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DE STANDAARDISERING
VAN HET NEDERLANDS IN VLAANDEREN
IN DE 19de EEUW
EN HET EERSTE „NEDERLANDSCH CONGRES"

( 1)

door
Roland WILLEMYNS
Lid van de Academie

0. Een van de voornaamste bedoelingen bij het samenroepen van het
eerste „Nederlandsch Congres" in 1849 te Gent was ongetwijfeld de
ondersteuning van de toenmalige eisen van de jonge Vlaamse Beweging,
t.w. het verkrijgen van meer officiële en wettelijke rechten voor het
Nederlands en de Nederlandstaligen. De beklemtoning van de „broederband" en de taaleenheid met het Noorden werd door de organisatoren
gezien als een van de belangrijkste strategische middelen voor de realisering van deze bedoeling. Toch werden zowel de ene als de andere doelstelling een beetje in mineur gehouden en wel in de correspondentie tussen de organisatoren en de potentiële Vlaamse deelnemers, maar veel
minder in de contacten met eventuele Noordelijke belangstellenden naar
voren gebracht. Over de redenen daarvoor zal ik het onder nog uitgebreid hebben.
Zowat alle fracties en individuen die zich tot de zgn. Vlaamse Beweging bekenden waren het erover eens, dat het nodig was de positie van
de in Vlaanderen gebruikte taal t.a.v. de in het Noorden gebruikte
variant te bepalen en dat het dringend nodig was de binnenlandse situatie van het Nederlands t.a.v. het dominerende Frans te verbeteren (Elias
& Willemsen 1973). Daar ongeveer hield de eensgezindheid op en met
name de overtuiging dat het nodig was de banden met Noord-Nederland
aan te halen werd zeker niet door iedereen gedeeld. Men kon grosso
modo twee grote stromingen onderscheiden, t.w.
- diegenen die een soort interne standaardisering, op basis van de
lokale dialecten voorstonden en particularisten kunnen worden
genoemd ;
- diegenen die van mening waren dat het noordelijke model moest
worden nagevolgd en dat de Vlamingen zoveel mogelijk de standaardtaalnorm dienden te aanvaarden, zoals die in Nederland al
bestond. Dat zijn de zgn. integrationisten.

( 1

) Tekst van een lezing gehouden in de Academie op 20 maart 1991.
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1. Het was deze laatste fractie die in 1849 het eerste Nederlandsch Congres organiseerde. Om de achtergrond daarvan te begrijpen is het nodig
een idee te hebben van de historische evolutie van het standaardiseringsproces in het Nederlandse taalgebied. Dat wordt o.m. uiteengezet in Van
de Craen & Willemyns (1988) en daarom zal ik op de details daarvan
hier niet verder ingaan. Ik zal mij beperken tot het aanhalen van enkele
minder bekende opinies en stemmen uit de 17de en 18de eeuw, die aantonen dat de eenheidsgedachte in die tijd inderdaad „nog door de meesten werd beklemtoond" (Suffeleers 1979 : 28).
1.1 De massale emigratie na 1585 naar het „bevrijde" noordelijke gebied
is cultureel, intellectueel en economisch een ramp voor de zuidelijke
Nederlanden. Hoewel hier de bakermat van het Calvinisme lag en de
aanzet tot de opstand werd gegeven, blijft het zuiden Spaans en wordt
het weer katholiek. De ontvolking en het verdrukkende politieke en religieuze klimaat brengen het eens zo welvarende Vlaanderen en Brabant
in diep verval. Dat komt op economisch en sociaal gebied vroeger tot
uiting dan op het culturele : het Antwerpen van Rubens en Van Dijk bv.
was nog een cultureel centrum, maar dat zou niet lang blijven duren. De
contrareformatie brengt wel enige pennen en drukpersen in beweging,
maar zet tegelijk een domper op culturele creativiteit en openheid van
geest. Politiek was er gedurende korte tijd, t.w. het bewind van Albrecht
en Isabella (1598-1632) een schijn van onafhankelijkheid, maar na Isabella's dood vielen de Zuidelijke Nederlanden weer aan Spanje en in de
lethargie. De bestuursinstellingen uit de tijd van Karel V bleven theoretisch behouden, maar de Staten-Generaal wordt tot 1632 zelden en
daarna nooit meer bijeengeroepen en de Raad van Vlaanderen, die o.m.
de Raad van Financiën moest controleren, was in ... Madrid gevestigd.
Wanden Brande 1958)
De hoge adel verloor na de Opstand veel van zijn vroegere invloed,
werd eigenlijk tot een regionale „upper class" gedegradeerd, maar droeg
op die manier wel bij tot de verdere verfransing van de sociale „elite".
Het Nederlands verloor de meeste van zijn functies ; het werd weliswaar
nog in geschrifte (in druk) gebruikt, maar nauwelijks nog als bestuurstaal en zakte tot dialectniveau terug. Door gebrek aan contact met het
Noorden had het geen deel meer aan de standaardisering die daar verder
ging en bleef het in een „conservatief", d.i. Middelnederlands stadium
steken. Over het algemeen blijven de auteurs proberen (zoals overigens
ook nog in de 18de eeuw) zich min of meer te houden aan de voorschriften van de, vooral noordelijke, spraakconstenaers, maar dat heeft weinig
invloed op de gesproken taal en kan de kloof tussen schrijf- en spreektaal alleen maar verbreden. De buigings- en genusregels echter, die in het
Noorden vooral na de Statenbijbel ingang hadden gevonden, worden in
het Zuiden genegeerd. (ibid.)
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De belangstelling voor taal en literatuur komt na 1585 op een laag
pitje te staan. Dat de politieke en religieuze gebeurtenissen daar niet
vreemd aan zijn, blijkt uit het feit dat er een heropleving kan worden
geconstateerd na het sluiten van het Twaalfjarig Bestand, waardoor het
contact met het Noorden weer makkelijker werd en erheen reizen weer
tot de mogelijkheden behoorde. Zo zien we vanaf 1613 o.m. Brugse en
Antwerpse kamers deelnemen aan rederijkerswedstrijden in Amsterdam,
Haarlem en Leiden en getuigt o.m. Justus de Harduijn van de literaire
wederopleving. De rederijkers zijn hoe dan ook het meest actief, ook op
het gebied van de „taalzuivering", waar overigens de 16de-eeuwse traditie van verkettering van bastaardwoorden gewoon doorgaat. Niets wijst
er in die geschriften op, dat de nieuwe politieke of religieuze situatie aangevoeld werd als iets wat op taalgebied voor een ingrijpende verandering
zorgde of zou gaan zorgen.
Ook zijn er nauwelijks aanwijzingen, dat men zich meer of anders dan
vroeger bezig hield met of zorgen maakte over de taalontwikkeling in
Zuid en Noord. De enige reactie die men in dat verband vindt is de
(poging tot) weerlegging, door enkele auteurs, van de kennelijk in het
Noorden heersende opvatting (denken we maar aan Bredero's Spaansche
Brabander) dat Vlamingen en Brabanders een overmatig gebruik van
ongeschuumde (d.i. bastaard-) woorden zouden maken. De enige afkeurende verwijzing naar noordelijk taalgebruik vinden we bij de Jezuïet
F. Costerius die, i.v.m. het Latijn als taal van de mis nog wel, in zijn
Catholiicke Sermoenen (Antwerpen 1616) schrijft :

„dat de moeders spraecke in 't selve land seer verscheyden is ; een iegelyck bemindt ende prijst syns moeders taele ende misprijst d'andere. Hoe
salmen 't maecken om alle man te contenteren ? Een nieu duytsch dichten, soo onse Geusen beghinnen (cursivering van ons) is te spaey (= te
vroeg) ende en staet een iegelyck niet aen, die dit nieuw duytsch quaelyck
verstaen konnen" ).
(2

Dit moet bovendien bijna zeker eerder als een religieuze dan wel als een
linguïstische oprisping worden beschouwd.
Dat echter de nieuwe politieke situatie wel degelijk (zij het voor de
tijdgenoten allicht eerder onbewust) invloed uitoefende, blijkt uit het feit
dat de bovengenoemde wederopleving na het verstrijken van het Twaalfjarig Bestand weer wegebt en tenslotte bijna helemaal verdwijnt. „Aan
de samenwerking tussen Noord en Zuid ten bate van de gemeenschappelijke taal wordt in 1621 grotendeels een einde gesteld" schrijft L. van den
Branden (1958), die het daarbij over het Zuiden heeft. In het Noorden
zal die belangstelling, zoals o.m. de geschiedenis van de vertaling van de

) Dit, en de meeste volgende citaten, zijn terug te vinden in Smeyers (1959)
of Deneckere (1954).
(2
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Statenbijbel bewijst, iets langer stand houden, allicht o.m. omdat men
. daar zo veel zuidelijke taalgebruikers binnen de eigen grenzen telt en dus
niet hoeft te reizen om met zuidelijk Nederlands te worden geconfronteerd.
Onder de latere pogingen het zuidelijke Nederlands te reglementeren,
ve rn oemen we vooral Guiliehnus Bolognino, die in 1657 een Nieuwe noodeliicke Ortographie tot het schrijven en 't drucken van onse Nederduytse
Tale uitgaf en zich door de uitspraak wilde laten leiden, meer bepaald
door die van de "Antwerpse tale, om dat di de beste is onder de Nederduytse talen".
Tijdens het laatste kwart van de 17de eeuw werd het Zuiden ook nog
geteisterd door de Franse oorlogsvoering en werden o.m. Gent en Ieper
door de Fransen ingenomen. Een groot gedeelte van „Frans-Vlaanderen" ging gedurende die tijd verloren. Hoe tragisch die gebeurtenis was,
kan men o.a. meten aan het feit dat één van de weinige zuidelijke letterkundigen van formaat, de Duinkerkenaar Michiel de Swaen, precies uit
dat gebied kwam, dat voortaan voor altijd van de Nederlanden en het
Nederlands afgesneden zou zijn.
1.2 Dat de Franse mode bij velen slechts een oppervlakkig laagje was
blijkt o.m. uit de vrij omvangrijke productie van „Nederduytsche"
spraakkunsten : niet alleen zijn er herdrukken van vroegere „spraekkonsten", er worden ook een aantal nieuwe geschreven. Weliswaar vertonen ze onderling geen eenheid in taal of spelling en ontbreekt er duidelijk een algemene doelstelling, maar populair zijn ze wel en er is een aantrekkelijke markt voor. Zo aantrekkelijk, dat Smeyers (1959) gelooft, dat
geld verdienen in een aantal gevallen de belangrijkste motivering der
publicatie was.
Een voorloper van de vooral in de tweede helft der eeuw bloeiende
productie is de Nieuwen Nederlandschen Voorschriftboek van de Fransvlaming Andries Steven uit Kassel (1714), een vrij invloedrijke grammatica die, net als vele andere een de facto aansluiting bij het Noorden
bepleit. Professioneel is de Nieuwe Nederduytsche Spraekkonst (1761) van
Jan des Roches (een geboren Hagenaar, die zich in Antwerpen als
schoolmeester gevestigd had en later secretaris zou worden van de Theresiaanse Academie in Brussel en raadgever voor onderwijszaken van het
Oostenrijkse bestuur). Het is een heuse grammatica, die een hele tijd
lang gezaghebbend zal blijken te zijn. In 1782 schreef Des Roches ook
een Fransch-Nederduytsch Woordenboek, dat, net als zijn spraakkunst,
van hogerhand bij het onderwijs werd ingevoerd. Nog tot lang in de
19de eeuw zullen vele particularisten zich op Des Roches beroepen voor
de verdediging van hun „accentspelling", hoewel Des Roches zelf die
accenten niet gebruikte.
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Alhoewel Des Roches dus zelf uit het Noorden afkomstig was, bekennen vele van zijn Zuidelijke collega's zich meer tot het Noorden dan hij.
De Deure oft ingang tot de Nederduytsche Taale (1773) van de Bruggelingen P.-J. van Belleghem en D. Waterschoot trekt van leer tegen het
(West)vlaamse taalparticularisme, maar het duidelijkst is L. van Boterdael, ook een Westvlaming, die in zijn Spelkonst (1776) schrijft :
„De spelling volgd de welke hedendaegs by de beste Hollandsche Schryvers gebruykt word, de eenigste zynde ... die wel gegrond is".
Al had het contact tussen Noord en Zuid sinds het einde van de 17de
en het begin van de 18de eeuw nogal geleden onder de oorlogen tussen
Frankrijk en Holland, die hun twisten vaak ten koste van de Zuidelijke
Nederlanden beslechtten (vooral het Barrieretractaat bv. was zeer onpopulair) toch blijft het besef van de culturele en taalband met het
Noorden kennelijk bestaan. De noordelijke auteurs blijven niet alleen
bekend, maar kennelijk ook bemind : Smeyers (1959), die de 18de-eeuwse veilingscatalogi grondig onderzocht, vond „hoe in haast alle [privé]
bibliotheken uit de tweede helft van de [ 18de] eeuw Noordnederlandse
literaire werken voorkomen". Een aantal boeken worden in het Zuiden
overigens her- of nagedrukt.
De achttiende-eeuwse „spraekconstenaers" bestuderen dus ijverig de
noordelijke taal en spelling, maar zij zijn niet de enigen, die van hun
belangstelling getuigenis afleggen. Als voorbeeld mogen twee citaten van
rederijkers uit 1781 dienen :
„Den iveraer die zig tot dichten wilt gewennen,
Die moet zyn Moedertael in haere gronden kennen ;
Om, zoo zyn Dichtster poogt op hoogen toon te gaen,
Niet by het woordgebrek te moeten blyven staen ;
Waerom dat hy met vleyt all' hollands meesterstukken
Moet tragten in zyn breyn, als in metael, te drukken."
en
Ten tweeden moet men ook doorsnuffelen de Werken
Der Schryvers, die dees konst door hunne faem versterken,
Als Vondel, die met recht den Prince word gezeyd
Der vlaemsche Dichteren, die tot volmaektheyd leyd."
In een in Brussel in 1757 verschenen Grammaire pour apprendre le flamand leest men :
„Wat boecken leest ghy om Vlaemsch te leeren ? De wercken van Jacob
Cats, Vondel Ec.".

Willem Verhoeven, een van de belangrijkse erudieten uit de Oostenrijkse Nederlanden, vat dat alles als volgt samen :
"Al volgen wy in het geheel dezelfde schryf-wyze niet, de geleerden zullen
bevinden dat de Hollandsche woorden den voorrang hebben, aengezien
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wy de taelkundige vader Hooft, Vondel, Anthonides, de geleerde heer
Balthazar Huydecoper, Waegenaer, en den Hollandschen Ovidius, den
ridder Cats, erkennen als onze meesters".

De twee belangrijkste werken over de taaltoestanden in het Zuiden
zijn evenwel geen spraakkunsten, maar de verhandelingen van de zopas
genoemde Verhoeven en van J.-B. Verlooy. Verhoeven leert ons heel wat
in zijn Oordeelkundige Verhandelingen op de noodzaekelijkheijd van het
behouden der nederduijtsche taele, en de noodige hervormingen in de schoolen, een rapport dat hij, kennelijk op eigen initiatief, schrijft ter intentie
van Graaf de Neny, de voorzitter van de Geheime Raad. Hij klaagt de
slechte toestand in het algemeen aan en vooral de onvoldoende aandacht
voor de moedertaal, want „niets heeft meer gemeijns op de zeeden als de
tael".
Op dezelfde golflengte als Verhoeven zit de ongetwijfeld belangrijkste
publicatie over de taaltoestand, t.w. J.-B. Verlooy's Verhandeling op
d'onacht der moederlyke tael in de Nederlanden (1788). Het eens zo roemrijke Nederlands, zegt de Brusselse advokaat, de moedertaal van „'t
meeste en 't beste deel van ons land" wordt veronachtzaamd en vernederd en aan die „Franschdolheyd", die alom heerst, moet een einde worden gesteld. En, misschien voor de eerste keer, wordt hier gebruik
gemaakt van een strategie, die in de 19de en 20ste eeuw gemeengoed zal
worden, t.w. het wijzen op de taalband met Nederland, met de bedoeling
aldus het prestige van de taal, ook in België, op te vijzelen. De „gezamentlijke Nederlanders" (d.w.z. die van Noord en Zuid) zijn inderdaad
„het zelve volk, 't zelve in tael, imborst, zeden en gebruyken. Laet ons
gezamender-hand ons gevoegzaem Nederduytsch handhaven, eeren en
versieren".
Heel praktisch eist hij ook een eigen, Nederlandstalige Academie,
toneel en scholen in de volkstaal en bij dat alles beklemtoont hij vooral,
dat het de taak van de overheid is om de eigen taal en cultuur van het
volk te beschermen en te steunen.
1.3 Aan die, zij het meestal platonische, bekenning tot het Noorden
komt eigenlijk pas een einde met de zgn. „Belgische Omwenteling" van
1830. Ik citeer Suffeleers :
„De anti-Nederlandse en anti-protestantse eruptie die de afscheidingsrevolte was, legt voorlopig althans diegenen het zwijgen op, die aan deze
eenheidsgedachte vasthouden. Het uur van de radicale, Vlaams-Belgische,
katholieke traditionalisten schijnt gekomen : wat tot dan toe als te regelen verschillen werd beschouwd ... wordt nu door hen overtrokken tot
een werkelijk verschil in taal : de mythe van de Vlaamse taal is geboren,
de staatsgrens is voor de omwente lingsgezinden ook taalgrens geworden."
(Suffeleers 1979, 28 ; druk in vetjes van mij, RW).
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Het Westvlaamse particularisme, vooral door pastoors geleid was inderdaad een van de harde kernen van verzet tegen het „protestantse Hollands" en kan gesymboliseerd worden door Gezelles bekende uitspraak
dat „het half joodsch, half heidensch Hooghollands" de „Vlaamse ziel"
nog meer bedreigt dan het Frans. Vanzelfsprekend konden ze daarbij
rekenen op de volle steun van de Franstaligen (zowel Walen als verfranste Vlamingen), die niets liever wilden dan het Nederlands op regionaal niveau te houden en aldus het gebruik ervan als taal van de administratie des te gemakkelijker konden verhinderen.
Aan de andere kant werd gedurende de tijd van het Verenigd Koninkrijk een groep jongeren in het Nederlands opgeleid en zij zijn het die niet
alleen de kern van de Vlaamse Beweging zullen uitmaken, maar daarin
ook de integrationistische gedachte zullen vertegenwoordigen en doordrukken.

2. Na 1830 duiken tegelijkertijd heel wat problemen op, o.m. één dat
ons hier in het bijzonder interesseert : het Nederlands, zoals dat in het
Zuiden was overgeleverd, was eigenlijk onvoldoende geëlaboreerd om de
functies waar te nemen die de Vlaamsgezinden ervoor wilden verwerven.
2.1. Hoe de situatie in Vlaanderen geëvolueerd was kunnen we ons het
beste door een paar stemmen uit die tijd laten vertellen. De Bruggeling
De Coninck van Outrijve, die van 1817 tot 1825 Willems minister van
Binnenlandse Zaken was, schetst de situatie als volgt :
„Men verstaat in die provinciën het Vlaamsch voor zooverre die taal in
de huishoudelijke, in de gewone behoeften des levens te pas komt. Te
dezen opzichte staan de boer en de stedeling, de ambachtsman en de
magistraatspersoon, de eenvoudige burgerman, wiens geheele opvoeding
bestaat daarin dat hij heeft leeren lezen en schrijven, en hij, die op de
hoogeschool den naam van een verlicht man heeft gekregen, tamelijk op
een en dezelfde hoogte. Allen verstaan het Vlaamsch bijna evengoed ; dat
is te zeggen, het Vlaamsch kan, zooals het door hen gekend wordt, noch
den eenen, noch den anderen dienstigh zijn tot het stellen van akten van
eenig belang. De advokaat kan daarvan geen gebruik maken tot het duidelijk en klaar uiteenzetten der gronden waarop het regt van zijn cliënt
berust ; het kan den regter van geen dienst wezen tot het duidelijk en verstaanbaar opmaken van een vonnis ; andere beamten kunnen zich van de
Vlaamsche taal, zo zij dezelve al magtig zijn, niet bedienen tot het geven
van instructiën aan hunne onderhoorigen, in welke zij, door het wanhebbelijke van de taal zelve, aan de waardigheid van hunnen post te kort
zouden doen... Ik ben van oordeel, dat men in de allereerste plaats in
deze provinciën de Nederduitsche taal moet doen leeren, omdat men die
taal daar niet kent, ten minste zoo niet kent, dat van dezelve door verlichte mannen in eenige belangrijke beraadslagingen gebruik kan worden
gemaakt". (citaat uit De Jonghe 1967, 25)
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Sommigen hadden natuurlijk niet helemaal verleerd hun taal in
geschrifte te gebruiken, maar dat het dan vaak om „geschreven dialect"
ging, bewijst de volgende passage :
„Ik biede mij aen U.E. aen om in alles, dat in mijn vermogen is, meede
te werken om te bereiken het oogwit van onze taele te doen erleven, 't
gonne mij dunkt te zijn van het uiterste gewigt". (o. c., 58)

De auteur van deze regels is Jan Ferdinand Audoor, een jurist uit Oudenaarde en een grote voorstander van de officiële taalpolitiek, die overigens weldra tot Eerste Griffier van het Hooggerechtshof te Brussel zal
worden benoemd, o.m. omwille van ... zijn taalkennis.
Een noordelijke observator, G. K. van Hogendorp, zegt essentieel hetzelfde als de Minister van Binnenlandse Zaken, maar gelooft wel dat er
verbetering mogelijk is :
„De gezellige omgang in Antwerpen en Vlaanderen schijnt veelal gekomen te zijn op eenen Franschen voet... In alle de groote gezelschappen
wordt Fransch gesproken, maar in den wandel spreken alle menschen
Brabandsch of Vlaamsch, hetwelk met den tijd Nederlandsch worden zal,
doch heden voor een Hollander dikwijls onverstaanbaar is. Degenen die
met de beste manier Fransch spreken, nemen, als zij in de landstaal vallen, aanstonds eenen gemeenen toon aan. In hun oog is de landstaal voor
niets uitmuntends geschikt. Zij verstaan ons niet, als wij ons zuiver uitdrukken, de stijl van onze goede schrijvers is voor hun eene studie". (o.
c., 25-26)

Dat het taalverschil tussen Noord - en Zuid voor de uitvoerders van de
officiële taalpolitiek niet altijd zo zwaar woog, blijkt o.m. uit de opmerking van Willems minister van Justitie, Van Maanen, die erop wees, dat
de „in zuiver Nederlandsch" gestelde stukken in sommige Noordelijke
gewesten allicht ook „onverstaanbaar" waren, aangezien „de gewone
volkstaal een geheel bijzonder dialect schijnt uit te maken" (De Jonghe
1967, 52).
Duidelijk is dus, dat het nodig was het in het Zuiden overgeleverde
Nederlands uit te bouwen tot een modern communicatiemiddel, dat in
staat zou zijn alle functies uit te oefenen, die de taal in een moderne,
geïndustrialiseerde staat in principe uit moet kunnen oefenen. In de mate
waarin dat gebeurde ontstond ook een steeds groeiende toenadering tot
de „noordelijke" taal en het is interessant te zien hoe althans het schriftelijk taalgebruik van zowel de integrationisten als de particularisten
daarin niet veel verschilde. Los van hun theoretisch standpunt en voorkeur gebruikten zij een schrijftaal die niet gek veel verschillen vertoonde
(indien men even afziet van het gewild archaïsche taalgebruik van enkelingen). Een van de redenen zal wel zijn geweest, dat beide groepen probeerden Franse invloed in de mate van het mogelijke uit te schakelen en
zo op dezelfde oplossingen uitkwamen.
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2.2 In het begin was de zgn. Vlaamse Beweging allesbehalve een „beweging", maar veelmeer iets wat een handvol „taalminnaars en letterkundigen" (zoals ze zichzelf noemden) bezighield. De twee relatief belangrijkste concentraties waren in Gent en in Antwerpen te vinden. Ook tijdens deze aanvangsfase waren ze al verdeeld over de punten waar ze
gedurende meer dan een eeuw over zouden kibbelen, t.w. :
a) „orangisme" tgo „belgicisme"
b) klerikalisme tgo antiklerikalisme
c) integrationisme tgo particularisme
Wat ze gemeen hadden was hun vaste overtuiging te strijden tegen de
overheersing van het Frans als de de facto nationale taal van het
Koninkrijk. De impact van de tweede tegenstelling was in het begin kleiner dan later het geval zou zijn, de eerste tegenstelling verslapte gaandeweg, naarmate de afscheiding van het Noorden onherstelbaar bleek.
Toch speelde, in de twee decaden die aan het eerste Congres voorafgingen, het orangisme nog een belangrijke rol en was het een allesbehalve
bijkomstige overweging bij de beslissing een Congres te organiseren.
Interessant is verder dat het latere wegebben van het orangisme geenzins
een verzwakking van de integrationistische tendens betekende.
2.3 Wanneer men terugkijkt dan blijkt een beslissende integrationistische
overwinning al voor het Congres te hebben plaatsgehad, en wel naar
aanleiding van de zgn. „spellingstrijd" (Couvreur, 1975). In het Noorden
was een spelling, gegrondvest op de regels van Siegenbeek ( 3) van 1804
en toegepast in Weilands spraakkunst van 1805 ( 4) in zwang (De Vroede
1950 ; Couvreur 1975). De zuidelijke situatie was daarentegen vrij chaotisch en werd door de integrationisten als een belangrijke handicap in de
richting van taaleenheid gezien. Toen een wedstrijd met een twaalftal
inzendingen geen enkel voorstel opleverde dat de beoordelingscommissie
o.l.v. Willems kon bevredigen, stelde deze commissie zelf een systeem
voor, dat heel dicht bij het in Nederland gebruikte stelsel stond. De
groep rond Willems slaagde erin „particularistische" aanvallen te neutraliseren en de instemming te krijgen van de regering, die per KB van
1 januari 1844 de zgn. Willems-spelling of fi cieel overnam (Couvreur
1975, 1463). Ongeveer 20 jaar later zou de spellingeenheid helemaal
bereikt worden door de toepassing, zowel in Nederland als in België, van
de spelling De Vries en Te Winkel ( 5). Ik geloof dat men kan stellen dat
na de spellingstrijd het particularisme, hoewel allesbehalve ontwapend,
niet langer in staat zou zijn de integrationistische boventoon in de
(3) „Verhandeling over de spelling der Nederduitsche taal en bevordering van
eenparigheid in derzelve" (1804).
(4) P. WEILAND, „Nederduitsche Spraakkunst" (1805).
(5) „Grondbeginselen der Nederlandsche Spelling" (1865).
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Vlaamse Beweging te bedreigen en definitief een oppositionele tendens
werd.
2.4 De in Gent werkzame orangistische en integrationistische groep,
waar na Willems' dood Snellaert de leiding van had genomen, wilde met
de organisatie van een „Nederlandsch Congres" een dubbele doelstelling
bereiken. Het weer opnemen van het contact met het Noorden zou de
ontplooiing van de Nederlandse taal en letterkunde in het Zuiden ten
goede moeten komen en op die manier ook bijdragen tot de versterking
van de positie van diegenen die de Belgische regering onder druk wilden
zetten om op de eisen van de Vlaamse Beweging in te gaan. We hebben
hier te maken met wat anderhalve eeuw lang een constante zou blijven
in de Vlaamse meerderheidsstrategie, nl. het demonstreren van de taaleenheid van Noord en Zuid om op die manier voor binnenlandse doeleinden te kunnen profiteren van het prestige, dat de Nederlandse standaardtaal als officiële taal van Nederland had verworven. Het aantrekken van noordelijke participanten op het congres zagen de organisatoren
als een middel om de Vlaamse Beweging in die baan te leiden waarvan
zij dachten dat het de enige was die uiteindelijk succes kon garanderen
(Willemyns 1988).
2.5 Zoals ik in het begin zei, werden die bedoelingen slechts heel versluierd tot uiting gebracht. Aangezien de Nederlanders in het algemeen
vrij onverschillig stonden tegenover de Vlaamse zaak (Vanacker 1982) en
niet wilden tussenkomen in wat zij als een Belgisch binnenlands politiek
probleem beschouwden, wilde men hun medewerking niet hypothekeren
door de onderliggende bedoelingen van de daken te schreeuwen. Het
resultaat was een zekere verwarring in de geesten : de (weinige) Nederlanders die naar Gent kwamen deden zulks vooral met de bedoeling mee
te helpen aan de „ontwikkeling van de Nederlandse taal en letterkunde".
ZijbeschouwdntCgralsewnchpijkagel d,
die dus vooral aan corpusplanning zou zijn gewijd. De statusplanning en
de taalpolitieke bedoelingen van de Vlaamse organisatoren waren hun
vreemd. Op het binnenlandse vlak valt het op, dat de particularistische
fractie niet aan het congres deelneemt (er zal slechts één particularistische tussenkomst te horen zijn) en dat ook de Antwerpse groep, inclusief
Conscience, niet actief meewerkt.
3. Toch waren voor het Congres, dat in de morgen van 26 augustus
1849 in de aula van de Gentse universiteit van start ging, de algemene
politieke omstandigheden gunstig. De afscheiding was al twintig jaar oud
en ook het officiële vredesaccoord tussen Nederland en België lag al tien
jaar achter de rug. Tussen beide koninkrijken was er bovendien een
zekere mate van politieke toenadering gegroeid, gegrondvest op de
afkeer (en ook de schrik) van beide koningen voor de eventuele gevolgen

van de democratische bewegingen die in 1848 een groot deel van Europa
op stelten hadden gezet. Om al deze redenen was het politiek veiliger
geworden op een nauwere samenwerking tussen „Belgen" en Nederlanders aan te dringen.
3.1 Het Congres werd officieel samengeroepen door het Nederduitsch
Taelverbond en heette officieel het Nederlandsch Congres. Alle latere uitgaven zouden Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres worden
genoemd ( 6). De organisatiecommissie bestond uit de voorzitter F.A. Snellaert en de twee secretarissen Ph. Blommaert en J. de SaintGenois (Handelingen, 4).
De idee voor de organisatie van een dergelijk congres lijkt het eerst
gelanceerd te zijn geworden door de Nederlandse filoloog W. Jonkbloet,
die daar in 1847 Snellaert en Heremans van in kennis stelde (De Vroede
1950, 291). Toen het later echter zo ver kwam bleek hij zijn belangstelling te hebben verloren en zou hij niet deelnemen (Vanacker 1982, 1920). De echte initiatiefnemer was zonder twijfel Snellaert. Hij overtuigde
allereerst het Vlaemsch Gezelschap van Gent zijn idee te steunen en het
aan te kaarten bij het Nederduitsch Taelverbond, een overkoepelende
organisatie van Vlaamse taal- en letterkundige verenigingen (Vanacker
1982, 21). Het was dit verbond dat in februari 1849 de officiële invitatie
rondstuurde, die door Snellaert was opgesteld (De Vroede 1950, 291). In
het Noorden was Snellaerts vertrouwensman J.-A. Alberdingk Thijm en
de door Ada Deprez uitgegeven briefwisseling tussen beide mannen
toont duidelijk aan dat Thijm probeerde in Nederland de geesten te sensibiliseren en dat daar nogal wat overleg aan vooraf ging (Deprez 1971).
De uitnodigingen, op p. 2-4 van de Handelingen afgedrukt, werden
rondgestuurd naar al wie belangstelling had voor de ontplooiing van de
Nederlandse taal en letterkunde, zowel in Noord als in Zuid en in de
meeste Vlaamse kranten en tijdschriften afgedrukt, net als overigens in
drie Noordelijke kranten (De Vroede 1950, 293). Het congresprogramma
(afgedrukt in Handelingen 4-7) werd op 10 augustus 1849 rondgestuurd.
3.2 Uit het Noorden kwamen 23 intentieverklaringen binnen, maar niet
allen zouden ook naar Gent komen. Ook van enkele geleerde genootschappen uit het Noorden kwamen brieven waarin sympathie voor de
onderneming werd uitgedrukt. Toch waren de Noordelijke reacties
gering in aantal en zeker geringer dan de organisatoren hadden gehoopt
(slechts 12 Noordelijke deelnemers). Bovendien waren de lezingen die de
Noorderburen aankondigden alle van wetenschappelijke aard en werd er
in geen enkele aandacht besteed aan de Vlaamse strijd stricto sensu.
(6) In de uitnodigingsbrief wordt de naam Nederlandsch Letterkundig Congres
een paar keer genoemd, maar Nederlandsch Congres is de officiële naam, zoals
die in de Handelingen verschijnt.
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Daar staat tegenover dat de Vlaamse reacties zowel groot in aantal als
uitbundig waren en bijna allen de politieke gelegenheid begroetten
„actuele problemen uit de taalstrijd" aan bod te kunnen brengen. Conscience schreef vanuit Antwerpen dat de Vlaamsgezinden daar zozeer
over politieke en filosofische problemen verdeeld waren, dat alleen Gent
de last van een Congres op zich kon nemen
„Hier in Antwerpen ligt alle dadelyke werkzaemheden stil ; vyandschap
houdt ons verdeeld, en geen der beide gedeelten is in staat om iets ernstigs uittevoeren... Het Nederlandsch Congres is een verheven gedacht,
eene schoone zake waeruit veel goeds spruiten kan. Het vlaemsch gezelschap verdient wel van het vaderland. Ware het er niet geweest in dezen
dreigenden tyd, de vlaemsche zake ware in gruis gevallen" (geciteerd in
De Vroede 1950, 307).
Zelf nam Conscience echter niet aan de werkzaamheden deel.
3.3 Snellaert had Alberdingk Thijm schriftelijk laten weten, dat de
bedoeling van het Congres zou zijn ervoor te zorgen :
„dat de gemeenschappelyke tael ook gemeenschappelyk, in eendragt en
liefde, beoefend wierde" (De Vroede 1950, 294-295).
en dit „ideaal" werd ook in de uitnodigingsbrief als volgt verwoord :
— „waer eene natie door onderscheidene staetsbesturen gesplitst is,
wordt er naer middelen omgezien om aen de onderscheidene deelen van
één lichaem meer eenheid van werking te geven" (Handelingen, 2).
— het congres zal alle punten behandelen „welke het behoud van den
Nederlandschen stam ten doel hebben" (Handelingen, 3).
Deze „politieke" bedoeling herhaalde Snellaert nog explicieter in zijn
openingsrede tot de congressisten. Aangezien tot dusver alle pogingen
hebben gefaald om de Nederlanders met politieke banden bij elkaar te
houden, moest men nu maar, zo vond hij, zoeken naar middelen om de
„zeedelyke banden" te verstevigen, door elkaar de hand te reiken en
elkaar wederzijds te helpen (Handelingen, 13). Een duidelijke uitval naar
de Noordelijke gereserveerdheid was Snellaerts bemerking dat „de congreszael geene paradeplaats voor geleerden en poëten mocht zijn" (Handelingen, 13).
3.4 Na Snellaerts openingspeech werd de Nederlandse hofpredicant
A. des Amorie van der Hoeven tot congresvoorzitter gekozen. Hij werd
geassisteerd door twee ondervoorzitters, t.w. B. Schreuder uit Maastricht
en J. David uit Leuven en door twee secretarissen, m.n. J.-A. Alberdingk
Thijm uit Amsterdam en Ph. Blommaert uit Gent (Handelingen, 22).
3.5 Naarmate het Congres vorderde moet het alle deelnemers duidelijk
zijn geworden dat wat als een wetenschappelijke bijeenkomst over taalen letterkunde was aangekondigd en zeker door de Noordelijke deelnemers ook als zodanig was beschouwd, vrij vlug evolueerde in een poli-
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tieke bijeenkomst met als voornaamste bedoeling nieuwe oriënteringspunten te vinden voor de Vlaamse Beweging (Vanacker 1982, 27).
4.1 De lezingen van de Noordelijke deelnemers waren, zoals gezegd,
allemaal aan wetenschappelijke of literaire onderwerpen gewijd. A. de
Jager sprak „Over het belang dat er in de zamenwerking van Belgische
en Noordnederlandsche letterkundigen gelegen is voor den bloei der
Nederlandsche taal" en had het daarin o.m. over de noodzaak van de
bestrijding van germanismen (vooral in het Noorden) en gallicismen
(vooral in het Zuiden). Verder was de samenwerking vooral nodig, vond
hij, voor de studie van de Middelnederlandse taal- en letterkunde en
voor dialectonderzoek. Suringar bracht een vrij netelig onderwerp ter
sprake, nl. dat van het copyright. In Vlaanderen was het immers de
gewoonte om boeken uit het Noorden na te drukken, zonder daarvoor
rechten te betalen. Daar zou nog een heftige discussie op volgen waarbij
de Vlamingen, en meer bepaald Snellaert, er op wezen dat het voor de
ontplooiing van het Vlaamse volk nodig was aldus te werk te gaan, o.m.
omdat de Nederlandse boeken veel te duur waren om door Vlamingen
te kunnen worden gekocht. B. ter Haar las een lang dichtwerk voor,
gewijd aan „Parijs op één der Junijdagen 1848" en A. van Halmael had
enkele „wenken" meegebracht i.v.m. het „nationaal toneel", dat vooral
behoefte had aan oorspronkelijke werken. Nog het meest op de werkelijke toestand betrokken was de rede van Gerth van Wijk „Over den
stand en de eischen onzer gemeenschappelyke moedertael". Daarin
pleitte hij o.m. voor een gemeenschappelijke spelling, waarvoor het
nodig zou zijn een spraakkunst samen te stellen en ook een „volledig
Nederduitsch taelkundig woordenboek" (Handelingen 85-90). Meteen
zou dit ook een van de meest praktische voorstellen op het Congres blijken te zijn, aangezien hieruit uiteindelijk het WNT-project zou groeien.
Over de lange weg van het woordenboekproject door de Congressen en
anderszins zal ik het hier niet hebben. Ik volsta met een verwijzing naar
o.m. Wils (1956), Van Sterkenburg (1976) en De Tollenaere (1977).
4.2 Een totaal ander geluid was te horen bij de Zuidnederlandse deelnemers. Zij legden zonder uitzondering de nadruk op de bekende politieke
strijdpunten van de Vlaamse Beweging. Twee van hen begaven zich op
minder begane paden : zowel de Brusselaar Sleeckx (Handelingen 39-54)
als de Vlaamsvoelende Waal Jottrand (Handelingen 62-74) legden de
nadruk op het feit dat het nodig was de gewone man bij de Vlaamse
strijd te betrekken („de arbeiders, de boeren, de kleine burgerij” zei
Sleeckx met name). Jottrand legde de nadruk op het feit dat vooral ook
de verfranste hogere standen in Vlaanderen verantwoordelijk waren voor
de achteruitstelling van de Vlaamse moedertaal en dat alleen de inbreng
van het gewone volk daar iets aan zou kunnen veranderen. Het alge-
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meen stemrecht bv., meende Jottrand, zou de realisering van de Vlaamse
eisen zeker ten goede komen. Op dat moment waren zulke geluiden in
de totaal intellectueel en middle class georiënteerde Vlaamse Beweging
vrij revolutionair en ze lokten dan ook heftige reacties uit in de zaal
(Handelingen 55-56). Verder wezen alle Vlaamse sprekers op de noodzaak de kwaliteit van de taal, zoals die in Vlaanderen gebruikt werd, te
verhogen en, met een enkele uitzondering, leek de integrationistische
visie hen de meest aangewezen weg om zo iets tot stand te brengen.
Alleen de katholieke volksvertegenwoordiger en pastoor De Haerne liet
een, voorzichtig geformuleerd, particularistisch geluid horen : samenwerking met het Noorden was O.K., maar de „godsdienstige en politieke"
gevoelens van het Vlaamse volk mochten niet worden gekwetst (Handelingen, 35-37). Alle Vlamingen riepen ook, impliciet of expliciet, de
Noordnederlanders op zich actiever in de Vlaamse strijd te mengen. De
taak van de Noordelijke congresdeelnemers zou er dan o.m. moeten in
bestaan de publieke opinie thuis te informeren over de strijd van hun
zuidelijke „taelgenoten". Opvallend is echter dat niemand van de
Vlaamse deelnemers het nodig vond de Noordelijke congressisten in een
overzichtelijk betoog over doelstellingen, methoden en organisatie van de
Vlaamse Beweging te informeren, wat er allicht op wijst dat ze de
bekendheid van hun Noordelijke collega's met het onderwerp schromelijk overschatten. Allen wezen er bovendien nog op, dat wetenschappelijke samenwerking op het gebied van de taal- en letterkunde ook hun
belangstelling wegdroeg, zolang men er zich maar van bewust was dat
het hier slechts ging om een hulpmiddel om de Vlaamse eisen te helpen
realiseren.
4.3 De Nederlandse voorzitter Des Amouries van der Hoeven hield een
grotendeels geïmproviseerde slotrede (Handelingen 175-176) waarin hij,
zoals De Vroede (1950, 316) allicht terecht opmerkt, uitdrukking gaf
„aan gevoelens, die op dat ogenblik nog maar bij weinigen van zijn landgenoten aanwezig waren". Aan de basis van zijn uiteenzetting lag de idee
dat er een onderscheid moest worden gemaakt tussen volkseenheid en
staatseenheid. Het eerste was het werk van God, het andere dat van de
mensen en de grote mogendheden, aldus Des Amouries, hadden niet het
recht broedervolkeren te scheiden „die uit eenen stam gesproten, en door
eene taal verbonden zyn".
4.4 In Snellaerts idee was het de bedoeling dat het Congres een eenmalige aangelegenheid zou zijn. Alle deelnemers bleken echter door de
samenkomst in Gent zo gecharmeerd te zijn, dat ze besloten het niet bij
die ene keer te laten. Des Amouries nam het voortouw toen hij bij het
einde van zijn rede „de broeders uit het Zuiden" voor het jaar daarop
naar Amsterdam uitnodigde om daar :
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„het feest te vernieuwen der verbroedering van het Noorden en het
Zuiden door éene en dezelfde zucht voor de handhaving en den bloei der
Nederlandsche letterkunde" (Handelingen 175-176).

De organisatoren en deelnemers van het Gentse congres bleken inderdaad nogal tevreden met wat ze hadden opgezet. Aangezien belangstelling van het grote publiek, laat staan hun participatie wel het laatste was
waar ze behoefte aan hadden. is het duidelijk dat de grond voor hun
tevredenheid vooral was dat ze nu, voor het eerst sinds 1839, weer officieel met hun Noordelijke collega's konden vergaderen en met hen konden spreken over wat hen aan het hart lag. „Het ijs", merkt De Vroede
(1950, 331) op, „was gebroken en er is reeds meer dan eens op gewezen
dat het bevorderen van onderlinge kennismaking en het aanknopen van
vriendschappelijke betrekkingen een der voornaamste credietposten van
de congressen zijn geweest".
5. Op die manier werd een traditie in gang gezet waardoor tot in 1912
met een tussenperiode van afwisselend 1, 2 of 3 jaar een „Nederlandsch
Taal- en Letterkundig Congres" plaats zou grijpen (De Clerck 1975).
Volgens Vanacker (1982, 28 vv.) kan men in de congressen tussen 1849
en 1912 drie perioden onderscheiden :
5.1 Tot het 12de congres (Middelburg, 1872) waren de samenkomsten
„dikwijls heel levendig", zij het veelmeer „een gezellig samenzijn van
geleerden en hun dames dan een orgaan waarop belangrijke discussiepunten werden besproken of concrete eisen geformuleerd". Een uitschieter was het 9de Congres (Gent, 1867), dat werd samengeroepen en gedomineerd door vooral liberale aanhangers van de Grootnederlandse
Gedachte, die door Ecrevisse o.m. als volgt werd omschreven :
,,... Wij durven zelfs voorspellen, dat onze naneven het als een anachronismus, als eene ongerijmdheid zullen aenzien, als zij lezen, dat wij in
1860 nog door eene douanelijn van elkander gescheiden waren... Woorden komen niet meer te pas ; daedzaken moeten gesteld worden" (geciteerd in Vanacker 1982, 30).

„Vooral door het enthousiasme van die Gentse liberale Grootnederlanders" stelt Vanacker (1982, 34) „groeide het negende N.T.L.C. uit tot
een der meest boeiende in de eerste periode". Het zou ook een zekere
revival voor de Grootnederlandse gedachte binnen de Vlaamse Beweging
inluiden.
5.2 De tweede periode was er een van verval. met saaie bijeenkomsten
waarop interessante discussies te enen male ontbraken en geen beslissingen werden genomen. Gedurende deze periode was de Vlaamse Beweging overigens meer dan ooit verdeeld, vooral de tegenstelling klerikaalantiklerikaal trad op de voorgrond, en de Congressen slaagden er niet
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in een ontmoetings- en discussieforum voor de rivaliserende fracties te
worden.
5.3 De derde periode vangt weer in Gent aan : het 21 ste congres (1891)
werd veel drukker bijgewoond dan de voorafgaande en er was een overvloed aan discussies over de toenmalige politieke situatie te horen. De
N.T.L.C. evolueerden nu eindelijk naar een discussieforum waar de politieke oriëntering en de praktische politiek van de Vlaamse Beweging niet
alleen werden besproken, maar ook grotendeels vastgelegd. De congressisten droegen nu effectief bij tot de verruiming van de gezichtspunten
van de Vlaamse Beweging, tot het stellen van meer dan loutere taaleisen
en tot een meer algemene „Kulturkampf", gericht op een brede sociale
emancipatie van de Vlamingen.
6. Laat ik, tot slot, terugkeren naar het Congres van 1849. De „onmiddellijke practische resultaten van het Congres waren onbeduidend", zoals
De Vroede (1950, 329) terecht opmerkt. Een van de weinige praktische
punten die werden opgevolgd was dat van het copyright, en dat was
beslist niet de meest urgente eis van de organisatoren. Het meest positieve wat men van het eerste Congres zeggen kan is dat het plaats greep
en de start betekende voor een lange traditie en vooral ook, dat toen de
aanzet werd gegeven tot het latere samenstellen en uitgeven van het
W.N.T., iets wat ook al niet van meet af aan op het verlanglijstje van
de initiatoren stond. Hoewel de „Nederlandsche Taal- en Letterkundige
Congressen" er lange tijd niet in slaagden ingrijpende invloed op de loop
van de Vlaamse Beweging uit te oefenen of veel tot de verandering van
de situatie van het Nederlands in België bij te dragen, was de eerste bijeenkomst toch een „pionering event". Men slaagde er namelijk in het
contact met de Noordelijke „taalbroeders" te intensifiëren en bij de
Noorderburen een zekere mate van sympathie voor de Vlaamse strijd te
doen ontstaan. Op die manier werd doeltreffend bijgedragen tot wat
altijd een van de belangrijke doelstellingen van de Vlaamse Beweging
zou blijven, nl. de culturele integratie van Noord en Zuid.
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DE BEEK EN HAAR GEHEIM
1857-1859
door
Christine D'HAEN
Lid van de Academie

Plus les choses sont simples et pures, plus elles ont
d étendue. Rien de plus simple que l'eau, rien de plus
pur ; mais cette eau a une étendue admirable a cause
de sa fluidité. L'esprit et la volonté en cet état sont
si purs et si simples, que Dieu leur donne telle couleur
et tel gout qu'il lui plait...
(Vie de Mme Guyon, tome III, p. 150 et 151.)
(Cité Fr. MALLET- JORIS)

Het Beekwater-thema bij Gezelle

1857-1859
In de studie van Gezelles poëtisch werk krijgt een belangrijk thema niet
de plaats die het verdient : het thema van het stromend beekwater. Dit
thema hield Gezelle bezig in de jaren 1857-59, en het beekwater was dat
van de Mandel te Roeselare.
Het gedicht De Mandelbeke (nog uit 1848) (DO, 1858) was het allereerste schuchtere begin van het poëtisch renouveau dat Gezelle in 1858
heel alleen aankondigde. En in 1897 (vijftig jaar later !) schrijft Gezelle
nog het mysterieuze Ware Beke, dat mogelijk teruggaat op een kladversie uit 1858. Tussenin speelt het beekwater geen rol : geen wonder, het
is een thema verbonden met jeugd, impetus, openbaring.

Handschriften
of één
Ik wil aan het Gezelle-corpus twee nauw-verwante gedichten
toevoegen, door twee bladen handschrift, en dan nog eens
gedicht ?
drie bladen handschrift bij elkaar te voegen. De 5 bladen zijn in hetzelfde grote snellopende geschrift geschreven, met bruine inkt, verso
huiswerken. Tussen blad 1 en 2 is inhoudelijk een volstrekte samenhang,

(2)

19

en ook tussen 3, 4 en 5. Het geschrift lijkt ook in 3, 4 en 5 compacter.
Ik maak dus twee groepen :
Hs I a Komt die weet van dichten
b 't Is de Mandel
Hs II a, b, c 't Water loopt en lacht
De Jubileumuitgave heeft die handschriften gereproduceerd, maar heeft
geen verband gelegd tussen I a en b noch tussen I en II. Er staan bovendien zeer vele fouten in de ontcijfering.
Wat hier volgt, is niet de reproductie van het handschrift. Ik geef
meestal de laatste correctie van het handschrift. Met al de vele andere
correcties, aarzelingen, pogingen, aanzetten werd hier geen rekening
gehouden.
De dichter ontmoet 's nachts, alleen in de maneschijn, de snellopende
beek. Te Roeselare liep de Mandel vlak naast de muur van het college.
Het eerste gedicht zal ik De Mandel noemen, het tweede Beekwater.

Datering
Hs I a is verso een huiswerk van B. Vermeesch
Hs II b verso een huiswerk van R. Willaert
Hs II a verso een huiswerk van A. Lowie
b verso een huiswerk van J. Callewaert
c verso een huiswerk van B. Vermeesch
Die jongens zaten in Gs Poësis in 1858-59.
In klaswerken van leerlingen komt het beekwater- of waterthema voor
tussen 1857-59 : De Bron, Aen het water, Kostbaer is 't water, Het water,
Aen 't water van de Mandelbeke.

Analoge thematiek
Handschriften
1. Geclassificeerd bij KG 183 (besproken Jub KG 270) : lachepitjes van
I Zijn
de beke (Gij loopt over ... wateren en / 't leutige, beekske plooit
Het
lipkes en lachend en schate[rend] / met krinkelkes overstrooid).
aangezicht van de beek.
2. Bij KG 216 (besproken Jub KG 272) : water dat voorbij mij gaet... De
dichter geeft een traan mee aan de voorbijsnellende vliet.
3. Bij KG 216 (besproken Jub KG 79) : twee beken naast elkaar.
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4. Bij GGG 34 (besproken Jub KG 79) : 't docht mij 'k zag twee beken
spruiten.
5. Bij GGG 115 (besproken Jub KG 160) : 's menschen leven is als een
beke...
6. Bij KB 213 (niet gepubliceerd) een nog nauwelijks leesbaar potloodhandschrift met o.a. 'k hoorde noch de beke / noch heur lied / en in
heel de streke 'en I Hoorde ik niet (een 19-tal regels). De stille beek.
Gedrukte gedichten
Hoort (GGG 34) : de twee beken. 1858-1877 ?
Vaart voort (GGG 71) : de gang van de beek. 1859-1860 ?
Van de Wilgen (GGG 104) : de wilgen aan de beek. 1859
't Er viel ne keer (LV 3) : het bladje op het water. 1859
Het water is een wonder ding (LV 177 en 350) : wonderlijkheid van het
water. 1860
6. Op de Speije, bij nachte (LV 170). 1858, dezelfde thematiek
(speie = sluis).

1.
2.
3.
4.
5.

Een verwant handschrift
Een klein stukje handschrift lijkt tot dezelfde inspiratie te behoren : we
noemen het Hs A
Handschrift A
het dagworden te Rousselaere
dronke van het waterwiel
komt gewenteld traeg en treurig
en hij sleept het striemend gers
Is dit niet het dagworden na de nacht doorgebracht bij de beek ?
Noten
Alle handschriften in het GM.
HS Ia, geclassificeerd bij KG 182, gereproduceerd KG 268
G publiceerde het daaruit geabstraheerde kleengedichtje Komt,
die weet van dichten

▪

•

(4)

21

HS Ib, bij KG 164 ; zie KG 242. Daaruit KG 't Is de Mandel
HS II, bij KG 187 ; zie KG 282. Daaruit KG Och of alle menschen
Alle verwijzingen zijn naar de Jubileumuitgave. [Zie ook J. Boets, Verzameld Dichtwerk, deel 2, p. 207 en deel 7, p. 207 en 213].

Sleutel
/
•••
[
(

/

strepen door redacteur toegevoegd voor het begrijpen
onzekere lezing
]
toevoeging door redacteur
)
: woorden die G doorstreepte, maar die nodig zijn voor het
ritme
ij
door redacteur gepunt
Het is soms onduidelijk of er i of e staat
nummering : door redacteur
Jub
GGG
KG

KB
LV

: Jubileumuitgave van G. Gezelle's Volledige Werken,
daard, 1930
: Gedichten, Gezangen en Gebeden
• Kleengedichtjes

: Kerkhofblommen
- Laatste Verzen
De Gedichten
[De Mandel]

HS I
1. Komt (bij mij) die weet van dichten
2.
'K leed u bij den waterval
3. waer de Gods lampe ons lichten
4.
En de nacht ons leiden zal
5. Kom bij mij en luistert (luistert)
6.
Hoo rt gij 't water / spreekt het niet
7. Komt en nader I roer niet I fluistert
8.
zwijgt / daer zijn / daer zijn wij / dáér
9. Neen hier staen geen (hooge) bergen
10.
rotsen in den Hemel / niet
11. durft den hoogen Hemel bergen

Stan-
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12.

open ligt hij schouwt en ziet

13. Neen hier staen geen (masten) buschen
14.
zwoegend onder 't wind gebriesch
15. Een alleen een sperre tuschen
16.
't ander nedrig hout opschiet
17. Een alleen staet en treurt heur
18.
weduschap en kindloosheid
19. (ende) zucht met zacht getreur deur
20.
't ijdle van den nacht en schreit
21. Neen hier bonst geen (derschend) water
duizend voeten boven ons
22.
23. Maer daer leege leege gaet er
24.
onophoudend sturt gegons
HS lb
25. 't is de Mandel stille
26.
vaert hij door den zomernacht
27. (altijd) waekzaem 't is Gods wille
28.
loopt en licht voorbij ons lacht
29. lacht omdat hij (blank) en blij is
30.
lacht omdat de mane schenkt (1)
31. lacht omdat hij (vrank) en vrij is
en zijn eigen wegen sprengt
32.
33. Zie de sterren (vonken) plonsen
en gewaschen of het waer
34.
35. Kijken blinken remplen fronsen
36.
bikkelend ah zoo zelverklaer
37. zie de (mane)bakels beven (zie de)
lieve lonken van heur oog
38.
39. gletsen weg en weer en leven
40. Zie de zelver (draedjes) krullen
41.
in 't zwart marblen water blad
42. dat (on)roerbaar zonder vullen
43.
neer in schuimvat spat
44. Zie dien doek van schuim daer leggen
trillen zacht als zelverdamp
45.
( 1) schenkt = schijnt.
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(6)
[Beekwater]
II a
1. 't water loopt en lacht voorbij mij
2.
'K groet u roept het en 't is voort
3.'t loopt voorbij me 'n 't laet zoo blij mij
4.
staen en kijken op zijn boord
5. staen en kijken of en peisdet
6.
maer op een entzelve deng
7. Hoe het snel en snelder reezend
of ik snel en snelder geng
8.
9. Zie hoe trekt het aen de grazen
en aen 't groen wompelblad ( 2)
10.
die lijk snoeren altemael
11. handen strekkend die den glazen
spegel van zijn blank kristael (beklad)
12.
13. Zie hoe schuert het op de keiijen
14.
zie hoe knaegt het hier endaer
15. scheurt / en loopt (en) voert de sleiijen ( 3)
gers van hier naer gunterwaerd
16.
17. schuimend als de weg niet glad is
18.
ruischende van gramschap als
19. als ter ievers steen of stake is
die hem ketent om den hals
20.
21. ziet gij 't rijzen 't rijzen 't rijzen
22.
't blinkt loopt over
stort beneen

II b
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

rukken aerde en kruidenrijzen
takken heele boomkes heen
Voort het wil / ten wil niet blijven
noch en ziet niet omme noch
zal het rusten / immer drijven
drijven drijven drijven nog
houdt het tegen paelt en perk het
laet er boom en bonken steen
tegenstaen / het weegt en 't werkt het
Komt er 't klemt er over eens
plant er bloemen bonte planten
legt er marbel boorden bij
(2) wompel : nénuphar (De Bo).
(3) slei : lap (De Bo).
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

(7)
en versiert zijn oever kanten
met lazuer / en 't loopt voorbij
hoe gij 't prangt en praemt hoe meer het
wensch[t] om van hen weg te zijn
hoe gij 't houden wilt hoe eerder /
alles schijnt hem vrecht (4) te zijn
ah ten lust hem in 't gewoel niet
in geen hoven noch in geen stad
nochte 't behagen is zijn doel niet
aen den mensche o zuiver nat
laet het loopen laet het vinden
plaetse waer het rusten mag
en zijn Breeden schoot ontbinden
ende strekken voor den dag

IIc( 5)
49. laet het in de leegte dalen
't water wil ootmoedig zijn
50.
51. laet het water henen dwalen
't water weet zijn weg zoo wel
52.
53. Dalen wil het water dalen
wilt het en en wilt niet el
54.
55. Neder neder neder neder
zeide God wanneer hij 't schiep
56.
57. van op het water klonket weder
klonket weder ende 't liep
58.
59. en wanneer ten allerleegste
dan alleen wordt het groot
60.
61. en het grooit
schoot
62.
63. Och ten baet geen wenschen toch ik
wensche en ik verlange ernaer
64.
65. of toch al de menschen of ik
zelve eens lijk het water waer
66.
67. nederig naer vlakte vlietend
vluchtig als nen tegenstaen
68.
69. vallen liever dan in iet den
wille van den Heer 't ontgaen
70.
(4) vrecht : vracht, last.
(5) Hier begint de strofevorming.
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Bespreking

De eerste betekenis van dit gedicht is een godsdienstige : het beekwater,
een stuk zuivere natuur, doet de wil van God : toen God het water
schiep beval hij het, neer te dalen (het water loopt van hoog naar laag).
Dat neerdalen krijgt een morele betekenis : het is de nederige houding
die de goede is. Het water voert het bevel uit. Overal wordt hem dat
dalen verhinderd (door keien, gras, boorden etc.) ; maar het water biedt
luid prostesterend weerstand tegen die weerstand. De dichter wenst, dat
alle mensen zich zouden gedragen als het water. Hijzelf wenst ook zo te
worden : liever vallen dan in iets de wil van God ontgaan. Gezelle heeft
hier, bij het begin van zijn bewuste leven, een klaar en duidelijk levensprogramma omschreven, dat hij ook tot in de dood trouw is gebleven.
Het is echter mogelijk dit gedicht daarenboven psychologisch, of dieptepsychologisch te verklaren.
Het beekwater is een deelverzameling van het water.
De symboliek van het water bij Jung, Bachelard, M. Eliade, behelst
vooral de aspecten :
- moederlijkheid ;
- identiteit en dualiteit (mannelijk en vrouwelijk) ;
- taal ;
- vloeien naar beneden.
Gezelle heeft die aspecten van het water pregnant verwoord. Ik zie in
dit gedicht vooreerst drie actanten : God, de beschikker, de vader die het
bevel geeft. Het bevel aan het water luidt : „daal tot aan de schoot" ;
de beek, die het bevel uitvoert, en met een onstuitbare drift naar beneden ijlt : het kind dus ; een wezen, dat daar op de laagste plaats bereikt
wordt : een schuimvat onder een doek van schuim, waar onophoudend
„stortgegons" heerst, dat zijn brede schoot ontbindt en groot (betekent
ook : zwanger) wordt. We mogen daarin misschien een moederlijke
instantie zien. Want het doel van de queeste ligt wel daár : daar heel
beneden waar dat verborgen spatten en schuimen gebeurt, de schoot.
Maar dat is niet alles. Er zijn tegenstanders : stenen en keien en grassen. Door die tegenstand tegen die tegenstanders spreekt de beek. En dat
is nu voor Gezelle het belangrijkste, de stem van de beek.
De dichter ontmoet de verleidelijke beek, 's nachts in de maneschijn ;
hij wil die belevenis meedelen aan iemand „die weet van dichten". Het
is voor de dichtkunst dat het aanschouwen en het horen van de waterval
van belang is. De stem van het water zal in de poëzie weerklinken, de
dichter wil aan het water gelijk worden.
Die stem ontstaat door tegenstand tegen alles wat het water verhindert
de wil van de vader uit te voeren of de moeder te zoeken.
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De Mandel is mannelijk, in het Frans is la Mandelle vrouwelijk, en het
water is dan weer onzijdig. „Zijn schoot ontbinden"
baren) is ook
dubbelzinnig : het is mannelijk en vrouwelijk tegelijk.
In de oedipale situatie zijn we gewoon, de vader te zien als degene die
aan zijn zoon verbiedt de moeder te willen. Hier is het omgekeerde het
geval. Moeten we dan begrijpen dat de vader een geslachtelijk onbeslist
wezen beveelt aan de moeder gelijk te worden ? De stem van de dichter
zou dan de moederlijke stem moeten worden, die het „diepgedoken
woord", het woord van de moeder, zou moeten vertolken.
Ik weet niet, of dit een juiste of mogelijke interpretatie is. Maar gezien
Gezelles familiale situatie, waar de vader het geestelijk en materieel welzijn van de kinderen behartigde, en waar Guido de oudste was, die de
zorg met de vader deelde ; zijn leraarssituatie, waar hij als priester (in
soutane) voor zijn leerlingen ook de moederlijke rol vervulde ; zijn dichterspositie, waar hij zegt dat hij zijn gedichten baart en verzorgt zou
het niet onaannemelijk zijn dat de dichter in een psychisch moederlijke
situatie terechtgekomen is, en in wezen door de wil van de vader. In
Gezelles thematische wereld zie ik vele sporen van juist die psychische
houding.
Daarom denk ik dat zulke interpretatie van deze tekst, die door
Gezelle nooit zo gepubliceerd werd, maar die toch wel een heel belangrijk psychisch evenement weergeeft, niet onmogelijk is.
In 1859 heeft Gezelle die thematiek religieus uitgebreid : in 't Er viel ne
keer een bladtjen I op het water heeft hij de eenheid van beweging van
het bladje met het water gebruikt als beeld voor de volledige eenheid van
de wil van het schepsel met de wil van het Al, gezien als Al-moeder.
( 6) (

(5

) ontbinden : verlossen, in toepassing op eene kraamvrouw (WNT).

DE GEESTELIJK-LITERAIRE NALATENSCHAP
VAN GERY HELDERENBERG (1891-1979)
door
Rudolf VAN DE PERRE
Lid van de Academie

Toen de priester-dichter Gery Helderenberg in 1975 de Driejaarlijkse
Staatsprijs ter bekroning van een schrijversloopbaan ontving, was dit
voor velen een verrassing. Deze was voor een groot deel het gevolg van
het feit dat de dichter en zijn werk voor de meesten onbekenden waren.
De talrijke dichtbundels (ruim dertig in totaal), die Helderenberg in de
loop der jaren had gepubliceerd, verschenen van 1951 af meestal in
beperkte, bibliofiele uitgaven, gedrukt op de persen van de Sint-Pieters
& -Paulusabdij te Dendermonde. Ze kwamen niet in de handel en
beklemtoonden aldus het aristocratisch karakter van zijn dichterschap.
Tweemaal werd er een bloemlezing uit zijn werk samengesteld : in
1961 hij was toen zeventig
Liefde en dood (Colibrant, Deurle), verzameld en ingeleid door Piet Thomas en in 1971 Ante terminum, als
nummer 73 in de reeks Poëtisch Erfdeel der Nederlanden (Heideland,
Hasselt), door de bejaarde dichter zelf geselecteerd. Telkens ging het hier
om een beperkte keuze en wie zich de moeite deed deze ter hand te
nemen, stond aarzelend tegenover een op het eerste gezicht niet direct
herkenbare en niet makkelijk toegankelijke wereld. In 1978 tenslotte verschenen de Verzamelde gedichten in de reeks De gulden veder (Orion,
Brugge), maar ook hier werd slechts een wat meer uitgebreide, andermaal door Piet Thomas gemaakte en ingeleide keuze aangeboden, die
nog op verre na niet de helft van het gehele dichtwerk omvat.
Toch kon de (geïnteresseerde) lezer zich voor het eerst een wat duidelijker beeld vormen van de omvang én de kwaliteit van Helderenbergs
ongewoon dichterschap, dat zich dit weze vooraf gezegd geheel
beweegt buiten het reële klimaat van onze tijd, buiten de hedendaagse
werkelijkheidsbeleving en ook niet participeert aan de moderne geestesstromingen, die aan de ontreddering en gespletenheid van de westerse
mens gestalte geven. Helderenberg heeft zich een totaal eigen wereld
gecreëerd die, hoe omvangrijk ook, niet anders dan als één geheel kan
benaderd worden.
Nu dit jaar de 100ste verjaardag van zijn geboorte wordt herdacht, is
dit wellicht een geschikte gelegenheid om hier de balans op te maken van
wat ik in de titel van deze lezing zijn geestelijk-literaire nalatenschap heb
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genoemd. (Gery Helderenberg werd — terloops gezegd — driemaal door
deze Academie bekroond, een eerste maal reeds in 1932 met de A. Beernaertprijs, en — dertig en veertig jaar later — in 1962 en 1972 met de
G. Gezelleprijs.) Binnen de ruimte die me ter beschikking staat, wil ik
eerst enkele biogra fi sche bijzonderheden geven (omwille van de nauwe
band tussen leven en werk), vervolgens is er de ontwikkeling van zijn
dichterschap — de hoofdbrok uiteraard — en tot slot zal ik even nagaan
welke zijn betekenis is op literair gebied.
*

Gery Helderenberg, pseudoniem van Hubert Buyle, werd op 18 januari
1891 te Nieuwkerken-Waas geboren als zoon van de geneesheer Alfons
Buyle (1863-1948). Na zijn collegejaren en zijn priesteropleiding in het
Klein-Seminarie te Sint-Niklaas en het Groot-Seminarie te Gent, ontving
hij zijn priesterwijding door de oorlogsomstandigheden in 1915 te Boulogne-aan-zee, waar hij legeraalmoezenier was. Na de Eerste Wereldoorlog was hij achtereenvolgens kapelaan te Zarlardinge (1919), Herdersem
(1922) en Lede (1925). In 1937 werd hij benoemd tot aalmoezenier van
het hospitaal der Zwarte Zusters te Geraardsbergen en in 1939 tot Algemeen Directeur in het moederhuis van dezelfde congregatie te Aalst. Hij
was er tevens aalmoezenier van de Onze-Lieve-Vrouwkliniek en (van
1941 af) ook lesgever aan het daaraan verbonden Sint-Augustinusinstituut voor Verpleegkunde. Een kwarteeuw lang oefende hij deze functies
uit en van 1965 tot zijn overlijden op 9 december 1979 was hij rector van
het rustoord Huize Ronkenburg te Lede. Zoals verder moge blijken, is
de invloed van deze levensomstandigheden op zijn poëzie groot. Niet
alleen staat zijn dichtwerk vrijwel geheel in het teken van de beleving
van zijn priesterschap, maar ook de bestendige aanwezigheid van de
doodsthematiek valt er door te verklaren : als dokterszoon, priester,
leger- en ziekenhuisaalmoezenier en rector van een bejaardentehuis
kwam hij voortdurend in aanraking met de problematiek van lijden en
dood. „Als een dichter niet van zijn persoonlijke eksistentie uit beoordeeld wordt, verdwijnt doorgaans met het waarmerk van zijn kunst ook
haar betekenis. Bij Gery Helderenberg geldt die bedenking alleszins",
schreef André Demedts ( 1).
*

( 1) André Demedts, Gery Helderenberg : Verzamelde gedichten. In : Ons Erfdeel, jrg. 22, nr. 4, 1979, p. 581.
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Al zeer vroeg voelde Gery Helderenberg zich aangetrokken tot de literatuur. Als zeventien-, achttienjarige publiceerde hij zijn eerste verzen in
Jong-Dietschland (1908), Vlaamsche Arbeid en Dietsche Warande en Belfort (1909), onder het pseudoniem Karel van de Vijver, waarmee hij duidelijk refereerde aan Karel van de Woestijne. In 1912 verschenen gedichten van hem in het Nederlandse Van onzen Tijd, onder het pseudoniem
Lucien van der Meeren. Nadien koos hij definitief voor de schuilnaam
Gery Helderenberg ).
Hij debuteerde in 1913 met Poëmata, nog typische belijdenispoëzie
met onmiskenbaar impressionistische invloed. Helderenberg werd
bekoord door de aandacht voor het individuele gevoelsleven in de poëzie
van Frederik van Eeden en vooral van Karel van de Woestijne, die trouwens via bemiddeling van Joris Eeckhout de keuze voor deze bundel had gemaakt.
Dan duurt het tot in 1926 eer nieuw werk verscheen, met name Lentehemel, een bundel die samen met Smeltkroes (1931) en Het aanbeeld
(1932) nog in de ban is van de explosieve beeldentaal van het humanitaire expressionisme. Ook bij hem veroorzaakt dit een barokke beeldenovervloed, wat in feite contrasteert met de zuiver religieuze gevoelswereld en ervaringsgrond die zijn dichterschap van bij de aanvang
kenmerkt. Het is mogelijk dat Helderenberg zich als dichter nog niet voldoende had losgemaakt van de veelvuldige spreekkoren en koorspelen
(meer dan veertig !) die hij in die jaren, ten behoeve van de studerende
en arbeidende jeugd schreef en directer aansluiting vonden bij het volksverbonden en idealistische karakter van de humanitaire richting in het
expressionisme. Toch is er in Het aanbeeld reeds een kentering waarneembaar, omdat hij ook onderwerpen buiten zichzelf zoekt en de meer
objectieve uitbeelding van de werkelijkheid geschiedt in een soberder,
meer prosodische vorm.
HelHet is echter pas met Dodendans (1937) en Het gasthuis (1938)
derenberg is dan al 46 jaar dat hij zijn eigen stem en weg vindt, mede
door een terugkeer naar het klassieke vers. De gedichten in deze bundels
zijn anekdotisch van aard en worden, wat de thematiek betreft, in niet
geringe mate bepaald door de veranderde levensomstandigheden. Helderenberg begint zijn periode als ziekenhuisdirecteur en aalmoezenier, die
bijna dertig jaar zal duren. De weemoedige sfeer van het ziekenhuis en
de bestendige confrontatie met mensen uit de diverse sociale geledingen,
die vechten tegen de radeloze vertwijfeling en de koortsangsten van de
dood, stuwen hem als vanzelf naar de vraagstelling omtrent leven en
dood. Vanuit zijn religieuze aanleg en uiteraard als priester, zoekt hij een
(2

) In het bisdom Gent werd in die tijd van een seminarist niet verwacht dat
hij met publikaties naar buiten trad.
(2

(4)

30

antwoord in een spiritualistische zingeving. Een titel als Dodendans roept
echo's op aan de laat-middeleeuwse verwante literatuur (Elckerlyc, Anthonis de Roovere) en verder aan Holbein en Durer. Ook Helderenberg
voert de dood zelf ten tonele, die zijn weerloze slachtoffers (of het nu
b.v. een kind, een kankerpatiënte, een dilettant of een priester is) moeiteloos en vaak op cynische wijze in zijn greep heeft. Alleen geeft hij hen
als troost mee, dat hij hen bevrijdt van de aardse ellende en voor hen
een nieuw, transcendent bestaan opent. Een paar voorbeelden. Tot een
kind dat in zijn spel met een speldeprik het hart van een vlinder heeft
doorboord, zegt de dood :
Je lijfje valt tot stof. Maar voor 't eeuwig beginnen
heeft mijn prik je ziel bevrijd. (16) ).
(3

En tot de kankerpatiënte, wier schoonheid hij gesloopt heeft :
Ik ruk je los ! Eens in vergoddelijkt weten
ontwaakt je jonge lijf in eeuwen lentebloei ! (17)

Nog niet in alle gedichten wordt het sterven op die wijze verhelderd,
maar in Het gasthuis is de sfeer serener, omdat hij hier, in zijn functie
van aalmoezenier, zelf als waarnemer optreedt en suggereert hoe de
omgeving (kapel, panden, tuin) meehelpt om de zieken, de getekenden,
over hun „doelloos fantaseren" of hun opstandigheid heen te helpen en
ze hun lot te leren aanvaarden.
Speelde het anekdotische in de vorige bundels nog een belangrijke rol,
dan gaat Helderenberg zich met Polyptiek (1941) meer concentreren op
zijn eigenlijke priestertaak. In deze bundel beeldt hij voor het eerst de
beleving van het priesterschap uit binnen het kader van de liturgische
leefwereld. In het H. Misoffer ontmoet hij Christus als de oerpriester die,
uitgebeeld in symbolen als de wijnpers en de pelikaan, Zijn eigen bloed
vergiet voor de redding van de mensheid. De uiterlijke kerksieraden verwijzen eveneens naar Christus. Door zich verder te vereenzelvigen met
enkele oud-testamentische gestalten (onder andere „Abraham"), doet
ook de bijbelse beeldspraak haar intrede in zijn werk, om door te dringen tot de essentie van zijn opgave. Bijbel en priesterschap zijn voortaan
onlosmakelijk verbonden. Tobias (1944) is een episch-lyrisch gedicht,
waarin het bijbelverhaal van Tobias de gelovige leert dat God de beproevingen van de rechtvaardige eens in vreugde zal doen verkeren. In De
goddelijke harpenaar (1947), geheel gewijd aan de mis celebrerende priester, ontleent Helderenberg zijn thema's aan de objectieve geloofsleer of
aan de liturgie. Anderzijds heeft de bundel een hymnisch karakter en
vertoont hij zelfs kenmerken van de mystieke minne-poëzie, omdat de
) De citaten verwijzen naar de uitgave van Verzamelde gedichten, Orion,
Brugge, 1978, tenzij anders vermeld.
(3
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dichter zijn gesublimeerde ervaringen en gesprekken met de Eucharistische Godheid, met de Beminde, omzet in beelden die afkomstig zijn van
de aardse erotiek. Ook de typische spanningen van de mystiek-begenadigde ziel tussen jubelende opvlucht en menselijke zwakheid en beperktheid vinden we hier terug. Wel gaat ook deze bundel nog gebukt onder
een barokke beeldenweelde en een maniëristische taalmanipulatie, die
wel eens storend werken.
*

De totdusver geciteerde bundels hebben in feite slechts de lijnen uitgezet
van een dichterschap dat pas in het 60ste levensjaar van de dichter zijn
definitieve vorm en erkenning verwerft. Omdat ik U bemin (1951) bevat
een synthese van wat voorafging en kondigt tegelijk de thema's aan, die
in latere bundels zullen uitgediept worden. De individuele problematiek
van zonde en genade wordt verruimd tot deze van de mensheid, tot het
mysterie van erfzonde en verlossing. Hierin staat het lijdensverhaal centraal. De „passio Christi" is trouwens een van de thema's die Helderenberg bij herhaling zal opnemen, evenals het Marialeven, dat hij psychologisch ontleedt en waarvan hij de rol en betekenis nagaat in verband
met het verlossingsgebeuren. Helderenberg beleeft dit alles vanuit zijn
sacerdotale functie, de priester als andere Christus die zich als „de Man
van smarten", als „de grote eenzame Man" vaak bevindt tussen uren
van eenzaamheid en angst en de vreugde mee te werken aan het verlossingswerk, „want offer en liefde zijn één". De priester die ook bestendig
geconfronteerd wordt met de rijkdom van de liturgische symbolen
(gewaden, altaarkleden, voorwerpen), die hij nu een archetypische diepgang verleent. Anderzijds wijst hij ook op de evangelische armoede en
eenvoud van Jezus tegenover de pracht en praal waarmee bisschoppen
en prelaten omgeven zijn en krijgt zijn vers af en toe profetische allures,
zoals in Tiaar :

Maar misschien als wordt verkozen
de tweede Petrus, onder 't laatst bewind,
omhelst de Herder de havelozen,
blootshoofds, de haren in de wind. (50)
Was in Omdat ik U bemin al een veél soberder vormgeving aanwezig,
dan is dit nog meer het geval in Emblemata biblica (1953), waarin Helderenberg alle gedichten herleidt tot twee strofen van vier verzen. Op die
wijze verhoogt hij de spankracht en kan hij zich geen zwakke(re)
momenten veroorloven. In drie afdelingen (Herbarium, Bestiarium, Ad
Musicam) werkt hij met planten, dieren en muziekinstrumenten uit de
bijbel, om ze in hun symbolische betekenis toe te passen op een (de) hui-
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dige situatie of op de spanning die ze teweeg brengen in het eigen beleven. In een eerste deel stelt hij meestal de bijbelbeelden in hun reële, concrete betekenis voor. (Zij vervangen de zinnebeeldige prenten van de
vroegere emblemata.) In het tweede deel komt de symbolische toepassing, die vaak een onverwachte wending aan het geheel geeft. Nu eens
verdwijnt de dichter volledig achter de bijbelse symbolen, elders is hij
zelf op schroomvolle wijze bij het „gebeuren" betrokken. Een typisch
voorbeeld is De vis :
Drie dagen zat Jonas opgesloten
en hij dichtte de psalm in de donkere buik.
Tobias greep de karper, en naar de boten
haalde Simon de barstens zware fuik.
En in 't bruine tuf der diepe catacomben
tekende een hand 't geheim van de Vis.
ik eet Hem zegenend op de altaartombe
aan 't avondmaal van de mis. (64)
De Emblemata biblica openbaren niet alleen een verfijnde bijbeleruditie,
maar ook een vermogen tot synthese, waardoor de suggestiviteit in de
uitbeelding versterkt wordt.
Bijna twintig jaar na Dodendans krijgt deze bundel nog een verlengstuk in Triomf van de dood (1955). De dood wordt hier afwisselend in
de ik-vorm en in verschillende personages opgevoerd, van tamboer tot
veldheer, van rover tot dienaar Gods. Overal is hij als een bedreiging
aanwezig. Hij belichaamt de „vanitas vanitatum", de ijdelheid van de
aardse bestrevingen. Zoals in Anthonis de Rooveres Vander mollenfeeste
ontkomt niemand aan zijn oproeping : de prelaat evenmin als de nederige kapelaan of de non die de stervenden bijstaan, de internist en de
chirurg evenmin als het meisje met de pokputten of de eenvoudige tamboer in de processie. Ieder gedicht roept bij het afsterven telkens de
hoogtepunten op van een leven met zijn verwachtingen en vreugden, met
zijn verwezenlijkingen en zijn uiteindelijk lijden, dat tenslotte door de
triomf van de dood wordt ongedaan gemaakt. Wat blijft er dan van de
aardse glorie nog over ? Het sterkst wordt die vraag gesteld in het
gedicht De prelaten, van wie de lichamen onder de graftomben van marmer en goud „tot as vergaan zijn". Andermaal is er de onrechtstreekse
kritiek op de uiterlijke praal die in de loop der eeuwen vaak de essentie
van het geloof heeft verblind en verduisterd. Verzen die reminiscenties
oproepen aan onder meer Der kerken claghe van Jacob van Maerlant of
aan bepaalde refreinen van Anna Bijns.
Toch wordt de dood niet gezien als negatieve kracht, als „vernieler",
maar als „iemand" die het leven afrondt en voltooit. Doorheen de realistische en bijwijlen tragische voorstelling en uitbeelding van die aardse
werkelijkheid, klinkt opnieuw Helderenbergs spiritualistische visie door,
die aan de dood zijn metafysische betekenis geeft. Door de aardse aspi-
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raties te plaatsen in het perspectief van hun beperktheid en vergankelijkheid (alle „glorie verdampt tot rook"), wordt de blik verlegd naar andere
waarden. Precies door het sterven wordt „alle duisterheid opgeklaard".
De drie letters op de oude grafzerken D.O.M. (Dominus Omnium
Magister) geven
(...) zin en wezenheid
aan 't aardse feest van vuur en brood,
aan dit bestel van ziel en lijf
aan de eenzaamheid van dit verblijf
en aan de droefheid van de dood. (69)

Meer nog, in de visie van de dichter is de dood voorwaarde tot de verrijzenis, tot een eeuwig herstel van een bewuste verbondenheid met God.
In Legende der heiligen (1958) vertolkt Gery Helderenberg op lyrische
wijze een hele reeks heiligenlevens. Het zijn immers bij uitstek de heiligen vooral de martelaren die de les van de aardse betrekkelijkheid
hebben begrepen. De aarde wordt hier omschreven als een „duister
gevaar", „een duistere kuil". Zij stijgen daar letterlijk en figuurlijk
bovenuit door hun gerichtheid op het licht, dat zij slechts mogen aanschouwen, nadat zij zich zoals de korrel door het „wannen" hebben ontdaan van hun omhulsel om volwaardig en rijp te voorschijn te treden.
Ik ben de tarwe, verpulverd, gezalfd, gezuiverd,
Gods korrel op de molensteen. (87)
Satan zal de korrel wannen
en God slijpt de diamant. (102)

Maar hij is er zich van bewust dat de mens
heilige is.

ook de priester

geen

Overal geeuwt de mens van honger
onvoorspoedig, ziek, nimmer verzaad. (126)

Juist als priester is hij bekommerd om het lot van zijn mede-lotgenoot,
de mens. Opvallend aanwezig is deze bekommernis in de bundel De
zegeningen (1963), die een aantal lange gedichten bevat, voortschrijdend
over meestal uitgesponnen versregels. Heel de bundel bevat in feite één
smeekbede, die hij richt tot de Heer, waarvan hij zich afvraagt :
„waarom bleeft Gij niet onder ons ?" De aanblik van de lege dorpskerken vervult hem met treurnis, maar toch is er de hoop dat uit lijden en
duisternis opnieuw genezing en licht kunnen groeien.
Zegen Getsemani : 't is altijd ergens nacht,
leegte, duisternis, een hemel die splijt,
't uur, zegt men, waarop de Vader wacht.
Dan worden de muren opnieuw gewijd. (113)

Die staat van herstel of genade kan maar opnieuw verworven worden,
als de (gelovige) mensheid terugkeert naar het beleven van de zuiver
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evangelische waarden en de les van de bergrede. In het bekende gedicht
Vaticanum II confronteert hij nog eens de praal van de prelaten met de
eenvoud van Jezus van Nazareth, die al weldoende rondtrok van streek
tot streek, terwijl „de wind woei door (Zijn) baard". Hij hoopt dat Zijn
gestalte onzichtbaar zal aanwezig zijn onder en werkzaam zal zijn in
paus en kerkvaders :
Goud vertaant, zelfbedrog, de oude narcose...
Stilte valt over de barbaarse woestijn,
dan worden alle uiterlijkheden bevrozen,
herhaal de bergrede, Heer, en zalig zullen wij zijn. (116)

De zegeningen die de dichter verder afsmeekt betreffen onder meer de
weegschaal, de zonnewijzer, de oude muziekdoos, die zijn verlangen naar
gerechtigheid en barmhartigheid, naar een harmonische wereldorde of
naar de eenvoud van het kind belichamen. De wijsheid voor de mens ligt
ook te rapen in de deemoed van de veldbloem, de onbezonnenheid van
de krekel of de onbezorgdheid van de grauwe mus die, zoals de bijbelse
vogels in de lucht of de lelies op het veld zaaien noch maaien, werken
noch spinnen en toch gevoed worden en gekleed zijn.
De Heer zegent de veldbloem, niet 't wambuis van Salomon.
Maar dat geloven wij niet meer. Wij stapelen kasten vol,
koffers, hoge torens, de wijnkuip, appelen in de ton
terwijl de krekel mij vernietigt met de tergende sol. (121)

De laatste zegening betreft het afscheid aan de voleinding van dit
bestaan en de vreugden die de dichter op zijn levensweg hebben vergezeld in alles wat zijn bestaan zin heeft gegeven, niet het minst de schoonheid van de kunst (literatuur, muziek), die de vereenzaamde priester
steeds tot troost is geweest.
Troost vindt hij ook in Het brevier (1962). Bij Helderenberg groeit de
dagelijkse lectuur van dit Latijnse gebedenboek uit tot een nieuwe confrontatie tussen geloofsbeleving en dichterlijke ervaring. Uiterlijk volgt
hij het stramien van het Romeins brevier, dat in zijn vierledigheid gebaseerd is op de indeling van de seizoenen. In vierenzeventig strofen van
korte achtregelige verzen bouwt hij aan een mozaïek, waarin profane en
sacrale elementen elkaar kruisen. Tegen de achtergrond van natuurimpressies uit winter, lente, zomer en herfst in deze volgorde ontstaat
een amalgaam van beelden met bijbelse, kerk- en algemeen-cultuurhistorische reminiscenties, die de eigen innerlijke ontwikkeling op een dichterhike wijze inkleden. In een tegelijk barokke en moderne verwoording
geven ze uiting aan de menselijke ontoereikendheid en het daarmee gepaard gaande „onverklaarbaar verdriet".
Vier jaargetijden, paar aan paar,
blad bij blad, zwart en rood,
sluitvignet en korenaar,
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korven wijn en tarwebrood.
Mijn zit in de koorbank, 't gulden hek,
de koude en mijn ademhaal
en 'k weet niet waar, met open bek,
de betoverende nachtegaal. (149)

Verwant met Het brevier is het lange gedicht Doxologia pro Christo
meo (1968), dat uit meer dan zevenhonderd blanke verzen bestaat. In
feite wordt hier de titelcyclus van Omdat ik U bemin uitgediept, niet in
afzonderlijke gedichten, maar in een doorlopend geheel, „een verrassend
en fascinerend lyrisch retabel" (P. Thomas). De persoonlijke lotgevallen
worden hier, mede in de wij-vorm, verruimd tot deze van de uitverkoren,
maar onwaardige „plaatsbekleder", die zijn vreugde andermaal vermengd weet met het verdriet om wie het evangelisch ideaal uit het oog
verliest en met het besef van de eigen vergankelijkheid :
al hoorden wij ook gevaarlijk
de onheilspellende made
die vastzat in de cocon
van de sterflijke dingen. (166)

Anderzijds weet hij ook :
(...) wij zullen niet verworden
zoalang wij van blijdschap opspringen
om het Woord... (168)
De geestelijke verrukkingen worden ook hier vaker geassocieerd met bijbels gekleurde visioenen of kerkhistorische allusies en weergegeven in een
voor Helderenberg ongewoon vrij ritme.
*

Met Neerhof op Ronkenburg (1969) schijnt zijn dichterschap een andere
bron van inspiratie te vinden in de nieuwe omgeving, Huize Ronkenburg
te Lede bij Aalst, gelegen binnen het domein van een vroeger kasteel met
enkele bewaard gebleven vijvers. Het bundeltje bevat achttien gedichten
van twee kwatrijnen, die evenveel diersoorten of insekten tot onderwerp
hebben. De dichter observeert ze op vrij objectieve wijze, af en toe zelfs
met een vleugje humor of ironie, zodat deze miniaturen haast uitgroeien
tot kleine „Dinggedichte" . De dieren leiden hun eigen bestaan, al zijn
ook zij onderhevig aan het spel van leven en dood. Slechts een paar keer
is er een bijbelse allusie aanwezig of wordt het dier in zijn symboolwaarde gevat, zoals in Vlinder :
Abstract, met dolle arabesken
tekent de vlinder zijn geluk.
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Wij bouwen de dag vol grotesken,
zij vallen in afgronden stuk.
Psyche op oude sarcofagen,
bevrijd uit weefsel en cocon,
gaat op de dans haar tochten wagen
door brandend vuur van jonge zon. (202)

Anders is het met de bundel De vijvers, „gedichten uit water & zon"
(1970). Reeds bij het eerste gedicht is het duidelijk dat hier geen sprake
is van natuurevocaties. Vol huiver bevraagt Helderenberg de geheimen
van de waterwereld. Het spiegelvlak van de vijvers zet hem aan tot een
verdere bespiegeling over leven en dood. Het diepe, donkere water hult
zijn geheimen in duisternis en wacht op de zon, die zin geeft en onthult.
De dichter releveert het sacrale karakter van het water (,,door 't water
loopt de lijn van Gods gezicht") en transcendeert de natuurervaring tot
religieuze ervaring. Door de beeldende inbreng via referenties zowel aan
het Oude als het Nieuwe Testament, van het boek Exodus tot de visionaire Apocalyps van Johannes, plaatst hij het persoonlijke avontuur hier
in het perspectief van de heilsgeschiedenis. De geschiedenis van de mens
is er een van zonde en ontrouw, maar steeds weer duiken er tekenen van
Licht op, die de ultieme verlossing aankondigen :
Over de vijvers sidderen de luchten.
De Bruid treedt stralend uit de zwaveldamp. (V, 18)

Bomen op Ronkenburg (1972) sluit een soort van drieluik af. Deze
gedichten zijn eveneens niet louter descriptief van aard. Meestal zetten
de bomen aan tot bespiegeling of wekken ze gevoelens op. Soms wijst
Helderenberg op hun dienstbaarheid en bruikbaarheid (materiaal, vruchten) voor de menselijke gemeenschap. Elders ondergaat hij het esthetisch
genot, dat hun geruis veroorzaakt. Van bepaalde boomsoorten (o.a.
vlier, berk, eik) releveert hij de magische krachten, die hen in vroeger tijden werden toegemeten. De Bomen in de mist of de Luisterende bomen
in de herfst roepen dromen en visioenen wakker, die een strijd van duisternis en licht laten beslechten in een bevrijdende catharsis. Zoals alles
in de natuur zijn ze de weerspiegeling van de werkelijkheid die zich aan
de mens voltrekt, van bloei tot vergaan, maar in de visie van de dichter
dragen ze ook de kiem van heropstanding in zich : „De winter weg en
de scheut springt los" (208).

*

Na of naast dit intermezzo herneemt de inmiddels tachtig jaar geworden
dichter zijn vroegere thematiek. Hij spitst ze nog meer toe op de beleving
en de functie van het priesterschap, niet in de enge betekenis van de
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plaatselijke voorganger, maar in de verruimde opdracht van de man die
door de eeuwen heen bindteken is tussen de aardse zichtbare werkelijkheid en de onzichtbare wereld die aan onze ogen onttrokken is.
Pentaphonium (1971) is de eerste van nog zes lijvige bundels die in
deze laatste jaren verschijnen. De titel verwijst naar een muziekstuk
geschreven voor vijf partijen. De bundel bestaat uit vijf lange, als het
ware symfonische gedichten, die in feite varianten zijn op het thema dat
door een citaat van de Engelse Kardinaal J.-H. Newman wordt aangeduid en ik hier, omdat het de essentie van de bundel weergeeft, laat volgen :
Een zware sluier hangt tussen deze wereld en de andere. Met het evangelie wordt hij niet weggenomen. Maar op elk ogenblik worden ons wonderbare dingen geopenbaard die daarachter zitten. Soms vatten wij een
bleke weerschijn van vormen die wij later zullen aanschouwen van aanschijn tot aanschijn.
In weerwil van de duisterheden voelen onze handen, ons hoofd, onze
wenkbrauwen of onze lippen het contact aan met iets wat niet van deze
aarde is.

Helderenberg vertrekt telkens van een concreet uitgangspunt om aan zijn
visie vorm te geven. In Tantum Ergo Sacramentum zijn dat de Corpus
Christi-dagen die de Paasmorgen, „de liefde zonder haat" aankondigen.
Augustinus en het Hart brengt een barokke confrontatie van de eigen,
nederige gevoelens met het heroïsche bekeringsverhaal van de kerkvader.
In De Nieuwe Tabernakelen is de tocht van de Drie Koningen, onwetend
van het doel ervan, aanleiding tot een bezinning over de symboliek van
wierook, mirre en goud, ontdaan van hun materiële draagkracht. In
Fractione Panis betrekt het Emmausmotief op de eigen situatie, maar de
afwisseling van ik- en wij-vorm duidt het veralgemenende karakter aan.
Priester 2000 tenslotte is een profetische zang, die de priester situeert in
de veranderde maatschappelijke context, geïsoleerd in een glazen kooi,
„mens in zijn verloren eenzaamheid", van een haast futuristische stad,
„honderd verdiepingen hoog". Toch moet hij begaan blijven met het lot
van de medemens en hem doorheen het verdriet en de „duisterheden van
het leven" telkens opnieuw het licht en de vreugde van de openbaring
verkondigen.
't Derde millenium zet in, de mens bouwt bruggen en bogen,
daar springt de zilveren bron. De wind gaat op. Dan wuiven weer de
bomen. (P, 68)

Nacht der symbolen/Contrapuntische variaties (1973) is
zoals de titel
het zegt
een dubbele bundel. De twee reeksen van respectievelijk 32
en 21 gedichten met achtregelige klassieke verzen, vullen elkaar bij nader
toezien aan. In Nacht der symbolen gaan de afzonderlijke gedichten uit
van levenloze en levende dingen (edelmetalen, instrumenten, dieren,
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planten, allerlei voorwerpen). In hun emblematische voorstelling worden
ze telkens verbonden met elementen uit de klassiek-heidense
een
enkele keer ook westeuropese
en de bijbelse wereld, om op die wijze
de geloofsgeheimen te onthullen. Als wij de optelsom maken, komen we
andermaal tot de grondthematiek van leven, dood en heropstanding.
Niet zelden ziet Helderenberg voor-christelijke motieven als prefiguraties
van het christelijke gebeuren, zoals b.v. in Lier, waarin Orfeus een voorafbeelding is van de Goede Herder.
Orfeus op de porfieren sarcofaag
de zilvren lier op de linker knie.
Van zeven snaren stijgt de harmonie
die 'k uit Priscilla's tomben draag.
De tijgerkat ligt hem te voet
betoverd door zijn lied.
Zie, Ch ri stus treedt in Zijn gebied
Die tokkelend de lammeren hoedt. (219)

Contrapuntische variaties vormt een geheel, een suite van genummerde
gedichten, die contrapuntisch inspelen op het hoofdthema uit het eerste
deel van de bundel, door dit toe te passen op het individuele beleven,
op de dichter zelf. Zo klinken beide reeksen harmonisch samen. Los van
de twintig genummerde gedichten, biedt het openingsvers Thema de sleutel aan.
't Is, oude man, niet ver meer gaans,
de dichter troost zich ondermaans
met boom en rimplend watervlak,
met neumenspel Gregoriaans,
tot waar de doorgebogen tak
breekt onder schub en schaliedak :
probeer nog eens uw verzilverde stem,
kom, kleine alt, zing requiem. (222)

De innerlijke eenheid is hier te vinden in de muzikale motieven die, verbonden met liturgische symbolen, aan de requiemgedachte een berustend, haast door jubel gedragen karakter geven, dat niets angstigs meer
heeft. Verzen als : „Ik zet de borden voor 't Avondmaal" (231) of „Daar
komt de tuinman die de rozen dunt / uitgepuurd naar Omega, Gods
orgelpunt" (232) getuigen van de sereniteit, waarmee de dichter zijn
eindbestemming in een bovenaards perspectief plaatst.
In Horologium perpetuum (1974) herneemt Gery Helderenberg een
laatste maal het passiethema. Vierentwintig gedichten van twaalf regels
roepen „XXIV glasramen voor een verrijzeniskerk" op. Voor ieder uur
van het etmaal mediteert hij bij de verschillende stadia van Jezus' lijden,
dood en verrijzenis. De grootheid van de eenzame Jezusfiguur, staat in
schril contrast met de zwakheid („de mens is geen held") van de door
aardse bestrevingen opgeslorpte mens, waarvan de dichter zelf een expo-
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nent is. Juist door menselijk lijden en dood te aanvaarden, kan de
Gekruisigde de dood overwinnen en de mensheid een teken van hoop
aanbieden, zodat de dichter-priester kan besluiten :
Ik moet de kaarsen ontsteken,
ergens. De mist scheurt als rag.
Wij eten brood, ik ledig de beker
en wij vertellen de derde dag. (H, 42)

In het zestigste jaar van zijn priesterschap verscheen de bundel Antiquariaat (1975). Uitgangspunt is telkens een liturgisch gebruiksvoorwerp, waarvan de symboolwaarde hem aanspreekt en waarmee de liturgische plechtigheden binnen en buiten de kerk (vieringen, processies)
werden opgeluisterd. De ondertoon is er een van weemoed en droefenis,
omdat zovele gelovigen, inclusief priesters, de zin voor waarden en symten
bolen verloren hebben en die zinrijke voorwerpen en gebruiken
onrechte
verwijzen naar het „antiquariaat". Vaak ook letterlijk, want
bepaalde liturgische attributen duiken dan later op als siervoorwerpen in
woonvertrekken. Een enkele keer is verandering ook verbetering, maar
daar gaat het om de mens, waar hij constateert dat de predikant niet
meer als een onstuimige „vuur en zwaard" zwaaiende aartsengel op de
kansel staat, maar als een „herder bij de kudde, vader van zijn
volk" (242). Toch overweegt de droefenis. Zoveel is teloorgegaan. Geen
kruisdagen meer b.v. met vroege processies langs de zandwegels, die zelf
reeds weggegraven zijn en „verstopt onder asfalt en beton" (247). Tachtig jaar later roept een gedicht als Breviarium reminiscenties op aan
Gezelles Den ouden brevier, maar terwijl Gezelle in ogenblikken van vertwijfeling en zorgen naar zijn oude brevier teruggrijpt, bergt Helderenberg hem met gelaten heimwee in de kast als „rariteit" :
De seizoenen, klaverblad van vier,
geurden in gemsleer naar de tijd
die ik devoot aftelde in dit brevier.
teken van mijn bestendigheid.
Nu is de wisselende toverkleur
vergaan, verleden, een getaand tapijt.
Wat baat het dat ik er om treur ?
Ik berg het boek als rariteit. (245)

Het Tweede Vatikaans Concilie heeft nu eenmaal definitieve sporen
nagelaten.
De titel van de voorlaatste bundel Dit uur tussen u en mij (1976) wijst
op een haast Gezelliaanse toenadering tussen Schepper en individu. Het
naderende levenseinde gaat gepaard met een afstand doen van de aardse
werkelijkheden en een zich overgeven aan een transcendente realiteit, die
hem steeds duidelijker tegemoettreedt. „Over de walbrug gelopen / zoekt
Gij mijn hart, Uw heiligdom" (250). Nog even gaan de herinneringen
terug naar de kinderjaren, toen zich de eerste religieuze ervaringen, de
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ontmoeting met die andere wereld, in bijbelprenten openbaarden. De tijd
is intussen echter zo'n ijl begrip geworden dat hij in dit ultieme uur nog
slechts rekent met seconden om de laatste sprong te wagen, waar hij niet
bang meer voor hoeft te zijn :
Vlug, vlug. Ik kan haast niet meer lopen,
maar 'k weet dat Gij er zijt, dat Uw gelaat
tussen de bomen van 't kleine bos, de takken open,
ineens in zilverrag naar mij te wenken staat. (255)

En dan is er het geestelijk testament van de 87-jarige dichter, het één
jaar voor zijn dood verschenen Itinerarium (1978), een lang autobiografisch gedicht van zowat vijfhonderd verzen, geschreven in overwegend
blanke verzen. De titel verwijst naar een reisboek, naar de beschrijving
van een reisroute. Wat Helderenberg hier oproept (niet beschrijft !) is de
route van zijn eigen leven. Als in een synthese vat hij nog eens zijn hele
bestaan samen. Uiterlijk zijn dat de onderscheiden fasen, van geboorte
tot graf. Innerlijk het vroege besef van de geestelijke roeping met de
angst en de twijfel, die zich op de weg naar de bewustwording en de
zekerheid van de priesterlijke opgave aandienen. We krijgen ook een blik
op zijn lectuur (de mystieken, poëzie), zijn omgang met muziek (luisteren
en musiceren) en het daarmee verbonden esthetisch genot, zijn behoefte
aan vriendschap.
Heel Itinerarium wordt echter overkoepeld door het aan het Lucasevangelie ontleende motto „In manus tuas..., 23:46". Het gedicht vangt
aan met het beeld van de handen van de Schepper die alle leven loslaat
en het naar zich laat terugvloeien. Op het einde, waar hij zijn eigen uitvaart evoceert, zegt Helderenberg : „O Heer, 'k leg mij te slapen in Uw
handen" (292). Daartussen heeft hij een laatste maal dichterlijk in beeld
gebracht, wat hem zovele decennia heeft bezield en waarvan een tot het
laatste ogenblik actief dichterschap mocht getuigen.
*

Tot slot wil ik even nagaan welke de betekenis van Gery Helderenberg
is op literair vlak. In de eerste plaats stellen we vast dat hij de schepper
is van een afgerond poëtisch wereldbeeld. Al, het geschapene is innerlijk
verbonden met en afhankelijk van de Schepper. De dingen van de aarde
zijn tekenen die verdwijnen naar boven. Zij hebben voor Helderenberg
een sacraal karakter, dat hun metafysische dimensie opent. Net zoals in
Gezelles Als de ziele luistert... komt het er voor de dichter op aan, mèèr
nog dan te kijken, de dingen van de natuur te beluisteren zoals ze zich
aan hem voordoen en met hem te dialogeren op basis van rede èn
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gevoel. Pas dan kan hij doordringen tot het complexe mysterie van het
bestaan.
De wonderen van de schepping roepen in hem een ambivalente reactie
wakker. Enerzijds zetten ze aan tot Franciscaanse jubel, tot dankbaarheid en lofprijzing. Van de andere kant tot weemoed en verdriet bij de
ervaring van de vergankelijkheid en de menselijke onvolkomenheid, het
menselijk tekort en het spel van goed en kwaad in de wereld. Zoals reeds
eerder aangetoond, wordt zijn visie uiteindelijk opgevangen door zijn
geloof in het mysterie van de verlossing door Christus' dood en opstanding, door de „triomf van de dood". Dit geloof is echter geen verscheurd geloof, maar het bezit iets van de contra-reformatorische zekerheden, die in de glorie van de barok een passend onderkomen vonden.
Anders dan bij Gezelle b.v. bevat zijn poëzie geen directe belijdenis,
is ze niet de lyrische neerslag van zijn ervaringen, omdat ze in haar
beeldvorming rechtstreeks verbonden is met de objectieve betekeniswaarde van de phenomena, die hem onthuld wordt door zijn ontzagwekkende eruditie. Dat verklaart ook het emblematische karakter van vele
gedichten. Zijn beeldspraak is niet alleen gevoed door zijn omgang met
en kennis van de Bijbel, maar ook door de lectuur van theologische
geschriften (van exegeten en kerkvaders), wetenschappelijke en encyclopedische werken en door het in zich opnemen van een ruime cultuur. De
talrijke bundels vooral vanaf en na Omdat ik U bemin
leggen een
mozaïek open van referenties en betekenissen, die betrekking hebben op
de wereld van delfstoffen, planten en dieren (de natuur), maar evenzeer
op de menselijke bedrijvigheid, zowel op het ambachtelijke als op het
artistieke vlak (muziek, beeldende kunsten, vooral kerkelijke kunst). Die
wereld wordt nog in hoge mate bepaald door de beleving van zijn priesterschap en van de eredienst. Uit wat voorafging is, meen ik, voldoende
gebleken hoe ook heel die liturgische wereld (de vieringen maar ook de
misgewaden, paramenten, voorwerpen, vaatwerk, brevier enz.) grondstoffen levert voor zijn poëtisch bouwwerk.
De barokke beeldenweelde wordt vertaald in een al even barokke
architectuur, die als vanzelf doet denken aan de door Helderenberg zo
graag gehoorde en zelf uitgevoerde muziek van Johann Sebastian Bach
en Georg Philipp Telemann. Anderzijds bezit ze een klassieke en gedisciplineerde vormgaafheid, de vrucht van een geeste lijke ascese. Helderenberg maakt in de regel gebruik van strofe, metrum en rijm. De meeste
strofen vormen bovendien een eenheid binnen het gedicht. Het veelvuldig schrijven in reeksen of cycli wijst op een uitdiepen van de thema's,
zoals dat ook in de muziek (sonate, symfonie) het geval is. Van de
andere kant is het wellicht juist door de muzikale beïnvloeding dat zijn
vers voldoende speels en beweeglijk blijft en de ritmische spanning
gewaarborgd is. De vorm correspondeert op die wijze met het verfijnde
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spel van tegenstellingen, die de innerlijke persoonlijkheid van de dichter
bepalen.
Door haar aard en karakter zal of kan de poëzie van Gery Helderenberg nooit populair zijn of worden. Wel bevat ze een goudmijn voor toekomstige exegeten ( 4). Zij veronderstelt van de lezer een bereidwilligheid
om mee met hem het rijke, maar niet makkelijk te ontsluiten landschap
van zijn religieuze ervaringswereld te betreden.
„Heel het leven is voor hem één grote symbolische realiteit ; heel de
oneindige wereld van Bijbel, liturgie, theologie en christelijk leven één
woud van symbolische tekens. Dit is het rijkste type van christelijk dichterschap dat de geschiedenis heeft vertoond, het type waartoe Dante,
Calderon, Claudel behoorden." (5)
Dit schreef Albert Westerlinck naar aanleiding van zijn zeventigste verjaardag. Ik voeg hier tot slot de woorden aan toe, waarmee Piet Thomas
zijn inleiding tot de Verzamelde gedichten besloot:
„Men vraagt zich niet langer af of deze poëzie modern genoeg is. Men
weet dat ze een wereld op zichzelf vormt. Wie de kathedraal van Vézelay
ooit mocht bewonderen en aan de rijkdom van de prachtige kapitelen
niet achteloos voorbijging, weet dat zo'n wereld overeind blijft staan.
Wanneer symbolische tekens de samenhang hebben verworven die hun
eenheid artistiek bevestigt, ontstaat de schoonheid waarvan in een
gedicht van Martinus Nijhoff gezegd wordt : `Dit zijn de daden waar ik
mens voor was '." ( 6)
Bibliografie van de dichter Gery Helderenberg

1913
1926
1931
1932
1937
1938
1941
1942
1944
1947

Poëmata, Gent, E.B.
Lente -hemel, Kortrijk, J. Vermaut.
Smeltkroes, Brussel, H. Wellens, W. Godenne en Cie.
Het aanbeeld, Kortrijk, uitgave „Steenlandt".
Doodendans, Antwerpen, De Sikkel.
Het gasthuis, Antwerpen, De Sikkel.
Polyptiek, Antwerpen, De Sikkel.
Pro defunctis, Aalst, E.B.
Tobias, Brugge, De Kinkhoren.
De goddelijke harpenaar, Antwerpen, De Sikkel.

(4) Totdusver is op dat vlak alleen de studie bekend van K. Vangenechten :
Priesterlijke poëzie. Een verklarende commentaar bij Gery Helderenberg „Doxologia pro Christo meo", Antwerpen, 1968, uitgegeven in eigen beheer.
(5) Albert Westerlinck, Gery Helderenberg zeventig, in : Dietsche Warande en
Belfort, 1961, p. 736.
(6) Piet Thomas, Gery Helderenberg, in : Gery Helderenberg, Verzamelde
gedichten, 1978, p. 10.
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1951 In memoriam patris, Aalst, E.B.
Omdat ik U bemin, Dendermonde, Sint-Pieters- en Paulusabdij.
1953 Emblemata biblica, id.
1954 Theotokos, id.
1955 Triomf van de dood, id.
1956 Sacramentarium, id.
1958 Legende der heiligen, id.
Bernadette vertelt, id.
1961 Liefde en dood, bloemlezing samengesteld en ingeleid door Piet Thomas,
Deurle, Colibrant.
1962 Het brevier, Brugge-Utrecht, Desclée de Brouwer.
1963 De zegeningen, Deurle, Colibrant.
1965 Nieuwe kerkliederen, Dendermonde, Sint-Pieters- en Paulusabdij.
1968 Doxologia pro Christo meo, id.
1969 Neerhof op Ronkenburg, id.
1970 De vijvers, id.
1971 Pentaphonium, id.
Ante terminum, Hasselt, Heideland (Poëtisch Erfdeel der Nederlanden 73).
1972 Bomen op Ronkenburg, Dendermonde, Sint-Pieters- en Paulusabdij.
1973 Nacht der symbolen, / Contrapuntische variaties, id.
1974 Horologium perpetuum. id .
1975 Antiquariaat, id.
1976 Dit uur tussen u en mij, id.
1978 Verzamelde gedichten, keuze en inleiding door Piet Thomas, Brugge-Nijmegen, Orion-Gottmer (De gulden veder).
Itinerarium, Dendermonde, Sint-Pieters- en Paulusabdij.

LOUIS COUPERUS : „DE BOEKEN DER KLEINE ZIELEN"
„EEN HAAGSE ROMAN" ?
door
Elsbeth WESSEL

Zusammen mit Eline Vere (1889) and Van oude mensen, de dingen die
voorbijgaan (1906) wird Louis Couperus' Roman De boeken der kleine
zielen (1901-02) als ein Hóhepunkt seiner sogenannten Haag-Romane
angesehen. Fur Albert Vogel gehdrt der letzte Roman „tot de hoogtepunten zowel van de Nederlandse als van de Europese Literatuur" ( 1).
Auch K. J. Popma sieht in dem Roman ein „meesterwerk" von monumentaler Bedeutung ( 2), and G. P: M. Knuvelder, der Couperus als den
grbBten niederlandischen Romanverfasser betrachtet den einzigen von
halt auch De boeken nicht nur fur den Hóheeuropaischem Niveau
punkt von Couperus' Gesamtwerk, „maar van heel de Nederlandse (realistische) romankunst" ( 3). DaB es Couperus mit diesem Roman gelungen ist, „een episch monument van waarlijk Europees formaat" (4) zu
gestalten, kann man getrost unterschreiben.
Ein Roman der guten Gesellschaft
In diesem Roman wendet Couperus aufs neue seine Aufmerksamkeit
dem Milieu zu, das er schon in Eline Vere geschildert hat : das der gehobenen Gesellschaftsschicht in Den Haag. Doch der Untertitel ist wegge
„een Haagse roman" genannt. Die Frage mel--falen:EiVerwud
det sich, ob Couperus die literarische Geographie des neuen Werkes
anders eingeschatzt hat, ob er ihr eine andere Rolle zugeschrieben hat.
DaB Eline Vere ein Frauenschicksal darstellt, das von einem bestimmten,
deutlich lokalisierbaren Milieu determiniert ist, steht auBer Zweifel. Die
Krankengeschichte der Hauptperson dramatisiert sich durch Konfronta-

(1) Albert Vogel, Louis Couperus, Amsterdam/Brussel, 1980 ; S. 113.
(2) K. J. Popma, Beschouwingen over het werk van Louis Couperus, Amsterdam, 1986 ; S. 117.
(3) P. G. M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde, Malmberg/Den Bosch, 1976 ; Deel IV, S. 223.
(4) L. Dirikx, „Louis Couperus en de ` Décadence "', in : Spiegel der letteren,
1-2, 1984, (S. 17-35) ; S. 28.
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tionen mit den Normen and Sitten ihrer sozialen Umwelt ( 5). In De boeken greift Couperus zu demselben Milieu. Seine Schilderung nimmt ihren
Ausgangspunkt in dem grol3en, vornehmen Haus der Familie Van Lowe
in der Alexanderstraat in Den Haag. Insofern ist das Werk ein Beispiel
fur den europáischen Gesellschaftsroman seiner Zeit, der sein Interesse
auf die Welt der Vornehmen, auf die ` empirische Demographie der
guten Gesellschaft' richtet ( 6). Doch die geláufige Rubrizierung des Werkes als ein ` Haager Roman ' ist problematisch. Nachdem Couperus im
ersten Teil des Werkes den Leser mit gr6Bter Sorgfáltigkeit in die gesellschaftlichen Rituale der Welt der ` richtigen Adresse ' in Den Haag eingefiihrt hat, werden Elemente introduziert, Perspektiven eingeblendet, die
sich von der Welt der ` gens du bon ton ' entfernen. Couperus láBt die
Darstellung von Ritual and Etikette zuriicktreten zugunsten einer Seelenschilderung, die man nur schwerlich mit dem Titel ` Haag-Roman'
umreil3en kann. Somit bildet De boeken eine Stufe auf dem Weg zu dem
dritten grollen Roman aus dem Haag-Milieu : Van oude mensen, wo das
ául3ere Milieu an Bedeutung verloren hat, zugunsten einer Darstellung
der Verstrickung von vier Generationen in einen Mord, der lange Zeit
zuriickliegt and nun mit beinahe ` griechischem ' Schicksalszwang die von
ihm beriihrten Menschen zur Rechenschaft zwingt. Die Entwicklung
eines Schicksalsgedankens ist in diesem Werk wichtiger als die Darstellung eines sozialen Milieus ( 7). Chronologisch wie thematisch nimmt De
boeken eine Zwischenstellung ein ; zwischen Eline Vere mit dem starken
Interesse an der Haager Gesellschaft and Van oude mensen mit der
streng durchgefiihrten inneren Handlung steht De boeken mit seinen vier
Teilen, die die zunehmende Verlagerung des epischen Interesses auf
innerseelische Vorgánge markieren. Schon die Benennung der vier
Erzáhlbldcke signalisieren diesen ProzeB : „De kleine zielen" (Teil 1) ;
„Het late leven" (Teil 2) ; „Zielenschemering" (Teil 3) ; „Het heilige
weten" (Teil 4) .
Die Zentralfigur des Buches ist die (beim Erzáhlanfang) zweiundvierzigjáhrige Constance Van der Welcke, die nach zwanzig Jahren ` Exil'
mit ihrem Ehemann Henri nach Den Haag zuriickzieht : Sie ist die Scandaleuse der Familie, sie hat ihren ersten Ehemann mit Henri betrogen.
Nach diesem ` misstap ' heiratet sie Henri, sie kriegen den Sohn Addy
(5) Vgl. dazu meine Studie „Louis Couperus : ` Eline Vere'. Ein Beitrag zum
europáischen Gesellschaftsroman", in : Etudes Germaniques, 4, 1982. (S. 410429).
(6) Peter Demetz, Formen des Realismus : Theodor Fontane, Munchen, 1964 ;
S. 116.
(7) Ober das Schicksalsthema bei Couperus, siehe : Marc Galle, Van gedroomd
minnen tot ons dwaze bestaan. Het noodlot in het werk van Louis Couperus, Hasselt, 1973.
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and leben, von der guten Gesellschaft in Den Haag verbannt, im Ausland : an der Riviera, in England and Brussel, bevor Constance, krank
vor Heimweh nach Familie and Vaterland, mit ihrer kleinen Familie ver
wieder in Den Haag FuB zu fassen. Constances Konfrontation-sucht,
mit der Haager Gesellschaft ist der erzáhlerische Ausgangspunkt des
Romans. Der erste Romanteil nimmt die Form eines Tests an : offenbar
geht es Couperus darum, die Menschlichkeit der Haager ` guten ' Gesellschaft zu iiberpriifen. Constances Heimkehr ist eine Provokation fur die
ganze Familie, deren Mitglieder gezwungen werden, der AuBenseiterin
gegeniiber Toleranz oder Intoleranz, Liebe oder HaB zu demonstrieren.
DaB die bourgeoise Welt in Den Haag es dem Menschen besonders
schwer macht, aus seinem Herzen zu leben, wird der eigentliche Inhalt
der Kritik sein, die Couperus an ihr iibt. Im Laufe des Romans nimmt
die Skepsis des Verfassers deutlich zu ; um eine plausible Oase fur
Menschlichkeit and Liebe zu errichten, verlaBt er das Haager Milieu and
verlegt die Romanhandlung auf den Landsitz der Familie Van der
Welcke, in Driebergen, weit weg von der Kleinlichkeit and dem engstirnigen Provinzialismus in Den Haag.
Auf eine
mbgliche
authentisch/selbstbiographische Note von
Couperus' meistens starker and stellenweise bitterer Kritik an der Haager Gesellschaftsschicht, (der er selbst angehdrte and die er natiirlich
sehr gut kannte), kann hier nicht naher eingegangen werden. Wie viele
seiner Romanfiguren hat der Verfasser lange Perioden hindurch im Ausland gelebt, (De boeken ist grdBenteils in Nizza entstanden), and ver
er, wie sie, durch seine Auslandsaufenthalte eine Art Entla--mutlichat
stung gesucht von dem, was er oft als die bedriickende Atmosphere im
biirgerlichen Den Haag erlebt hat. Ob seine Kritik berechtigt ist oder
nicht, wird hier nicht diskutiert werden ; hier geht es vornehmlich
darum, wie diese ` Gesellschaftskritik ' in die epische Welt eingebaut wird
and welche Aussagekraft sie fur den Romaninhalt besitzt. Die Wirkung
des Romans ist kaum vom historisch -authentischen Material bestimmt,
ein eventueller Realitatsbezug des epischen Geschehens wird in diesem
Kontext der Strukturierung and dem Aufbau des Erzáhlganzen untergeordnet. Doch sollte man die exemplarisch - symbolische Bedeutung von
Couperus' Darstellung nicht unterschlagen. Wie in Eline Vere meint
wohl der Verfasser, daB er in De boeken ein ` typisches ' Familienschicksal gestaltet hat, das wesentliche Merkmale einer Klasse and einer Epoche festhalt. Wie viele seiner Verfasser -Kollegen aus dieser Zeit hat Couperus die empirisch erfahrene gesellschaftliche Wirklichkeit, in der er
lebte, zu einem entscheidenden Bezugspunkt seines literarischen Schaf
Doch die sozialgeschichtliche Darstellung der Haager-fensgmacht.
Bourgeoisie ordnet sich einem Auswahlprinzip unter, das nicht nur zeittypische Situationen reproduziert, sondern nach iiberpersonlichen
Zusam-
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menhángen and Symbolgehalten des menschlichen Lebens fragt. So ist
die Bedeutung der Zeit der fur Couperus wichtigeren Frage nach der
Zeitlichkeit des Menschen untergeordnet. Die Beobachtung gesellschaftlicher Zustdnde wird immer auf die Frage nach den Móglichkeiten des
Menschen zuriickgefiihrt, der sich behaupten mull in seiner als drohendes Schicksal aufgefaBten Zeitlichkeit. Georg Lukács' Aussage in Die
Theorie des Romans „[...] die ganze innere Handlung des Romans ist
nichts anderes als ein Kampf gegen die Zeit" ( 8) trifft als geschichtsphilosophische Gattungsbestimmung fur die innere Struktur von Couperus' Romanwelt zu. In diesem Roman kdmpft der Mensch gegen Verfall
and Untergang, eben gegen die Vergánglichkeit der irdischen Dinge. Die
Einsicht in eben diese Vergánglichkeit ist Voraussetzung fur „het heilige
weten ", das Couperus am Ende des Romans durchleuchtet. Hier kann
der Mensch gesellschaftlichen Schein vom menschlichen Sein unterscheiden, and gerade mit Hilfe von diesem ` Wissen ' kann er sich mit seiner
Zeitlichkeit versóhnen. Somit ordnen sich bei Couperus Zeitkolorit and
Zeittendenzen einer Menschendarstellung unter, die ein simplifiziertes
Realismuskonzept transzendiert.

Die Exposition
Der Anfang des Romans hat einen deutenden and antizipierenden Charakter. Die GroBfamilie in Den Haag bereitet sich auf die Riickkehr and
Wiederaufnahme von Constance vor ; letztere wird auf dem i blichen
Sonntagsempfang ihrer Mutter in der Alexanderstraat erscheinen. Bei
der Darstellung dieses Milieus geht es Couperus offenbar um das Typische : als Ouverture des Werkes láBt er Constances Bruder Karel
dem
der Verfasser nie mehr im Laufe des Buches sein Interesse widmet aus
dem Arsenal der Nebenpersonen ins Zentrum der Aufmerksamkeit rukken. Er spielt im Romanganzen keine entscheidende Rolle, spiegelt
jedoch in seiner Durchschnittlichkeit typische Wertsysteme der biirgerlichen Gesellschaftsschicht wider, mit denen Constance nun konfrontiert
wird. Die kleine Hermes-Figur des Romans die unverheiratete Schwester Dorine, die mit ihren ewigen `boodschappen' als Bindeglied zwischen dem Oberhaupt der Familie, Mama Van Lowe, and den iibrigen
Familienmitgliedern funktioniert meldet sich bei Karel and seiner
Frau Cateau, um sich von dem Zusammenhalt der Familie zu iiberzeugen. Grollen Akzent legt Couperus auf das Wetter ; der heulende, kalte
Wind ein Leitmotiv im Roman deutet die Bedrohtheit and allmáh-

(8) Georg Lukács, Die Theorie des Romans. Ein geschichtsphilosophischer Ver
-suchfiberdFomner
Grofen Epik, Neuwied, 1963 ; S. 126.
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liche Auflósung der familieren Geborgenheit an, wie er auch als Kontrast zur Warme der Familienhóhle dient. Das erste Interieur, in das
Couperus den Leser einfi hrt, soll das Abgekapselte und Selbstgeni gsame der hollandischen Lebensform vermitteln : Karel und Cateau fi hren jetzt ein zuri ckgezogenes Leben in Den Haag, nachdem Karel seinen
Beruf als Bi rgermeister in einem Dorf in der Provinz Utrecht aufgegeben hat : „Zij hadden nu een mooi, groot huis in de Oranjestraat ; zij
hadden drie meiden ; zij hielden rijtuig. Zij aten, heel goed, samen, en
zagen nooit iemand, noch van de familie, intiem ; noch van kennissen,
ceremoniëler. Zij leefden volgens vaste wetten van degelijkheid en soliditeit. Hun grote huis was degelijk en solide ingericht, met zware comfortabele meubelen, zonder overtollige weelde. Zij zagen er beide gezond en
solide en Hollands degelijk uit [...] Zij leefden volgens de klok ; Karel
maakte 's morgens een wandeling, altijd dezelfde, door de Bosjes ;
Cateau deed 's middags boodschappen ; eens in de week maakten zij
samen visites, en dat was de enige maal, dat zij samen uitgingen.
's Avonds waren zij altijd thuis, behalve des Zondags-avonds ; dan gingen zij naar mama Van Lowe. Zij waren niettegenstaande hun solide
leven, drie meiden, en rijtuig, zuinig. Zij vonden geld uitgeven voor een
komedie, een tentoonstelling, een boek, zonde en jammer" ( 9).
Auf den ersten Seiten des Buches wird klar, daB Couperus diese
Gesellschaft mit ironisch-kritischen Augen betrachtet. Die Wiederholung
der Worte ` degelijk ' und ` solide' unterstreicht einen Lebensstil, von dem
sich der Verfasser mit Ironie distanziert. Das Abgesperrte von Karels
Lebensweise dient nicht nur als Kontrast zu der freieren Menschlichkeit
und dem Kosmopolitismus von Constance, es steht auch in deutlichem
Gegensatz zu dem feudaleren und groBzi gigeren Stil des grollen Hauses
seiner Mutter. Dieser Generationsunterschied deutet den kommenden
Verfall der Familie an, der von sozialer Degradierung, ókonomischem
Ruin, Krankheiten und Tod (einschlieBlich Mord und Selbstmord)
beschleunigt wird. Symptomatisch far die Geschlossenheit und Engstirnigkeit dieser Gesellschaftsschicht ist auch ihr Verhaltnis zur Kunst : far
Bi cher und Theater gibt man kein Geld aus.
Die Enge und das vollkommen Geistlose von Karels guter Stube
introduzieren somit eine Verfallsthematik, die die Darstellung der Haager GroBbourgeoisie in diesem Roman bestimmt. Der epische Raum, die
Romangestalten und die Handlung um sie herum werden aus einer
Perspektive vermittelt, die schon in der Exposition Auflósung und
Untergang prophezeit. Diese Momentaufnahme von hollandischer Bar-

(9) Louis Couperus, Verzamelde Werken 1-12, Amsterdam/Antwerpen, 195357 ; Bd. V, S. 11. Fortan wird im Text mit Seitenangaben aus diesem Band
zitiert.
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gerlichkeit fiihrt direkt in das groBe Tableau ein, den traditionellen
Sonntagsempfang bei Mama Van Lowe, die als Oberhaupt and Zentrum
der GroBfamilie die Illusion von Tradition, Zusammenhalt and Familiensinn urn jeden Preis aufrechterhalten móchte. Ihr Haus ist der reale
and symbolische Raum fur den Zusammenhalt der Familienmitglieder.
Bei diesem ersten Empfang tauchen beinahe samtliche Figuren des
Romans auf, die spater dann griindlicher beleuchtet werden. Einige sind
nur schattenhaft umrissen, sie bleiben in der Sphare der Randfiguren,
die nur sparlich mit dem Romangeschehen verbunden sind, (so z.B. die
alten Tanten), doch sie tragen zur Atmosphere des groBen Hauses bei.
Die ganze familiare Gruppierung vermittelt ein groBbiirgerliches, vornehmes Interieur, wo drei Generationen einer Familie versammelt sind,
um die ehemalige VerstoBene Constance wiederum in ihre Mitte
aufzunehmen, ausdri cklich weil es „mama's wens" (19) ist. Constances
Sehnsucht nach „de koesterende warmte en genegenheid en sympathie
van een groot huisgezin" (39) wird jedoch in Den Haag nicht erfiillt ;
vom ersten Augenblick nach ihrer Heimkehr erfahrt sie, daB Harte and
Intoleranz typische Begleiterscheinungen dieser auf Konvention and Fassade erpichten Gesellschaft sind ; starker als Geschwisterliebe stehen
Ríicksichten auf Position and makellose Schaustellung der Familie.
Dabei werden jedoch schon bei diesem ersten Tableau die Auflósungstendenzen innerhalb der Familie deutlich. Nur Constances altere Schwester Bertha, deren Mann Kolonieminister ist, kann den reprasentativen
Lebensstil fortsetzen. Das trifft allerdings nur scheinbar zu ; urn den vornehmen Haushalt von Berthas Elternhaus fortzusetzen, hat ihr Ehemann
groBe Schulden out sich genommen was die Familie bald in den Ruin
fiihren wird. Die glanzende Fassade triigt also, and auch der Abstieg
von Berthas Kindern ins sozial Unverbindliche, ja sogar in den Skandal,
beschleunigt den allgemeinen Verfall der Familie. Bei der anderen
Schwester, Adolfine, ist die Fassade schon ein Krampf geworden, mit
ihren Pratentionen wehrt sie vergebens den Sturz ins Kleinbiirgerliche
ab, nich von ungefehr ist gerade das Wort ` burgerlijk ' in ihrem Mund
ein Schimpfwort, das ihre Angst vor der sozialen Degradierung signalisiert
` burgerlijk' (= kleinbiirgerlich) versteht sie als Kontrast zum
Ideal der ` aristokratisch ' vornehmen Lebenshaltung ihres Elternhauses.
Die beiden unverheirateten Briider Paul and Ernst haben es zu nichts
gebracht beiden droht ein AuBenseitertum, das schon am Anfang des
Buches als ausgemachte Sache geiten muB. Die Andeutung, daB der
dritte Bruder, Gerrit, auch gefahrdet ist, trotz Ehegliicks and ausgiebigen Kindersegens, gehort zu den vielen Vorausdeutungen, die am
Anfang ein feines Netz liber die eigentliche ` Handlung' legen. Das Verlangen der alten Frau Van Lowe nach ` grootheid', ` glans' and ` adel'
wird nichtig gemacht. Die GróBe der Familie gehort eindeutig der Ver-
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gangenheit an, der deutlich pointierte Generationsunterschied macht die
herabsteigende Tendenz deutlich. ` Grootheid ' besteht nur mehr als Pratention, die Aufldsungstendenzen sind schon am Anfang uberdeutlich.
Position and gesellschaftliches Ansehen sind nur bei der alteren Generation intakt
bei den Kindern von Mama Van Lowe bróckelt die glanzende Fassade ab.
Mitten in dieser angekrankelten Atmosphere soli jetzt die skandalisierte Constance von der Familie aufgenommen werden. Diese Konfrontation lóst ein Spektrum von Reaktionen aus, die das Selbstverstandnis
der jeweiligen Familienmitglieder widerspiegeln. Obwohl die Mutter ihre
Kinder dazu auffordert, Constance mit Liebe zu akzeptieren and Cateau
meint, man musse herzlich (41) zu ihr sein, bemuht sich Couperus zu zeigen, wie das Private vom Gesel1schaftlichen verdringt wird. Karels etwas
halbherzige Aufforderung : „Je moet in Constance ook niet zoeken wat
ze nooit is geweest" (44), fault bei vielen Familienmitgliedern auf
unfruchtbaren Boden. Bezeichnenderweise wird Constance von dem
scharfsten Kritiker dieser Gesellschaft am herzlichsten aufgenommen,
von ihrem Bruder Paul.
Constance ist mit groBen Hoffnungen nach Den Haag zuruckgekommen, doch sie wird schnell eingeschiichtert. Als sie sich also jetzt nach
zwanzig Jahren wiederum in ihrem Elternhaus befindet and das Portrat
ihres verstorbenen Vaters betrachtet, stellt sie den ganzen Lebensstil des
Hauses in Frage : „Het portret was van een gebiedende, grote man, met
een hard gezicht [...] Was papa zo hard ? [...] Zij dacht aan haar vader,
aan zijn eerzucht, aan zijn verlangen naar grootheid-bereikt ;
aan zijn
wens ook zijn kinderen te zien groot, hoog, en machtig." (26) Diese
Harte der alteren Generation lebt weiter. Nach dem ersten Treffen mit
ihrer Familie denkt Constance : „Zij nemen mij dus in genade aan ! [...]
Harde mensen !" (64) So klingt die Exposition (Kapitel I IV des
ersten Teils) mit Constances Gedanken aus, die teils ihre Sehnsucht nach
„een land van
einem Holland reflektieren, das es fur sie kaum gibt
belofte, een land van vrede, van laat na - geluk, waar zij alles zouden vinden, voor zich en hun zoon, wat zij jaren en jaren gemist hadden :
ouders en familie [...]" (40) and teils die Einsicht in das Irreparable
von ihrem `misstap' and die Intoleranz ihrer Familie vermitteln. „Zij
praatten over mij" (30) mit dieser Feststeilung Constances schlieSt
das Gesellschafts-Tableau, das das Gefahrdete dieser GroBfamilie and
den iilusionaren Charakter von Familiensinn, TraditionsbewuBtsein and
Geschwisterliebe unterstrichen hat. Im Laufe der Exposition hat Couperus den Beziehungen der Personen untereinander nachgespiirt, er hat
ihre gesellschaftlichen Fixierungen and ihr Rollenverhalten gezeigt, sowie
ihre Angst vor Auflósung and Verfall. Die AuBenseiterfiguren der
GroBfamilie signalisieren schon hier den kommenden Abstieg. Als ` snap-
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shot' von einem groBbi rgerlichen Milieu des ausgehenden 19. Jahrhunderts deutet die Darstellung den kommenden Ubergang zu einer neuen
Lebensform and Sozialform an : der biirgerlichen Kleinfamilie (Adolfine). Die gesellschaftlich geáchtete Randfigur Constance dient bei dem
relativen ` Spannungs'-Minimum der Handlung als eine Art Katalysator
verschiedener Wertsysteme : sie werden miteinander aber auch mit der
allgemein geschichtlichen Entwicklung im weiteren Verlauf des Romans
konfrontiert.

Wahrheit und Fassade
Das allmáhliche Zerbróckeln der Gesellschaftsfassade macht die zentrale
Thematik der ersten Halfte dieses grollen, beinahe tausendseitigen
Romans aus. Die Welt der ` guten Adresse ' in Den Haag von Couperus hier als ` a novel of manners' vermittelt wird durch ihre sozialen
Rituale (Empfánge, Diners etc.) gespiegelt, die vielfach eventuelle ` spannende ' Ereignisse ersetzen. Das esthetische and soziale Ideal dieser Welt
ist dem Adel abgeguckt, die Familie befindet sich schwebend zwischen
dem ersehnten Glanz des Hofes and dem befiirchteten Sturz in die
Kleinbiirgerlichkeit. Das Schimpfwort `burgerlijk' zeugt von der permanenten Frustration. Um so wichtiger werden die Konventionen in diesem
Kampf um Status and Prestige jeder VerstoB gegen die guten Sitten
greift nicht nur entscheidend in das einzelne Menschenschicksal ein, sondern bedeutet auch eine Bedrohung der Standesehre der GroBfamilie.
Nach ihrer Ri ckkehr muB Constance zur Kenntnis nehmen, daB das
Gesellschaftliche schlechthin als Richtschnur menschlichen Handels gilt.
Das lóst eine Ambivalenz in ihr aus : auf der einen Site móchte sie mitspielen, um dadurch die gesellschaftliche Position ihres Sohnes zu
sichern, auf der anderen Seite reagiert sie jedoch negativ auf die Riicksichtslosigkeit and Harte, die sie besonders bei ihren alten Tanten and
bei ihren beiden Schwestern Bertha and Adolfine vorfindet. Was die
áuBere Erscheinung betrifft, hat die vornehme Familie nichts gegen die
geáchtete Schwester einzuwenden : Constance hat Stil, Eleganz and
einen Hauch von gehobenem Kosmopolitismus, der sich vorteilhaft von
der etwas hausbackenen Art ihrer hollándischen Schwestern abhebt.
Besonders die unelegante, verkrampft pratentióse Schwester Adolfine
árgert sich standig hieri ber and versucht in ihrer unbeholfenen Weise
vergebens mit der Eleganz ihrer Schwester mitzuhalten. Doch Constances ` Stil ' kann ihr AuBenseitertum zunachst nicht aufheben. Ihr gesellschaftliches Vergehen hat sie zu einer Schuldigen gemacht, die Bestrafung verdient
auch fiinfzehn Jahre nach dem Vergehen. Somit hat die
Konvention den Platz einer Schicksalsordnung eingenommen. (Auch fur
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ihren Ehemann Henri wirkt sich der ehemalige Fehltritt durch áhnliche
gesellschaftliche Sanktionen schicksalhaft auf sein Leben aus). Das
Schicksal ist mit dem gesellschaftlichen Gesetz identisch. Die Schuld des
Menschen, fur die sich die gekránkte Standesehre rácht, liegt nicht
sosehr in der partikularen Untat als in der Abweichung von der angestammten Ordnung. Das Verlangen des Individuums nach eigenem
Gluck wird von dieser Gesellschaft immer wieder annuliert : diejenigen,
die ihr Recht auf Freiheit behaupten, werden bestraft. (Nicht nur bei
Constance auch bei Berthas Kindern Henri and Emilie sieht man,
daB die Kránkung der Normen gleichsam von oben her bestraft wird).
Schuld wird meistens durch Resignation and Unterwerfung gesiihnt.
hier eine GroBbourgeoisie mit dem
Nur eine geschlossene Gesellschaft
Adel als Vorbild and Identifikationsmodell kann als eine solche, das
Individuum unterdri ckende Ordnung auftreten. Die Prátention dieser
Gesellschaftsschicht jedoch, schlechthin als ein Abbild einer hóheren,
`metaphysischen' Ordnung zu erscheinen, wird bestraft : Berthas
Mann Minister Van Naghel stirbt gleichsam einen symbolischen
Tod, als die Tochter durch ihre Ehescheidung die ganze Ordnung in
Frage stellt. Mit ihm werden eïn Ehrenbegriff and ein StandesbewuBtsein ins Grab getragen mit dem Verlust der Familienehre, nunmehr
als Fassade entschleiert, biiBt die Norm ihre Legitimation ein. Seinen
Tod kann man als eine Art Ehrenpflicht betrachten. Was von der
`grootheid' iibrigbleibt, ist die leicht pathetische alte Frau Van Lowe
die als ein hinschlummerndes feudales Relikt bis zur letzten Seite des
Buches am Leben erhalten wird. Das einzige von ihren eigenen Kindern,
das nach auBen hin ein vage angedeutetes ` adeliges ' Kennzeichen trágt,
ist Gerrit. Als Offizier vertritt er einen typischen aristokratischen
Beruf
doch bezeichnenderweise erleidet er ein áhnliches Schicksal wie
Berthas Minister-Ehemann : er stirbt
and zesar durch Selbstmord.
Der schwerfállige Gerrit
alles andere als eine imponierende Offiziersgestalt
der Schutz and Geborgenheit im SchoB seiner Familie sucht,
parodiert beinahe den traditionellen Stolz des Militárs. Sein Schicksal
fiigt sich genau in die lange Reihe von Krankheitsgeschichten, die
schlieBlich die Familie gánzlich unterminieren.
Der Erzáhler trauert kaum dem Untergang dieser Gesellschaftsschicht
nach. Weder die vergangene GrdBe noch die Versuche, das Sozialprestige zu bewahren, stehen in irgendeinem verklárenden Licht. Vielleicht
ist der drgste Kritiker dieses Milieus
Constances Bruder Paul sogar
eine Art Sprachrohr fur Couperus, jedenfalls láBt er Paul sich liber viele
Seiten des Buches entfalten, um die Kleinlichkeit and den Provinzialismus der Haager Bourgeoisie darzustellen. Zu Constance
mit deren
sagt er auf einer Soi`AuBenseitertum' er sich teilweise identifiziert
ree : „Kijk die gezichten. Niemand die natuurlijk opgewekt is. Natuur,
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natuur, Cony, dat is weg, totaal weg, bij mensen zoals wij. Er is geen
gebaar, geen woord, en zelfs geen gedachte bij ons, die natuurlijk is.
Alles is aanstellerij en voor-de-gek-houderij, van de een van de ander, en
niemand loopt er in. Het is toch een misselijke boel, zo een maatschappij
als de onze, zo van nette mensen. Zou je nu niet eigenlijk kunnen begrijpen, dat een anarchist daar met plezier een bom in zou gooien [..]" (105),
etc., etc. Die „aanstellerij" und die Unnatiirlichkeit dieses Lebensstils
werden auch von Gerrit hervorgehoben, er mokiert sich dabei fiber den
holldndischen Minderwertigkeitskomplex : „Dat zijn je chique Hollanders, Constance, je Haagse Hollanders, die je ontmoet in de salons van
Bertha, Constance. Als ze een paar maanden zijn geweest in het buitenland, zijn ze hun taal vergeten, maar als ze sedert drie jaren niet zijn
geweest in Parijs, Londen of Berlijn, zijn ze nooit hun Frans, Duits of
Engels vergeten !" (181). Doch trauriger als dieses Minderwertigkeitsgefiihl ist die Auflósung der Familie in der modernen Gesellschaft in Holland. Paul formuliert es am radikalsten : „Er bestaat geen familie meer
in de moderne maatschappij. Ieder is zichzelve. Maar bij naturen, zoals
bij mama en bij jou [Constance] is nog iets liefs atavistisch over van de
patriarchale woestijnfamilie : je zou gaarne willen hebben, dat er familie
was en familieliefde [...]" (178). Der nihilistische ` scepticus' Paul wird
recht behalten, Constances Illusionen werden bald genug korrigiert ;
doch móchte sie verhindern, daB diese neue, brutale Epoche, die Paul oft
genug beschreibt, die Illusionen ihrer alten Mutter zerstórt. „Zij wilde de
oude vrouw haar geluk laten in de illusie van het geliefde huis van
sympathie. De hare, haar illusie brokkelde in ..." (222).
Die Diagnose demonstreert eine fundamentale Ratlosigkeit in der Haager GroBbourgeoisie. Das Sichfestklammern an vergangener ` grootheid',
fier die die Beziehung zum Hofe so wichtig ist, zeigt, daB diese Sozialklasse keine eigenstandige Tradition besitzt, keine selbstdndige Ideologie.
Die Anlehnung an den Adel, die vollkommene Identifikation mit dessen
sozialen und dsthetischen Idealen, haben nur eine angestrengte Vornehmheit als Resultat. Das Behaupten des Ranges, die Schaustellung der
Rangzugehórigkeit bei Festen, die Titelsucht (` minister van koloniën')
und die Demonstration von Reichtum implizieren een Verkummern des
individuellen Gefiihlslebens. Couperus gibt een fast groteskes Beispiel fier
die Rangsucht und den Snobismus der GroBbourgeoisie : als Constance die von Bertha ` schwesterlich' aufgenommen worden ist in
Offenheit auf Berthas jour' erscheint und dadurch versucht, ihre soziale
Position in Den Haag zu befestigen, (sie tut es fier den Sohn), wird sie
strikt abgelehnt. Der ` Vorfall' wird fier Berthas Familie als een Skandal
aufgefaBt, Constances Benehmen wird korrigiert, was zu einer entscheidenden Auseinandersetzung zwischen den Ehemdnnern der beiden
Schwestern fi hrt. (Die Episode schlieSt den ersten Teil des Buches ab,
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S. 265-96). Constance muB erfahren, daB Geschwisterliebe ihre Grenzen
hat. Sie wird gleichsam nur im Dunkeln toleriert. Wenn sie versucht,
` óffentlich' akzeptiert zu werden, muB sie zur Kenntnis nehmen, daB
`positie' schwerer wiegt als ` sympathie ' : man verurteilt Constance dazu,
in „de obscure hoek" (285) zu bleiben, den man ihr zugewiesen hat,
damit der Schauplatz der Gesellschaftskonventionen unbefleckt bleibt.
Die Episode lóst ein Chaos in Mama Van Lowes Salon aus und dient
als eine Demonstration von dem straffen Widerspiel von Ordnung und
Individuum. Van Naghels Vorwurf, an Constances Ehemann gerichtet
„Je vrouw heeft mij Dinsdag gecompromitteerd door, alsof het
vanzelve sprak, te komen op Bertha's receptie..." (293)
fiihrt beinahe
zum Duell. Doch wichtiger ist, daB die Episode Constance klar macht,
daB sie nie mehr am ` hóheren' Gesellschaftsleben in Den Haag teilnehmen wird. Sie bricht zusammen und verlaBt Den Haag fiir langere Zeit.
Ihr Sohn Addy, um dessentwillen sie das alles getan hat, zieht die bittere
Konklusion : „Het is alles om niets..." (296).
Die Nichtswurdigkeit der menschlichen Pratentionen, eben die ` Kleinheit ' der Seelen der Titel des Buches sowie des ersten Romanteils
unterstreicht die Bedeutung des Themas fur das Werk ist jedoch nicht
nur ein Merkmal dieser bestimmten Gesellschaftsschicht, vielmehr
scheint es Couperus darum zu gehen, durch diese ` Formel' etwas Allgemeines zu Treffen, das jedoch besonders grell in den Verhaltensweisen
und Gesellschaftsregeln der GroBbourgeoisie zum Vorschein tritt. Bertha
ist zweifellos eine `kleine Seele' in ihrem Benehmen der Schwester gegeniiber, doch auch Constance selbst kommt immer wieder auf dieses
Thema zuriick, wenn sie liber das Menschenleben im Allgemeinen reflektiert : „Hoe klein zijn wij allen, dacht zij. Wat zijn wij kleine mensen,
en wat hebben wij kleine zielen..." (222). Doch das hier allgemein formulierte Thema hat in den beiden ersten Romanteilen, die sich besonders
mit der hóheren Gesellschaftsschicht in Den Haag beschaftigen, deutlich
sozialkritische Relevanz und kommt als Leitmotiv in den Gedanken vieler Personen vor. In seiner zugespitzten Weise formuliert es Paul mehrmals, so z.B. : „Het is alles vies, gemeen, onoprecht, egoist, lelijk en
menselijk ellendig." (89). Auch Adolfine erkennt sporadisch, daB sie sich
vonuBerlichkeiten und schalem Snobismus treiben laBt : „Het was in
haar natuur hoog te willen zijn zij was een kind haars vaders rijk
te willen zijn, alles mooi en voornaam en in aanzien om zich te hebben [...] Werkelijk was zij nooit tevreden, hoe zij ook pochte [...] Zij had
Van Saetzema aangenomen, bijna uit angst, dat, zo zij weigerde, het
leven weer onrechtvaardig zou zijn. En Van Saetzema had haar
gevraagd, zo als honderden mannen honderden vrouwen ten huwelijk
vragen, om van die heel kleine redentjes van kleine mensen, die als
minieme radertjes diep in de kleine zielen voortwerken [...]" (165f).
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Der Lebensinhalt, dem die kleinen Seelen nachstreben, wird von Constance wiederholt mit dem Prddikat `ijdelheid' umrissen ; damit ist Putzsucht, aufwdndiger Lebensstil, Snobismus, kurz das ` Image' der feinen
Leute gemeint and sie schlieSt bei dieser Charakterisierung sich selbst
nicht aus. So sieht sie ihre Vergangenheit als ein „moedwillig comediespelen met het noodlotgrote leven, dat zij eerst alleen had ingezien als
een verblinding van ijdel schelle weerschijn weerschijn van spiegels,
van bougies, satijn, juwelen, titels, decoraties : de mise -en- scène,
waarin de comedie speelde [...]" (33f). Doch auch die zuriickgekehrte
Constance spielt weiter in dieser ` comédie humaine ' mit, in ihrer Weise
lebt sie ihre ` ijdelheid' auch in Den Haag aus. Ihre Vorliebe fur elegante
Toiletten, ihre kleinen aber exquisiten Diners, ihr vornehmer Salon : die
vanitas lebt in ihr fort. „De ijdelheid vloeide haar in het bloed" (32)
das trifft auch fur die reifere Constance zu and macht sie fur die brutalen Auswirkungen des Haager Gesellschaftsspiels besonders empfindlich.
Jedoch scheint sie schon in der ersten Hdlfte des Buches dunkel zu
ahnen, daB es hinter Schein and Fassade etwas Verbindlicheres gibt. „Is
dat ... léven ?" fragt sie anldBlich der Kleinlichkeiten des Lebens, mit
denen sie immer wieder konfrontiert wird, „of is er iets anders" (222).
Ihre Frage leitet die Suche nach einem Sinn ein, eine Suche auf die sie
erst nach ihrem groBen sozialen Fiasko, (der Konfrontation mit Bertha),
in verschiedener Weise Antworten findet. Allmdhlich wird eine Alternative zu den oberfldchlichen sozialen Formen ihrer Familie aufgebaut,
eine Alternative, die sich als ein ` Leben in Wahrheit ' rubrizieren láBt.
Der Sohn Addy findet nachdem er liber die skandaldse Vergangenheit
seiner Eltern informiert worden ist daB ihn die Wahrheit stark macht,
die Eltern sehen, daB er „sterk nu in waarheid en zekerheid" (231) ist.
Im Namen der `Wahrheit ' lehnt Constance die Liigenhaftigkeit and Ver
ab and bezahlt den Preis, den-stelungvoBrhadAlfinesWt
diese Wahrheit sie kostet die siiBe Illusion der Familienzugehórigkeit (251f). Sie fdngt an, den Haager Klatsch zu iibersehen, dessen Opfer
sie ist, and nach der grollen Auseinandersetzung mit Bertha, denkt sie :
„Leven ... ik zou gaarne willen léven... In echtheid... In waarheid..." (316). Um in dieser Echtheit leben zu kdnnen, zieht sie sich aus
dem sozialen Leben in Den Haag zuriick, geht sozusagen in ein inneres
Exil and verzichtet Willig auf die duBerlichen Familienformen. Die
„nieuwe eerlijkheid" (454) in Constance macht es ihr móglich
nicht
zuletzt mit der Hilfe eines deus ex machina, eines Jugendfreundes ihres
Mannes : Max Brauws ein neues Wertsystem zu finden, das eine
gr6Bere Dimension in ihr Leben bringt. Mit dem Obergang vom ersten
(„De kleine zielen ") zum zweiten („Het late leven ") Teil des Romans
wird der gesellschaftliche Aspekt des Buches an den Rand der eigentlichen Romanhandlung verdringt. Im zweiten Romanteil stirbt ein Trager
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der gesellschaftlichen Ordnung, der hartnackige Verteidiger der Standes
-ehrBtasMnVNgheldimtcsael
Welt mit ins Grab. Mit Max Brauws tritt sein Gegenpol in die Handlung
ein, er wird Triebkraft einer inneren Opposition, die die alten Gesellschaftsordnungen zutiefst in Frage stellt.

Frauenrolle und Identitát

Bei Max Brauws, der in Den Haag auftaucht, urn Vortrage liber den
` Weltfrieden' zu halten, lóst die Begegnung mit Constance zunachst
Aversion aus : „Wie is zij ? Een vrouw-van-de-wereld geweest ... die
wereld juist, die ik haat... Wat is er in haar leven omgegaan... Uit ijdelheid heeft zij getrouwd een oudere man... Toen een moment van passie ... tussen haar en Hans... Wat is er verder in haar geweest, wat is er
verder in haar ? Niets ! De onbeduidende kleinte van allen, die haar
gelijk zijn : mensen, die niet denken, die niet leven ; mensen, die bestaan
als poppen, met poppen-hersenen, en poppen-zielen ... in een poppenwereld van kleinte !" (363). Brauws setzt also die Kritik von Paul fort
and verscharft sie. In dieser „poppenwereld" tritt der Sozialist Brauws
als reiner AuBenseiter auf. In seiner Jugend hat er das verhaBte Holland
verlassen, er hat jahrelang in Amerika gelebt, hat sich als ` gewchnlichen
Arbeiter ' am Leben erhalten. Nach vielen Jahren kehrt er nach Holland
zuruck, mit seiner pazifistischen Botschaft and seinen sozialistischen
Ideen. Trotz seiner grundsatzlichen Ablehnung der Haager Welt wird er
bald von der Menschlichkeit and Warme Constances eingefangen, die
ihrerseits nun in den ` Ideen' von Brauws eben die Wahrheit and Echtheit findet, die sie fur sich and ihre Familie so heftig sucht. Der ehemalige Dockarbeiter and die vornehme, elegante Frau kniipfen eine innige
Seelenfreundschaft. Brauws bringt eine neue Dimension in das Leben
von Constance ein, die ihre bisherige Identitat als Frau and Mensch
grundsatzlich in Frage stellt. Wie bei den meisten seiner europaischen
Romankollegen dieser Periode wird der Gesellschaftsroman in Couperus'
Handen zu einer Darstellung von Frauenschicksalen, die die herrschenden Moralauffassungen and Unterdruckungsmechanismen des
19. Jahrhunderts reflektieren. In diesem Punkt hat Constance Erfahrungen gemacht, die sie mit vielen Frauenfiguren im europaischen Gesellschaftsroman teilt. Wie Fontanes Effi Briest hat sie aus jugendlicher
`ijdelheid' einen viel alteren Mann geheiratet. Wie Effi wird sie dann
von einem jiingeren Mann `verfiihrt', doch im Gegensatz zu Fontane
láBt Couperus diesen ` Skandal' nicht zu Tod and Untergang fiihren,
(hier ist Constance eher mit Melanie van der Straaten in Fontanes
L'Adultera zu vergleichen). Ein weiterer bedeutsamer Unterschied der
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beiden Romane liegt darin, daB der betrogene Ehemann bei Fontane
Innstetten sich mit den Prinzipien einer veralteten Gesellschaftsordnung rigoros identifiziert, wdhrend der Ehemann von Constance offen
und tolerant schlieBlich den einstigen Fehltritt seiner jungen Frau verzeiht (771). Couperus 15.Bt Constance andere Entfaltungsmoglichkeiten
bekommen, als es Fontane Effi gegeniiber tut. Doch allem Unterschied
zum Trotz : sowohl Effi wie Constance sind ` Opfer' eines Gesellschaftssystems, das sie zu Unterwurfigkeit und Unmundigkeit verurteilt. Bertha
driickt es in einem vertraulichen Gesprdch mit Constance folgendermaBen aus : „O, Constance, al die doelloosheid en nutteloosheid, waarin
mensen als wij, vrouwen van onze stand, onze milieu's, onze kringen,
draaien en draaien als tollen en gekken [...] Wij trouwen als jonge meisjes, die niets weten en maar onduidelijk het leven voorgevoelen, dat het
zijn zal als het leven van onze moeders en al die nutteloosheid dunkt ons
heel gewichtig totdat wij op een goede dag oud zijn geworden en moe
en geleefd hebben voor niets ; voor visites, japonnen, diners, allemaal
dingen, die wij dachten dat nodig waren [...]" (137). Diese abgekapselte
Welt der Frau ráumlich begrenzt auf ihr Boudoir, mit „een atmosfeer
van een comfortabele stille welbehaagelijkheid" (245) verurteilt sie zu
einer gefdhrlichen Passivitdt, auch geistig gesehen. So heiBt es liber Constance : „Zij las niet veel, zij maakte geen muziek, zij was zelfs niet buitengewoon ontwikkeld. Als kind had zij van feeënverhaaltjes gehouden,
als meisje nog feeënverhaaltjes bedacht, maar zij hield verder niet van litteratuur ; verzen vond zij onnatuurlijk ; van muziek begreep zij niet
veel" (245). Doch Max Brauws vermag es, ihre geistige Trdgheit zu fiberwinden. Motiviert sowohl von der Krise in ihrem Verhdltnis zu Familie
und Gesellschaft, wie auch zu der keimenden Liebe zu Brauws, fdngt sie
an, Biicher zu leven, sogar ` sozialistische' Literatur (437). Brauws óffnet
im iibertragenen Sinne die Tiir zu ihrem Salon. Das Resultat ist, ddB „zij
opleefde" (438). Constances Welt wird grdBer, ihr Leben besteht nicht
mehr nur aus Modejournalen und Visiten, sie wird nicht nur geistig
angeregt : langsam wird auch ein Verantwortungsgefuhl fiir andere Menschen, ein „medegevoel en medelijden" in ihr entwickelt, neue Lebensperspektiven erdffnen sich ihr : „Zij was een kleine mens als zij allen ;
zij was een kleine ziel als zij allen , maar haar ziel, de hare, groeide
op, groeide uit", und „nieuwe revelaties en waarheden" offenbaren sich :
„In haar was alles veranderd..." (442).
Indem Constance und Henri aus dem Gesellschaftsleben aussteigen,
fángt das Innenleben der Personen an, das Erzdhlinteresse des Verfassers
zu dominieren. „Het late leven" der Personen signalisiert eine Akzentverlagerung auf Innerlichkeit, auf metaphysische Bediirfnisse. Die inneren Reflexionen der Personen haben groBen Stellenwert, vielfach
beschditigen sich die Menschen hier mit metaphysischen Dimensionen
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des Lebens. Traumend folgt Constance den Wolken mit den Augen,
indem sie sich ihrer Innenwelt hingibt : „Als Constance op naar ze keek,
de zware mystieke gevaarten, die kwamen van waar wist ze niet, en gingen, waarheen wist ze niet, en die maar even schaduwden over hamleven, verdwenen, en gevolgd werden door nieuwe gevaarten, even zwanger en zwaar van mysterie [...j" (404). Sie erkennt, daB ihr friiheres
Leben „verspild" and „ijdel" war (489), daB sie nie wirklich gelebt
hat (316), and diese Einsicht laBt ihre alte Disharmonie schwinden
zugunsten eines neuen, harmonischeren Lebensgefiihls. Sie fiihlt sich in
beinahe mystischer Weise eins mit Zeit and Raum, vor ihren Augen
schwebt die Vision von einer „harmonie voor allen -in-alles, de werelden-tijd" (489). Es dreht sich um eine mystisch erlebte „extase ", die sie
wie „een ontvangenis van de heilige geest" (490) erlebt.
DaB diese „extase" von ihrer Liebe zu Brauws inspiriert ist, ist fur die
` Entwicklung' Constances nicht entscheidend. Sowohl fur Constance wie
fur Henri impliziert „het late leven" das Erlebnis einer spaten Liebe, die
fur beide jedoch nur eine Vision bleibt. Beide verzichten auf ein spates
Gluck, nicht zuletzt wegen ihres Sohnes. Ihre Ehe bleibt intakt, ihre
` Liebesgeschichten', (die nichts weiter als platonische Seelenfreundschaften sind), bedeuten fur beide eine Schule der Toleranz and Humanitat :
sie nahern sich wiederum einander, finden zuriick zu gegenseitiger Ach
Sympathie. So lernt die auffahrende Constance, sich zu beherr--tungand
schen : sie „overmeesterde zich met het nieuwe medegevoel en medelijden" (442), Constance legt ihre oberfláchliche Frauenidentitát ab, sie
uberwindet ihre friihere `ijdelheid', and deshalb wird die unrealisierte
Liebe zu Brauws keine Niederlage fur sie. Sie lernt zu resignieren, doch
sie sieht ein, daB „zij had iets behouden, iets van glans in haar kleine ziel
nog, die alleen zo had kunnen leven, heel laat : want zij zag, dat zij,
trots alle betreuring ... behouden had : dankbaarheid..." (504).
Constance entwickelt die in Couperus' Werk so typische Klugheit der
alteren Frauen : Lebensweisheit, Toleranz and Menschlichkeit sind erst
mbglich, wenn man die Pratentionen, den Snobismus and die leere Eitelsie ist
keit der jungen Frauen iiberwunden hat. So erkennt Constance
daB sie erst als „oude vrouw" dazu imstande ist, die
Mitte Vierzig !
Konventionen hinter sich zu lassen, urn ein Leben in Wahrheit and
Echtheit aufzubauen (502ff). Diese Erkenntnis hat fast mystischen Charakter and wird mehrmals mit einem Lichterlebnis verbunden (so z.B.
489f), das das metaphysische Bediirfnis in Constance unterstreicht. Noch
deutlicher ist dieser Hang zu Mystik and Metaphysik bei der alten Frau
Van der Welcke, Henris Mutter. Am Rande des Todes uberwindet auch
diese Frau ihre ` Eitelkeit' and versant sich mit ihrer Schwiegertochter,
die doch in ihren Augen das Leben ihres Sohnes ruiniert hat. Sie laBt
Liebe and Toleranz die friihere Unversóhnlichkeit ersetzen, vergiBt die
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Gesellschaftsregeln and wendet in stiller Resignation ihr Interesse nach
innen. Ein Buch fállt in ihre Hande
„een wonderlijk boek, dat
beschreef hoe de mensen waren, na de dood" (190)
dieses Buch, (um
welches Buch es sich handelt, laBt Couperus in der Schwebe) ( 10), ersetzt
ihr die Bibel, die ihr keinen Trost mehr bereiten kann. Das fremde, neue
Buch schenkt ihr einen Frieden, den sie seit Jahren nicht mehr kennt. So
kann sie auch schlieBlich die Mutter von Constance aufsuchen, um Frieden in der Familie zu stiften ; die beiden finden zueinander „met de
onuitsprekelijke zachtheid van twee hele oude vrouwen" (198). In ihrer
Weise antizipieren sie „ het heilige weten" des letzten Romanteils. (DaB
Frauen erst im hohen Alter zu innerer Sicherheit and innerem Frieden
finden, scheint ein Leitmotiv bei Couperus zu sein). Dieser metaphysische Aspekt des Romans, den Couperus schon im ersten Romanteil einfi hrt, wird im Laufe des Romans immer mehr ausgebaut and findet
schlieBlich seinen markantesten Ausdruck in der Darstellung von Constances Lebensweg. Dieses metaphysische Licht gibt der Beschreibung
von Verfall and Untergang einer Familie einen versóhnlichen Charakter
and laBt den eigentlichen `Gesellschaftsroman' oder `Haag-Roman' in
den Hintergrund riicken. Im Zentrum steht schlieBlich ein Frauenschicksal, das eine Metamorphose reflektiert, die sich kaum mehr mit gesellschaftlichen Begriffen bestimmen laBt.
AuBenseitertum

Das Leben greift in dem Roman hart zu. Liebesverzicht, Einsamkeit and
Tod zehren die Kráfte auf and verlangen Resignation and Sichabfinden
mit den vielen Tragódien des Lebens. So stehen Familienzugehórigkeit
and die Illusion einer Gemeinschaft am Anfang des Buches in grellem
Kontrast zu den vielen Kranken- and Todesgeschichten, die die allmahliche Vereinzelung der Individuen and die oft tragische Isolation der
Familienmitglieder offenbaren. Der ramponierte Zustand der Familie
kommt immer deutlicher zum Vorschein. So driickt sich die familiare
Desintegration in der langen Reihe von isolierten Randexistenzen, von
biirgerlichen AuBenseitern aus. Das aristokratische Sozialprestige der
Familie wird immer starker angegriffen, durch die Menge von reinen
AuBenseiterfiguren and exzentrischen Halbbiirgern. Die Darstellung dieses sozialen and physischen Verfalls steht im dritten Teil des Buches zen
„Zielenschemering"
and das Interesse des Verfassers fiir die--tral
sen ProzeB fiihrt dazu, daB die eigentliche Hauptperson, Constance, vor(10) H. W. Van Tricht sieht in mevrouw Van der Welcke einen „theosoof op
eigen houtje". (H. W. Van Tricht, Louis Couperus. Een verkenning, Den Haag,
1960 ; S. 121.
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iibergehend in den Hintergrund verdringt wird.
Diese Geschichte
von einem Familienverfall, die unmittelbar nach Thomas Manns Buddenbrooks (1901) entstanden ist, ist jedoch nicht, wie bei Thomas Mann,
mit dem ProzeB der psychischen Verfeinerung and Sensibilisierung ver
bei Couperus wird der Verfall auf sozialem and physischem-bunde ,
Gebiet keineswegs mit ` positiven' Begleiterscheinungen komplementiert.
Jedoch bietet sich auch bei Couperus eine Art Kunstlertum als eine
Alternative dar, wenn es darum geht, auferlegten burgerlichen Rollen zu
entfliehen. Das tritt zunachst bei Constances Bruder Ernst in Erscheinung, der es, wie Paul, zu nichts gebracht hat im burgerlichen Leben,
jedoch als Kunstliebhaber and Vasensammler irgendeine Lebenslegitimation sucht. Doch sein Versuch, gleichsam am Rande der Burgerlichkeit
eine alternative Identitát aufzubauen, bekommt groteske Zuge. Ernst
hort, wie die Vasen gleich Menschen zu ihm reden, inmitten seiner
Sammlung wird er geisteskrank and muB fur langere Zeit in eine Heilanstalt gebracht werden. Seine Kunstleidenschft hat von Anfang an eine
hysterische Note and unterstreicht seinen exzentrischen Charakter. Auch
melden sich aus dieser
Emilie and Henri Kinder von Bertha
Gesellschaft aus and versuchen in Paris eine Lebensgrundlage durch
` Kiinstler'-Tátigkeit zu finden : Henri als Clown in einem Zirkus (!) and
Emilie durch ihre handgemalten Fácher. Wie bei Ernst wird der Versuch,
eine Identitát auBerhalb der guten Gesellschaft aufzubauen, vom Schicksal ( = von der Gesellschaftsordnung) grausam bestraft. Henri wird von
psychisch krank
ihr
Emilies Ehemann ermordet, Emilie setzt
Leben durch ein sinnloses Hinvegetieren auf dem Lande fort. Bei Ernst
die allerdings zu Geisteshandelt es sich um eine Minimalabweichung
krankheit fiihrt
die sich jedoch innerhalb des ` Systems ' halt ; bei
Henri and Emilie ist der Protest deutlicher, um so starker wird dann die
fehlende Anpassung bestraft. Doch das System kennt auch mildere
Abweichungen : Paul, der wie eine Art ` Hofnarr ' and Dandy auftritt,
protestiert durch sein Verhalten gegen die Alltagsnorm dieser Gesellschaft, ohne jedoch die Ordnung ernstlich zu bedrohen. Er ist vielmehr
der tolerierte Exzentriker, der zwar „sich selbst als Gegenbild einer
Gesellschaft" (11) entwirft, doch schlieBlich sein elegantes AuBsenseitertum als Dandy in priviligierter Weise genieBen darf. Bei samtlichen von
diesen Figuren sieht man die Sehnsucht nach einem anderen Leben, die
Flucht in Kunstlertum and Exzentrizitát dru.ckt einen unartikulierten
Wunsch aus, der Gesellschaft zu entfliehen. Lieber Einsamkeit als falsche Familiengemeinschaft : das scheint die Devise zu sein. Die Annaherung von Krankheitsgeschichte and Zeitroman, die Walter Muller-Seidel
( 11 ) Wolf Lepenies, Melancholie and Gesellschaft, Frankfurt am Main, 1972 ;
S. 93.
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als typisch fur Fontane hingestellt hat ( 12), wird auch in De boeken ein
typisches Strukturmerkmal. Welt-Abstinenz driickt sich als krankhafte
Abweichung von der Gesellschaftsnorm aus, die in ihrer Fossilitdt and
menschlichen Fragwurdigkeit von den Abweichlern in verschiedenem
Grade erkannt wird. Obwohl die Standesgesetze nicht mehr so viel wert
sind, daB ein Mensch an ihnen zugrunde gehen sollte, enden die Ausbruchsversuche meistens doch tragisch.
Auch das Schicksal von Constances Bruder Gerrit fiigt sich in die
Reihe von individuellen Tragódien ein. Trotz des duBerlich gesehen bliihenden Familienlebens, das er fiihrt
er hat neun Kinder trotz seines ` mdnnlichen', quasi-aristokratischen Beruf
er ist Rittmeister bei
den Husaren
unterliegt er schweren Melancholieanfdllen and verdeutlicht am eindringlichsten den Vitalitdtsverlust in der Familie. (Bezeichnenderweise sind auch seine Kinder gefáhrdet, eines ist geisteskrank).
Als er mit einer friiheren Geliebten Pauline konfrontiert wird, ist
es mit seinen Krditen aus. Die Andeutungen, die Couperus schon am
Anfang gemacht hat, daB Gerrit nicht gliicklich ist (59, 91, 142), gehen
brutal in Erfiillung. Sein Hang zur Melancholie wird immer pathologischer, er redet von „een grote melancholie... Omdat ik ... nooit wel
ben..." (673) and unterliegt bald schweren Halluzinationen, die sich um
Tod and Untergang drehen. Er ldBt sich zu der „Waterpartij" treiben
and hat unheimliche Visionen : „Waarom waren die vlakken water als
tragische plassen... Was het niet of bleke gezichten er uit staarden, uit
die tragische plassen : bleke witte gezichten van vrouwen, verhonderdvoudigd door vreemde weerspiegelingen, wemelingen van witte gezichten
in natte geplakte haren en met brekende ogen, die glimpten ?" (683). Das
Ophelia-Motiv realisiert sich durch den Selbstmord Paulines : sie
ertrdnkt sich im Kanal. Auch diese AuBenseiterin wird von Tod and
Untergang eingeholt, ihr Selbstmord variiert die AuBenseiterthematik,
die Constance durch ihre jugendliche Liebessiinde verkbrpert.
Oberall im Roman wird Freiheitsdrang als Abweichung gestempelt
and nach den Normen ` bestraft', die als undiskutierbar wahr and allgemeingultig gelten. Der driickende Konflikt zwischen gesellschaftlichem
Dekorum and dem Recht des Individuums auf Selbstrealisierung wirkt
sich tódlich aus : auch der Offizier Gerrit begeht Selbsmord, nach der
kleinen `Affdre' mit Pauline kann er seinen Gedanken an Tod and
Krankheit sowie seinen Schuldgefiihlen nicht mehr standhalten. Die
quasi adelige Geschichte bekommt die Form einer Sterbegeschichte ( 1 3)

(12) Walter Muller-Seidel, Theodor Fontane - Soziale Romankunst in Deutschland, Stuttgart, 1975 ; S. 189.

(13) Ibid., S. 421. Vgl. dazu auch M. Galle (= Anm. 7) ; S. 60.
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Das Motiv der `familieziekte' wird auch durch die etwas eigenartig
betonte Geschwisterliebe unterstrichen : das angedeutete inzestuóse Ver
Familie registriert -hdltniszwceHradEmilwvoner
and totgeschwiegen in einem Versuch, den ` Skandal' zu bagatellisieren.
Doch die Liebe zwischen Schwester and Bruder hat bei Couperus ein
weites Spektrum : auch Constance hat ein sehr inniges Verháltnis zu
ihren Briidern Paul and Gerrit. So denkt Gerrit, ohne es laut zu sagen :
„Zijn zuster, hij had haar lief ... zijn zuster ... hij voelde voor haar een
gevoel ... bijna mystiek ... de sympathie uit de zelfde ziel ... verdeeld in
het mysterie der geboorte van broer en zuster uit een zelfde moeder,
door een zelfde vader..." (667f). Die Bruder/Schwester-Liebe hat mystischen Charakter, doch gesellschaftlich gesehen ist sie nicht ohne Gefahr :
sie lál3t Henri and Emilie zu Aul3enseitern werden, stempelt sie als
Abweichler and fiihrt sie in den Untergang. Die ` Liebesgeschichten' des
Romans funktionieren somit als Symptom : sie verdeutlichen den Konflikt zwischen persbnlichem Gefuhl and gesellschaftlichen Erwartungen.
Das Gefuhl ist nicht souverdn, sondern mul3 sich den Normen unterordnen. LUberall im Roman sehen wir eine Unterdriickung der spontanen
Bediirfnisse zugunsten der gesellschaftlichen Anforderungen. Eben das
Motiv des Liebesverzichts offenbart am deutlichsten die uneingeDoch auch Constances jongschrdnkte Macht des Gesellschaftlichen.
ste Schwester, Dorine, die alles andere als eine ` Siinderin durch Liebe'
ist, gehort zu den Verlierern des Romans, auch sie reprdsentiert ein ver
Ziele. Als eine verbitterte alte Jung- -pfuschteLbn,oSihe
frau mit „een diepe rancune, die duisterde in haar ziel" (604) fiihrt
sie ein eintoniges and einsames Leben, „lopende winkel in, winkel
uit" (605), ein Leben mit fast grotesken Ziigen. Eben nach einem Besuch
bei Dorine, erkennt Gerrit, „hoe eenzaam het toch geworden was, in een
meer en meer wordende schemering rondom hen allen heen" (607). Diese
„Zielenschemering" Titel des dritten Romanteils ist eine Metapher
des Endes, sie steht fur Krankheit, Einsamkeit and Tod ; Phánomene,
die besonders im dritten Teil ausgiebig geschildert werden. (Auch Bertha
wird von diesem ProzeB eingeholt ; nach dem Tod ihres Ehemanns lebt
sie als „een levend lijk" ( 14) in Baarn and kapselt sich immer mehr vom
Leben ab) .
Es ist nicht ohne Ironie, daB Constance, die ehemalige Scandaleuse,
an diesem du.steren ProzeB nicht teilnimmt. Gerade sie, in ihrer Menschlichkeit and Toleranz, steht allmahlich fur ein Wertsystem, das Couperus
als Alternative zur Enge and SpieBbiirgerlichkeit in Den Haag ausspielt.
Auch ihr Sohn Addy reprdsentiert einen positiven Gegenpol zu den vielen kranken Figuren des Romans
er hat „kracht en ras tegelijker( 14) H. W. Van Tricht ( = Anm. 10) ; S. 115.
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tijd ". (570). Bei ihm tritt das Hollandische in positiver Ausgabe zu
Tage : „Addy, wat ben jij Hollands ! placht zijn moeder te zeggen" (570).
Addy hat eine innere Sicherheit, die den meisten Romanfiguren fehlt. So
lehnt er z.B. hartnackig die Ambitionen seiner Eltern bei seiner Berufswahl ab : er will nicht Diplomat werden (als eine Art Entschadigung fur
den sozialen ` Verfall' seines Vaters), sondern Arzt, and zesar aus einem
profunden Mitleid mit seinen Mitmenschen (584). Durch seinen Beruf
uberwindet er die `ijdelheid' in seinem Wesen (620) and bereitet dadurch
seiner GroBmutter, die auf eine glanzende Karriere ihres Enkels hofft,
groBen Schmerz. Diese Entscheidung Addys ist Ausdruck fur ein ` heili ges Wissen', das im letzten Romanteil thematisiert wird. In diesem
Zusammenhang wird die doppelte Bedeutung des Wortes ` schemering'
offenbar : es steht nicht nur fur den Ubergang zur einbrechenden Dunkelheit, sondern bezeichnet auch den Dammerzustand zwischen Nacht
and Tag : die Phase vor dem Sonnenaufgang (729). Somit weicht im letzhet duister van smart ...
ten Romanteil „het duister van ouderdom
het duister van sceptisch egoïsme" (712) einem Licht, das die kleinen
Seelen zu neuer Menschlichkeit, neuem Mitleid verpflichtet. Das
geschieht weit weg von Den Haag, in Driebergen, wo Constance and ihr
Mann eine neue Existenz aufbauen. Mit den Krankengeschichten and
Todesfallen im dritten Teil wird somit der eigentliche Haag-Roman
abgeschlossen. Die neue Dimension, die die Menschen in ihr Leben einfi hren, kann nur weit weg vom oberflachlichen Gesellschaftsleben in
Den Haag gesucht werden. Mit dem ` Marchen' vom „korrel ", das Constance im dritten Teil Marianne erzahlt (567ff), wird ein neues Wertsystem des Menschen angedeutet, das dann im letzten Teil realisiert wird.
Hier ist ` Gluck' nicht mehr als Prestige and „mooie carrièren" (620) verstanden, hier steht ` Gliick' ganz einfach fur ein Leben fur andere
„Mijn kind, dat is het hele geheim" (568), sagt Constance zu Marianne
and fiigt hinzu : „Gelukkig ... gelukkig... Ja ... het geluk van begrijpen,
van weten ... het geluk van resignatie ... het geluk om aan te nemen zijn
eigen kleinheid ... en ... niet boos en bitter te zijn om de vergissingen ...
en dankbaar te zijn voor wat mooi was, en licht ... en klaar" (569). Der
dritte Romanteil klingt damit aus, daB die alte Mama Van Lowe ihr
Haus in der Alexanderstraat aufgibt, das Symbol der intakten Familie
and somit zerbricht die Illusion des Familienzusammenhalts. Die alte
Frau schlummert gleichsam ein. „Nu liet zij met zich doen als een kind...
Want om haar heen was na haar laatste glimp de schemering dicht
geworden tot duistere nacht..." (732). Der Haag-Roman ist zu Ende.
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Die andere Dimension

Zwischen dem dritten and dem vierten Teil des Buches liegen zehn
Jahre. Constance lebt mit ihrer Familie auf dem Lande, wo sie eine Art
GroBfamilie gegriindet haben
Gerrits Witwe and ihre neun Kinder,
die alte mevrouw Van Lowe, Emilie and spáter auch die psychisch
kranke Tochter von Adolfine haben bei Constance Zuflucht gesucht. So
steht Constance, nachdem die groBe Haag- Familie durch dkonomischen
Ruin, Krankheiten and Todesfalle total zerbróckelt ist, am Ende des
Romans als Sammelpunkt and Zufluchtsort. Die ehemalige AuBenseiterin, die am Anfang des Buches nur mit knapper Not von der Familie
akzeptiert wurde, hebt in ihrer Weise den Verfall auf and schafft ein
neues Zentrum fur die Familie, die bezeichnenderweise jetzt ein ` einfaches ' Leben auf dem Lande fiihrt, weit weg von Gesellschaftsspiel and
Intrigen in Den Haag. Diese soziale ` Degradierung' der Familie hat ein
neues Wertsystem mit sich gebracht : der Landsitz in Driebergen steht
fur einen Bereich, wo sich Gesellschaft and Menschlichkeit vertragen
eine neue Unschuld wird damit angedeutet. Die bisherige Familiengeschichte war fur Couperus ein Medium, das seine Auseinandersetzung
mit der biirgerlichen Gesellschaftsform des ausgehenden 19. Jahrhunderts reflektierte : „Door de familie en haar belangrijke rol in de opvoeding, in de gangbare opvatting over seksualiteit en liefde, in conventie
en traditie van het menselijk gevoel, te bestuderen, benadert men tegelijk
het wezen van de maatschappij waarvan zij een cel is" ( 15). Die Weise,
in der Couperus diese Gesellschaft dargestellt hat, zeigt, daB er die
Sozialformen des Burgertums mit grdBter Skepsis betrachtete. „Couperus' eerste bezorgdheid bestond erin de redenen op te sporen, waarom
geen leven' mogelijk was in deze egoïstisch-materialistische en aan
strakke normen gebonden maatschappij" ( 16). Rein geschichtlich gesehen
bedeutet jedoch das Sozialmodell, das Couperus im letzten Romanteil
entwirft, eine ruckwarts gewandte Utopie : der Druck der `modernen'
Gesellschaft hat die Menschen in eine soziale Isolation gefiihrt, an der
die Geschichte vorbeizieht. (Überhaupt ist die Flucht weg von Den Haag
ein wichtiges Motiv in Couperus' Gesamtwerk ; oft versetzt er seine
Figuren in den Siiden, in die Spháre von Licht and Sonne). Boten sich
bis jetzt Vagabundentum and AuBenseitertum jeder Art als Fluchtwege
an, um dem Gesellschaftsdruck zu entkommen, so l.st Couperus im letzten Romanteil die Sehnsucht der Menschen nach einem anderen Leben
durch eine Art landadelige ` Idylle ' in Erfiillung gehen. Als Gesellschaftsmodell, um die Jahrhundertwende entworfen, kann das kaum Verbind(15) M. Galle ( = Anm. 7) ; S. 59.
(16) Ibid.
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lichkeit beanspruchen. Couperus hat bestimmt nicht im Landadel irgendeinen Garanten einer neuen politisch-sozialen Ordnung gesehen und
hier spurt man wohl auch eine gewisse Ratlosigkeit in der Romankonzeption. (Wenn es darum geht, ` Alternativen ' zu finden, neigt der Verfasser zu einer Spiritualisierung ; er weicht ` konkreten' Modellen aus
weshalb auch der Sozialist Brauws im letzten Romanteil eine schattenhafte Gestalt bleibt und laBt das kritisierte Sozialmodell von einem
`Weg nach innen' abgelbst werden). Ging es dem Verfasser in der erste
Romanhdlfte um den Zusammenhang des Menschen mit einer bestimmten geschichtlichen und sozialen Situation, wobei sich das Wechselverhdltnis zwischen Mensch und Gesellschaft zu einer Epochendarstellung
verdichtete, so ldBt er im letzten Romanteil die gesellschaftliche Wirklichkeit zuriicktreten zugunsten einer Menschendarstellung, die nach den
` ewigen' menschlichen Qualitáten fragt. Hier geht es um das Dauernde
in der Zeitlichkeit. Daher der spiritualistische Titel dieses Romanteils
„Het heilige weten" wie in dem friiheren Roman Psyche geht es um
ein Wissen, das „het raadsel des levens" ( 17) offenbaren soll. In De boeken ist das Nicht-Wissen identisch mit „die nacht van plotseling chaos",
einer „wereld van duisternis" (778). Besonders Addy jetzt praktizierender ` Armenartz' und somit eine dhnliche Philantropie ausiibend wie
seine Mutter in ihrer GroBfamilie spiegelt in seiner „twee-ziel" (851)
das Drama von Wissen und Nicht-Wissen. Es geht bei diesem Wissen
nicht um eine restlose Offenbarung des Lebensgeheimnisses, es geht vor
allem urn die Einsicht in ein gemeinsames Menschenschicksal ; in die
Grenzen, die dem Wissen urn das „raadsel des levens" gesetzt sind ; in
die Vergdnglichkeit des irdischen Lebens ; in die Zerbrechlichkeit des
menschlichen Gliicks. Positivismus und „dorre wijsbegeerte" stehen
dann als Gegenpol zu dem, was sich in Addy allmdhlich entwickelt :
„een heldere mystiek, een vraag naar het leven van het leven [...] En tegelijk met zijn vermeerdering van praktische wetenschap, en positivistische
kunde had zich vermeerderd de vreemd mystische zekerheid in hem :
dat hij genezen zou, als hij wilde ... Dat hij kon genezen, door louter
wil ... Dat was niet te beredeneren, dat was in hem : éen heilig
weten" (782) . Dieses ` Wissen ' in Addy zusammen mit seinen „humanitaire ideeën" (783) bewirkt schlieBlich die totale Entfremdung zwischen ihm und seiner Frau Mathilde. Bezeichnenderweise kann sich diese
junge, eitle Frau nicht mit dem abgesonderten, ldndlichen Leben in Driebergen abfinden. Die Ehe wird aufgelóst, Mathilde siedelt nach Dan
Haag fiber, um dort ihre Position als ` baronne Van der Welcke ' zu
genieBen.

( 17) L. Couperus, Verzamelde Werken (= Anm. 9) ; Bd. III, S. 279.
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Was die junge, hiibsche Mathilde nicht schafft
eine sinnvolle Existenz durch ein Leben fur andere aufzubauen
das schafft Constance
im letzten Romanteil
jedoch eben erst als altere Frau. Mit der Obersiedlung nach Driebergen hat Constance ihre `ijdelheid' uberwunden
and zu einem Wertsystem gefunden, das sie zu selbstloser Hilfsbereitschaft anderen Menschen gegeni ber verpflichtet. Sie nimmt die neue
Existenz in Driebergen als ein Geschenk des Schicksals entgegen, als ein
„nieuw leven" (830). Sie sieht sich selbst als Glied einer langen Familienkette and fi hlt, daB ihre neue GroBfamilie von den fruheren Mitgliedern
der Van der Welcke- Familie freundlich aufgenommen wird : „Stille
stemmingen van oude eenzame mensen schenen te wazen uit de oude,
ernstige meubles, die goedmoedig opglimlachten, omdat zoveel nieuw
leven tussen hen kwam." (830). Aus dem Zerfall der gesellschaftlichen
Ordnungsprinzipien wáchst die geloste Atmosphere eines Lebens hervor,
das stilles Gluck, Toleranz and friedliches Zusammenleben mit sich
bringt. Wenn der Tod sich in diesem Haus meldet, dann geschieht es
nicht mehr gewaltsam and tragisch, sondern friedlich and gelost. Zur
Atmosphere des alten Hauses gehort auch eine gewisse Frommheit
„een bijbelse vroomheid" (830) die Constance dazu veranlaBt, die
Dienstmadchen sonntags in die Kirche zu schicken : „als waren zij, met
reverentie, bijna verplicht aan de oude mensen, die hier vroeger hadden
geleefd en gebeden" (830). In dieser Weise erlebt Constance ein Gliick,
das in Den Haag nicht mbglich war. Sie sieht ihr Leben einer gr6Beren
Totalitát untergeordnet : der verpflichtenden ` vroomheid' des Hauses,
die die fruheren gesellschaftlichen Werte als Trug and Schein entlarvt.
Die brutalen Gesetze des Haager Burgertums sind hier wertlos. In diesem Milieu muB dann Addys Schicksal untragisch bleiben : seine Schei
wo es-dungwirkeSal,stnurieBga Wlt,
um andere Dinge geht ; so z.B. die Genesung eines gelahmten Mádchens (783). (DaB es im letzten Teil nicht nur um die Schilderung einer
landadeligen Atmospháre geht, zeigt vor allem Addys Anteilnahme an
dem Schicksal der armen Landbevolkerung). In diesem „diepere leven"
stehen Náchstenliebe and „vergeving" (774) liber Standesgesetzen and
Konventionen. So hat Constance ihre friihere `grootheid' wie einen
Mantel abgelegt. (Als eine leise Andeutung von vergangener GróBe dienen die Bezeichnung „troon" (748) fur mevrouw Van Lowes Sessel,
sowie der Kosename „Jupiter" (799), mit dem das Oberhaupt der feudalen Familie, Henri Van der Welcke, benannt wird). Constance, die
eigentlich „een vrouw voor eenzaamheid en van dromen" war and nichts
anderes wunschte, als „te liggen op haar chaise-longue" (745), sie erlebt
als spate Lebenserihre Mutterrolle ein Dutzend Kinder betreuend
fi llung, durch die sie „dat morbide neurozisme der familie" (840) iiberwunden hat. Doch so wie der letzte Romanteil keine Tragódien mehr
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kennt, so verschwinden auch die heftigen Leidenschaften and die Extase
aus dem Leben der Menschen : zum ` heiligen Wissen' gehort die Einsicht in ein fur das menschliche Gluck notwendiges „boldes Bescheiden"
(Mórike), das die extremen Gefi hle exkludiert. Constances folgende
Gedanken fiber dieses Thema konnte man schlechthin als ein Stuck von
Couperus' eigener ` Lebensphilosophie ' hinstellen : „En zij glimlachte,
Constance, want er was zo iets van vrede in huis, daar in die kamer, iets
bijna van geluk, klein geluk, als de mensen wel eens vinden, een kort
ogenblik" (745).
Gluck gibt es nur fur Augenblicke, dann gleitet das Leben fort, der
Auflosung and dem Tod entgegen. Daher gehort die Einsicht in die Zeitlichkeit des Menschen and die Vergdnglichkeit der irdischen Dinge zum
` heiligen Wissen' . Die Auseinandersetzung mit dem natiirlichen menschlichen ` Verfall' ist ein Leitmotiv in Couperus' Gesamtwerk : „De meeste
helden uit Couperus' werk worden met dit aspect van de tijd geconfronteerd" (18 ) . Diese Gewalt der Zeit unterstreicht die Fragwurdigkeit der
sozialen Ordnungen and lehrt die Menschen zwischen Schein and Sein
zu unterscheiden. Der „vroeg-oude scepticus" (180) Paul kann schon im
ersten Romanteil behaupten, daB Familie and Staat nicht mehr existieren, doch einen alternativen Halt findet dieser Nihilist nicht. Bei Constance jedoch stdrkt die Einsicht in die Fragwudigkeit der Ordnungen
den Sinn furs menschlich Echte : der Desintegration der Familie and der
Gesellschaft setzt sie ihr Wissen um einen metaphysischen Halt des
Menschen entgegen. Die innere Handlung des letzten Romanteils ist ein
Kampf gegen Verfall, gegen die Macht der Zeit. Das Wissen um die
Unvermeidlichkeit menschlichen Leidens, um die Unausweichlichkeit des
Todes and des Verfalls, bildet im letzten Romanteil den Ausgangspunkt
fur die Suche nach einer anderen Dimension im Menschenleben. Diese
neue Dimension 15.14 sich nicht am Weltbild der Bourgeoisie ablesen,
daher Couperus' sorgfdltige soziale Isolierung seiner Personen am Ende
des Buches. Fritz Martini hat dieses grundsdtzliche Problem der bi rgerlichen Realisten umrissen ; er behauptet, daB „sich das BewuBtsein einer
iiberpersonlichen Ordnung, der das Ich sich als Glied eingeordnet and
verpflichtet wuBte, auflbste, das Ich sich mehr and mehr auf sich selbst
zuruckgewiesen fand, um eine Sinnbestimmung des Lebens, seines
Lebens zu gewinnen oder sich in ihm zuriickzufinden. Realitdt and
subjektives Dasein traten mehr and mehr in der Enttduschung von Sinnerwartung and Gli ckserfi llung auseinander ; das Ich geriet in dieser
Wirklichkeit zunehmend vor das Entfremdete, Sinnwidrige oder das

( 18) M. Galle (= Anm. 7) ; S. 43.
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UnfaBbare, dessen Deutung sich ihm entzog" ( 19). DaB dieses Bedurfnis
nach „Zusammenhangserfahrung, sei es in der begrenzten Wirklichkeit,
sei es liber ihr als irrationales Gesetz aller Lebenserscheinungen" ( 20), zu
den typischen Merkmalen der gesamteuropaischen realistischen Romankunst gehort, steht auBer Zweifel. In diesem Kontext der `irrationalen'
Lbsung des Problems stehen sowohl Thomas Buddenbrooks' Schopenhauer-Lekttire sowie die „mystische wetenschap" (780) and die „vroomheid" (830) in De boeken : in beiden Fallen driickt sich ein metaphysisches Bedurfnis aus, das eben nicht durch das biirgerliche Weltbild
befriedigt werden kann. In diesem Punkt hat jedoch Couperus' Beobachtung der Gesellschaft ihre Grenzen : nicht von ungefahr fault des Wort
„atavistisch" (178, 179) im ersten Romanteil, als Constance mit ihren
Brudern uber Familie and Staat redet. Constances Sehnsucht nach „de
patriarchale woestijnfamilie" (176) and ihre „pastorale ideeën" (179) weisen auf das Sozialmodell des Romanendes hin eine Alternative zur
burgerlichen Gesellschaft ist fur Couperus in diesem Werk nicht denkbar, die landadelige Pastoralidylle richtet sich gegen den historischen
Verlauf. Zwar sagt Constance am Anfang des Romans daB „we niet
meer leven in een Hebreeuws tijdperk" (179), doch als Sozialanalyse
reicht diese negative feststellung nicht aus : sowohl ihr wie wohl auch
dem Verfasser bleibt eine zukunftsgerichtete Perspektive versperrt.
Die leitende Strukturlinie des Verfalls hat also sowohl eine sozialgeschichtliche wie auch bewuBtseinsgeschichtliche Bedeutung. Die Spannung zwischen dem Erlebnis des Verfalls and der Einsicht in eine wesenhafte Dimension, die man dem fliichtigen Leben entwinden kann, diese
Spannung geht wie ein roter Faden durch das Buch and sichert seine
thematische Konsistenz. Diese Diskrepanz von subjektiver and objektiver Realitat ist eng mit der Licht-Symbolik von Couperus verbunden,
die besonders im Titel „Zielenschemering" zum Ausdruck kommt. Aus
gutem Grund werden wir uns in diesem Kontext nicht an der Diskussion
uber die gnostische Komponente dieser Thematik beteiligen ( 21). Es sei
jedoch darauf hingewiesen, daB das „schemering "-Motiv in den letzten
Romanteil in seiner ` positiven ' Bedeutung eingesetzt wird : die Menschen bewegen sich dem Licht entgegen, mit dem ` heilige weten ' ist „een
straal van glans" (823) verbunden. Daher die Offenheit des Romanendes : die Menschen verlassen „een donker labyrinth" (823) and bewegen
sich in offene Landschaften hinein. Tragisches kann sich hier nicht mehr
ereignen. Krankheit and Tod verlieren ihren gewaltsamen Charakter,

(19) Fritz Martini, Deutsche Literatur im burgerlichen
Stuttgart, 1962 ; S. 75.
(20) Ibid.
(21) Dazu z.B. bei Popma (= Anm. 2) ; S. 121 ff.
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Mama Van Lowe stirbt friedlich, ohne die innere Gebrochenheit, die bei
den Personen im dritten Romanteil so deutlich war : „Zij zagen allen
naar de oude vrouw. Zij zat als gewoonlijk, stil in haar grote stoel, de
gerimpelde aderige handen gevouwen in de zwarte schoot. Het hoofd
rustte achterover, wit in het witte haar omlijst. Zij wist véel heilig weten
en haar oude mond glimlachte er om, bemoedigend..." (984). Dieses
„bemoedigend" das letzte Wort des Romans meint die Offnung zu
einem neuen Dasein, das noch Maglichkeiten hat. Somit wird der letzte
Romanteil ein Gegenentwurf zum friiheren Haag-Roman. Das ` heilige
weten' der alten Frau auf der letzten Romanseite impliziert Einsicht in
die gnadenlose Zeit und die Verganglichkeit des Irdischen, halt aber
auch eine zógernde Hoffnung bereit. Die „ijlende tijd" (740, 743), die
schmerzhafte Erfahrung der Zeitlichkeit stehen am Ende neben einer
`mystische wetenschap' ; daB die kleine Seele des Menschen eigentlich
„niet veel nodig" hat „een grein van werkelijke waarheid en werkelijkheid" (568). Der Mensch, der um dieser Wahrheit willen auf Stand
und Anspruch verzichten kann, hebt zwar nicht den Verfall auf, aber er
kann freier atmen und gliicklicher leben. In diesem Punkt liegt vielleicht
ein wesentlicher Teil der „enorme psychologische intuïtie" ( 22) begriindet, die man dem Verfasser dieses Buches nachgeruhmt hat.

(22) P. G. M. Knuvelder ( = Anm. 3) ; S. 212.

EEN ONOPGEMERKT GEBLEVEN FRAGMENT
VAN DE SPIEGEL HISTORIAEL IN DRIE KOLOMMEN :
CODICOLOGISCHE EN TEKSTKRITISCHE BENADERING
door
Maurits VANDECASTEELE

1. INLEIDING
Onder de signatuur hs. 21.859 bewaart de Koninklijke Bibliotheek te
Brussel een convoluut, dat als volgt samengesteld is : (a) diverse fragmenten van Latijnse preken uit de 13de eeuw (fol. 1-8) ; (b) twee Latijnse preken uit de 14de eeuw (fol. 9-35) ; (c) twee Middelnederlandse fragmenten
geïdentificeerd als behorende tot de Spiegel Historiael (fol. 37-38 ; fol. 36
is blank). Ofschoon het convoluut reeds in 1903 als dusdanig beschreven
werd in de systematische catalogus van J. Van den Gheyn ( 1), werd aan
die fragmenten verder geen aandacht besteed (2).
De fragmenten vormen dus het laatste gedeelte van de band, die uit de
17de eeuw dateert (3). Dat er geen verband is tussen deze folio's en de
rest van het convoluut, blijkt wel uit de eigenaardige manier waarop de
bladen ingebonden zijn. Enerzijds zijn ze niet zo hoog als de overige bladen, zodat ze gedeeltelijk over elkaar ingebonden werden. Anderzijds zijn
ze breder dan de andere bladen, wat omvouwing van ongeveer 2 cm
noodzakelijk maakte.
De aldus ingebonden bladen zijn op de versozijde met potlood gefolieerd. Fol. 37r° en 38r° vormen bijgevolg de achterzijde als men de band
opent. Deze ongewone wijze van fo li ëren kan als volgt verklaard worden : een aantekening met zwarte inkt (van de Koninklijke Bibliotheek ?)
op fol. 37r° identi fi ceert de fragmenten als behorende tot de Spiegel Historiael. Er wordt bovendien verwezen naar de editie van D.J. & J. Van
Lennep, die in 1849 verscheen (4). Dat niet naar de uitgave van M. De
(1) J. Van den Gheyn, Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque Royale de
Belgique, Bruxelles, III, 1903, blz. 192, nr. 1912.
(2) Zo vindt men geen vermelding in J. Deschamps, Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken ..., Leiden, 1972 2. Dr. J. Deschamps deelde ons evenwel mondeling mede dat het fragment in zijn persoonlijk
bestand opgenomen is.
(3) Of de fragmenten toen reeds in de band zaten, kan moeilijk uitgemaakt
worden : de rug is immers vernieuwd, wat bijbinden niet uitsluit.
(4) Spiegel Historiael of Rijmkronijk van Jacob van Maerlant (ed. D.J. & J. Van
Lennep), Amsterdam, IV, 1849, blz. 409, r. 55 e.v. (niet „54" zoals in de notitie).
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Vries & E. Verwijs verwezen wordt, kan geen verbazing wekken : het
convoluut werd door de Koninklijke Bibliotheek immers aangekocht in
hetzelfde jaar waarin het deel verscheen dat de betrokken fragmenten
bevat ( 5). De verwijzing maakt het derhalve mogelijk de tekst gemakkelijk weer te vinden in de doolhof die de Spiegel Historiael nu eenmaal
vormt als men voor fragmenten staat ( 6).
Na collatie van beide folio's met de editie is het volgende gebleken :
(a) het vervolg van fol. 37r° staat op fol. 38r° ; (b) de tekst loopt dan verder op fol. 37v° en 38v°. De folio's 37 en 38 zijn dus twee helften van
één en hetzelfde blad, zodat ze, tekstueel gezien, slechts één fragment
enerzijds van fol. 37r° en 38r°, andervormen. Na „samenvoeging"
blijken de twee helften hetzelfde euvel te
zijds van fol. 37v° en 38v°
vertonen : het ontbreken van een tekstgedeelte aan de linkerzijde, resp.
de rechterzijde. Het „samengestelde" blad is bijgevolg in zijn geheel uit
een katern van de Spiegel Historiael geknipt. Het heeft dus weinig zin de
twee bladen verder fol. 37 en 38 te blijven noemen. Wij voerden een
nieuwe foliëring in die er overigens rekening mee houdt dat twee helften
van één blad tot ons gekomen zijn : fol. 1 r° en 2r° (overeenstemmend
met fol. 37r° en 38r°), en fol. 1 v° en 2v° (overeenstemmend met fol. 37v°
en 38v°).
2. BESCHRIJVING VAN HET FRAGMENT

2.1. Afmetingen en toestand
Eén in tweeën gesneden blad perkament, daterend uit de 14de eeuw ( 7).
Fol. 1 en 2 zijn resp. 15 cm en 15 a 15,5 cm hoog ; beide folio's zijn 19
a 19,5 cm breed. De totale hoogte in originele toestand (de oorspronkelijke boven- en onderrand zijn intact) varieert bijgevolg tussen 30 en
30,5 cm. De originele breedte kan op basis van de ontbrekende tekst
geschat worden op 21,5 à 22,5 cm.

(5) De band werd in 1863 verworven op de veiling „van Alstein ... N. 638 du
Catalogue" (Van den Gheyn, t.a.p.). De in deze catalogus gegeven beschrijving
van de fragmenten is op zijn minst bevreemdend : „A la fin du volume se trouve
une partie des Saints Evangiles d'une écriture du Xlle ou XIIIe siècle, mais ce
fragment de format in-folio a été tellement rogné par le relieur qu'il a été réduit
au format d'un in-4" (Catalogue des Livres et Manuscrits formant la Bibliothèque
de feu Mr P. Léopold van Alstein ..., Gand, I, 1863, blz. 46, nr. 638).
(6) Van den Gheyn, t.a.p., heeft de aantekening blijkbaar niet bemerkt : hij
beschouwt fol. 37r° (van voren gezien) als het begin, zodat zijn verwijzing naar
het beginvers in de editie van De Vries & Verwijs verkeerd is.
(7) Cf. Van den Gheyn, t.a.p.
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Fol. 1 heeft een plooi en gaatjes onderaan, fol. 2 bovenaan. Fol. lr° en
2r° vertonen rondom lijm- en papiersporen, en zijn bovendien zwaar
gevlekt. Beide stukken hebben dus in verticale richting gediend als versteviging van een boekband in-12° : ze waren geplakt op de binnenzijde van
het voor- en achterbord, en waren gedeeltelijk ingenaaid in de rug.
Op fol. 2v° bevindt zich onderaan rechts een (laat-l6de-eeuws?)
monogram „AG kuijck" (in horizontale richting), waarvan de top
gedeeltelijk afgesneden is.
2.2. Opmaak

Schrift : littera textualis (één hand). Bladspiegel : ca. 23 cm hoog,
ca. 18,5 cm breed. Marges : ca. 2 cm bovenaan, ca. 5,5 cm onderaan.
Drie kolommen van 50 regels per bladzijde. Boven de middenkolom
van fol. lr° staat „VI", ter aanduiding van Boek 6. Foliëring en prikken
zijn niet aanwezig.
Fol. 1 r° en 2r° zijn afgeschreven en gelinieerd : enerzijds horizontaal
per regel, anderzijds verticaal (dubbele lijn) als kolom voor de uitstaande
hoofdletters van elk vers. Vóór sommige regels staan één of twee zwarte
stippen, die slechts in twee gevallen door een paragraafteken gevolgd
worden.
In het rood geschreven zijn : „VI" op fol. 1 r°, de kapittelopschriften
en de paragraaftekens. De uitstaande hoofdletters zijn niet gerubriceerd.
Lombarden ( 8) :
- 131 : groene H (verbleekt) ; twee regels hoog (begin van kap. 51).
- 151 : zwarte D (versierd met zwart penwerk) ; twee regels hoog
(begin van versozijde).
- 213 : rode I ; vier regels hoog (begin van kap. 52).
- 290 : groene B (representant zichtbaar) ; twee regels hoog (begin van
kap. 53).
Hieruit kan afgeleid worden dat de hoofdstukken in de codex afwisselend begonnen met een „kleine" groene en een „grote" rode lombarde.
Daar de versozijde van het fragment begint met een grotere en versierde
lombarde, kan bovendien nog aangenomen worden dat ook elke rectozijde ten minste met een evenwaardige kapitaal begon ( 9).

(8) De cijfers verwijzen naar de regels van onze editie (4.2).
(9) Wij waren niet in staat alle nog bekende fragmenten in drie kolommen te
vergelijken met het hier behandelde. Er kon alleen uitgemaakt worden dat de volgende fragmenten niet tot dezelfde codex behoord hebben : Brussel, Koninklijke
Bibliotheek, hs. 22.204 ; Gent, Universiteitsbibliotheek, hs. 1641 (cf. W.L. de
Vreese, „Nieuwe Middelnederlandsche fragmenten ...", in Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde, Leiden, XVII, 1898, blz. 210-215) ; Leuven, Uni-
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3. VERGELIJKING VAN HET FRAGMENT MET HET HAAGSE
HANDSCHRIFT

3.1. Inleidende opmerking

Het fragment (verder afgekort tot F) bevat een gedeelte van het 6de boek
van de 3de partie. Deze redactie, in totaal 300 regels, stemt ruim overeen
met de editie van De Vries & Verwijs (verder afgekort tot ED) CO).
Aangezien een vergelijking tussen beide afschriften onontbeerlijk was,
moesten wij een beroep doen op ED. Dit bleek spoedig een onmogelijke
taak te zijn, alleen al omdat ED niet-diplomatisch is ( 11 ). Wij zagen ons
dus verplicht het origineel (verder afgekort tot HS) te raadplegen (12).
Na collatie blijkt ED de volgende eigenaardigheden en tekortkomingen
te vertonen :
1. De typisch Vlaamse spellingen zonder aanblazing (type ` ebben') en
met aanblazing (type `herve') zijn genormaliseerd (13).
2. Sommige woorden worden willekeurig gesplitst of samengebracht (14).
3. In bepaalde gevallen is verkeerdelijk gelezen of wordt geen melding
gemaakt van eventuele emendaties (15).
In het licht van die gegevens, en mede om niet alle mogelijke (deels
kleinere) verschillen te moeten vermelden, besloten wij de afschriften F
en HS samen weer te geven.

versiteitsbibliotheek (zoals beschreven in C. Lecoutere, Een fragment van Maerlant's Spieghel Historiael, Gent, 1906).
(10) M. De Vries & E. Verwijs, Jacob van Maerlant's Spiegel Historiael ..., Leiden, II, 1863, blz. 412 (r. 55) tot blz. 416 (r. 11).
(11) „Met alle respect voor onze 19de-eeuwse voorgangers, die de oude bronnen zo massaal ontsloten hebben en naar welke uitgaven wij ten dele nog (moeten) teruggrijpen : wie dezelfde teksten thans bestudeert, moet naar de originelen
terug" (W. Waterschoot, „Het Landjuweel te Antwerpen in 1496[.] Enkele teksten
en hun interpretatie", in Jaarboek 1980-1981 van de Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica `De Fonteine' te Gent, Gent, XXXII, [1981], blz. 52, nt. 8).
(12) Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, hs. KA XX, fol. 168v° (kol. a, r. 11)
tot fol. 169r° (kol. c, r. 7).
(13) Cf. 4.2, nt. c, d, g, i, cc, hh en jj. De uitgevers hebben deze „aanpassing"
gerechtvaardigd door hun streven naar „eenvormigheid" (ED, I, blz. xcix-c). Te
noteren is dat in HS ook „gewone" h-vormen voorkomen (b.v. `hadde' in 259 en
265).
(14) Cf. 4 • 2 ^ nt. a,^ b,> j,> k,> 1,> n,> o,> q,> r,> s,> u > w,> y,> z,> aa en ii.
(15) Cf. 4.2, nt. e, f, h, m, p, t, v, x, bb, dd, ff, gg en j j .

(5)
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3.2. Vormelijke gegevens

3.2.1. Dialectische kenmerken
F vervangt alle typisch Vlaamse vormen [cf. VL II 121 ( 16)] door vormen
die niet kenmerkend zijn voor een bepaald dialectgebied :
h/- en -/h worden aangepast ( 17).
` enter' > 'ende der' [12], ` entie' > '(ende) die' [25 en 33 ; allicht
ook 291], `ten' > `den' [99] ( 18) en `vptie' > `op die' [ 135].
` tlant' > ` dlant' [ 112 ] en ` tware' > ` dware' [238 ; VL II 114c,
opm.].
` woch' > `weck' [201].
`vul' [15 en 210], `vp' [96, 109, 135, 187, 188 en 245], `drussate' [90
en 99] en lumbaerden' [60 en 108] worden gedepalataliseerd (19)
palatalisering van ar + cons. : ` harde(r)' > ` herde' [192], `karker' (20) > 'kerker' [243] en ` swarten' ( 21 ) > ` swerten' [292 ] .
aer > ar : ` aerm' > ` arm' [80, 103 en 155 ; VL II 43 ] (22).
uer > or : ` ghevuerst' > ` gheuorst' [205] en ` geduerst' > ` gedorst'
[206].
` soe' > 'Si' [ 170, 172, 196 en 227 ; VL I 28 (23)].
` bucgerien', dat blijkbaar uitsluitend bij Van Maerlant voorkomt (24),
wordt vervangen door ` heresien' [228].
F is dus in eerste instantie geen zuiver Vlaamse redactie. Enkele andere
wijzigingen geven F een Brabantse kleur :
- (wi) `sulre' > `selre' [39 ; Brabants : VL I 68] (25).
— `versteect' > `verstect' [98] en `spreect' > `sprect' [99 ; Brabants :
VL II 5].
.

(16)
„ VL II" staat voor A. Van Loey, Middelnederlandse Spraakkunst. II.
Klankleer, Groningen, 1976 7. De nummers verwijzen naar de paragrafen.

(17)Cf. nt. 13.
(18)`den' kan hier evenwel ook gewoon een acc. zijn.
(19)De vorm ` lumbarden' komt eveneens voor in Mechelen (cf. H. Joosen, De
oudste stadsrekening van Mechelen 1311-1312, Mechelen, 1982, blz. 290).
(20)HS gebruikt overigens ook de vorm `kerker' (247).
(21)ED transcribeert `sw'ten' als `swerten' (?).
(22)Naar analogie gelden allicht de lezingen `lombarde' (60 en 108), `houarde'
(61 en 109), `ontfarme' (89), `warbede' (121) en `partien' (199).
(23)„VL I" staat voor A. Van Loey, Middelnederlandse Spraakkunst. I. Vormleer, Groningen, 1976 8. De nummers verwijzen naar de paragrafen.
(24)Cf. MW I 1474, s.v. `buggerie'.
(25)
` sulke' (Vlaams : VL II 121) > ` selke' (147 ; Brabants : VL I 43) kan hier
niet als bewijs gelden : „Antwerpen en Mechelen schijnen een menggebied van
sulc- (sok-) en selc-vormen te zijn" (VL I 43, aant. b) ; bovendien komt ` selc' ook
in HS voor (b.v. 151).
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(6)

— `boerden' [pret. van boren] > `borden' [34] kan Brabants zijn op
grond van `horde' [pret. van horen ; VL II 84, opm. 3] (26).
Dat F ook geen zuiver Brabantse redactie is, blijkt uit een aantal
varianten die zowel in het Brabants als in andere dialecten voorkomen :
i > é [Oostvlaams (en Limburgs), niet onbekend in het Brabants :
VL II 9] : ` predicaren' > ` predecaren' [185] en ` kerstijnlijc' > ` kerstenlijc' [272] ; anderzijds é > I : ` seluerijn' > `ziluerijn' [102] en
`heilech' > `heilich' [293].
`eerst' > `ierst' [64, 197 en 296 ; beide vormen in Brabant en Limburg : VL I 47] ; `eerst' blijft éénmaal behouden [ 189].
` af (bleef)' > ` of (bleef)' [ 133 ] ; ` (vul)bracht(i)' > ` (vol)brocht(i)'
[210] en `brocht(i)' > `bracht(e)' [282] : „Over het algemeen zijn de
vormen met o westelijk, die met a oostelijk, al komen deze laatste ook
wel in het Westen voor" [VL II 3, opm. 1] ( 27).
d wordt in werkwoordsvormen verdubbeld : type ` andwordde' [ 171
en 177] en ` sendde ' [218 en 245] : vooral Brabants, ook Vlaams en
Hollands ( 28).
het suffix -heden (Vlaams) > -heiden (Brabants) [ 138 ; VL II 59,
opm. 3] ; anderzijds blijft -heden driemaal behouden [ 157, 158 en
192 ]•
Het feit dat in F geen typisch Hollandse en Limburgse vormen voorkomen, beperkt de herkomst van deze redactie (of van de kopiist) tot een
regio waar hoofdzakelijk Brabantse invloeden golden. Daar anderzijds
sommige Vlaamse vormen niet gewijzigd zijn in Brabantse vormen, kan
men de streek van herkomst als een randgebied beschouwen. Er kan hier
meer bepaald aan oostelijk Vlaanderen of westelijk Brabant gedacht worden.

(26)Anderzijds ` vermorde' > ` vermoerde' (212) en ` vermort/ghemort' (221) :
wisselvormen (VL II 79).
(27) ` af' is éénmaal (39), ` brochte' tweemaal (73 en 228) als dusdanig behouden. Of ` staerf' > ` storf' (278) tot deze categorie behoort, vergt nader onderzoek.
(28)VL I 58, aant. c, s.v. `wordde'. Deze verdubbeling komt trouwens ook nog
voor te Leuven in 1496 (cf. M. Vandecasteele, „Het Antwerpse rederijkersfeest
van 1496 : een onderzoek der bronnen", in Jaarboek 1985 1986 van de Koninklijke
Soevereine Hoofdkamer van Retorica `De Fonteine ' te Gent, Gent, XXXVXXXVI, [1987], blz. 174, nr. 13, waar `werdden').
-

-
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(7)

3.2.2. Spellingsverschijnselen
Vergeleken met HS bevat F enkele opvallende spellingsvormen :
- de diftong au in `paus' wordt steeds (zeventienmaal !) als dusdanig
geschreven ; het gaat hier blijkbaar om de eerste vindplaats, daar tot
heden „steeds ... paeus" gold (29).
- ó/ó + v (type `geloue') wordt consequent tot oe + v : `geloeue' (30)
- t wordt in werkwoordsvormen ofwel stemhebbend [` antworde' >
` andwordde', 171 en 177] ofwel versterkt tot dt [ ` verbrant' >
` (ver)brandt', 32 ; ` vint' > ` vindt', 123 ; ` luut' > ` luudt', 178 ] (31)
3.2.3. Fonetische verschijnselen

-

` ontboot' > ` onboot' [56] en ` ombekent' > ` onbekent' [ 300] ; aangezien ` ontbiden' > ` ombiden' geattesteerd is [VL II 109a], kan aangenomen worden dat de kopiist geen onderscheid maakte tussen
ontb- en omb-.
de sjwa verdwijnt overal ; in ` andren' wordt ze evenwel ingevoerd (32).

3.2.4. Morfologische verschijnselen
Substantief
- plur. nom./acc. -en > -e : ` [tr]ane' [ 12], ` scrine' [ 15], ` cloestre' [76],
lombarde' [108] en `wulue' [ 126] ; anderzijds plur. dat./acc. -e >
-en : `dingen' [33], `fransoisen' [38] en `miraclen' [121] (33)
- vooropgeplaatste gen. masc. : als regel geldt dat -s kan verdwijnen bij
titels [VL I 11, opm. 3, type `des coninc cnapen'] ; dit verschijnsel
treedt in F evenwel ook op bij vader : ` oms vader hulde' [249], 'des
vader (doot)' [279] en `des vader heresien' [281] (34)
.

(29) Dit „steeds" is te relativeren : HS gebruikt courant de vorm `paues' !
(30) Zie 217, 227, 237, 238, 271, 272 en 284. VL II 76 biedt geen uitkomst qua
gebied : oe is zeldzaam in Noordwestvlaanderen, behalve vóór o.a. v.
(31) Tot heden was onduidelijk of het hier om een spellingsvariant gaat of om
een fonetisch verschil (cf. VL II 114, aant. a). Het feit dat de wisseling -t/-dt te
Leuven anno 1496 voorkomt in hetzelfde document (cf. Vandecasteele, t.a.p.,
waar ` gegondt' en ` geont'), wijst op een spellingsvariant.
(32) Weglating : `constantinoble' (53), `vrancrike' (109), `als men' (117),
` nernstelike' (162), ` jnglen' (168), ` gehingt' (196), ` leandre' (230) en ` regle' (291).
Invoering : `anderen' (8 en 139).
(33) Het gebruik van -enl-e blijkt zowel aan dialect als aan tijd gebonden te
zijn : -en is reeds vroeg Vlaams [VL I 76 ; HS gebruikt evenwel ook -e (cf. 15)],
terwijl -e in het Brabants nog lang gebruikt wordt (-en treedt er pas op vanaf
ca. 1350 ; VL I 78 en 83).
(34) HS heeft telkens `vaders'. Opmerkelijk in HS is `de dochter coninx segebrecht' (219 ; cf. F : `die dochter des coninx zegebrecht').

(8)
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Adjectief

-

-

van twee opeenvolgende adjectieven (na voorzetsel) wordt het eerste
in F zwak verbogen : ` [jn m]enege (HS meneger) dorperlik[er] sonde'
[6] en `met herde (HS harder) groter heimelijchede' [ 192].
na `niet' verdwijnt de gen. -s van de comparatief : `niet scoenre'
[ 144].

Werkwoord

-

` heues/heuet' > ` heefs/heeft', behalve in één geval (35)`
`(dattu) sijs' > `best' [86] (36).

3.2.5. Fraseologische verschijnselen
Woordkeuze

` alse (paues benedijede)' > ` te ... ' [59].
` clagede' > ` seide' [83].
'om dat' > `want' [85].
` danen (hi was)' > ` daer ... ' [118].
` te (bordeaus) ' > ` tote ... ' [125].
`teerst' > `eerst' [ 189].
` henen (gegaen)' > ` wech ... ' [194].
`weder (des paues wille) ' > ` jegen ... ' [207].
` bucgerien' > ` heresien' [228 ; cf. 3.2.1.1.
`jn' > `te' [231].
`togede hi' > `dreigedi' [234].
`(dat hi) hem weder koren (soude ter wet)' > ` ... weder keren
[235-236] ( 37).
`tesen (liue ... gescent)' > `van (desen ...)' [240] ( 38).
`lijf' > leuen' [254], behouden in 13 [rijm], 237 en 240.
` vertogede (miracle)' > ` dede ... ' [255].
`vele' > `menege' [256].
` betren' > `bekeren' [262] .
`bedieden' [trans.] > `bedieden van' [285-286] (39).
Voorvoegsels
- ` verdoruen' > `bedoruen' [28].

`gecoren' > ` versoren' [46 en 50].
(35) Gewijzigd : 7, 92, 160, 193 en 226. Behouden : 189.
(36) ' best' wijst op een jongere redactie (cf. VL I 74).
(37) `koren' kan inderdaad beschouwd worden als een bijvorm van `keren',
zoals gesuggereerd in MW III 1913, opm. 2. De constructie `koren te', met de
betekenis „(ver)lokken", is overigens geattesteerd (cf. MW, t.a.p.). Te noteren is
nog dat ED `koren' transcribeert als `keren' (cf. 4.2, nt. gg).
(38) De constructie met `van' blijkt de normale te zijn (cf. MW VII 428).
(39) Beide constructies zijn geattesteerd (cf. MW I 639).

-
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(9)

` vermort' > `ghemort' [221].
Dubbele negatie
de dubbele negatie verdwijnt éénmaal [28] en wordt viermaal behouden [ 196, 206, 260 en 267].
3.3. Inhoude lijke gegevens

3.3.1. Betere lezingen ( 40)
`ontsach' [3] vs. `duchte' [HS 3] : de verschrijving `duchte' [uit HS 2]
werd reeds opgemerkt en correct geëmendeerd in ED, blz. 412, nt. 3.
`orlof' [65] vs. `lof' [HS 65] : ofschoon beide woorden `toestemming'
kunnen betekenen, is ` oriof' minder dubbelzinnig [cf. Vincent de
Beauvais, „absque iussione principis" ; citaat in ED, blz. 413, nt. 1].
` messe' [66] vs. lesse' [HS 66] : op grond van Vincent de Beauvais
[„ad missas” ; citaat in ED, blz. 413, nt. 2] kan alleen `messe' juist
zijn [niet opgemerkt in ED].
` vter p(...)' [72], te lezen als `vter port' [cf. rijm], vs. `alsemen hort'
[HS 72] : in laatstgenoemd geval gaat het om een verschrijving [cf.
HS 71 ; niet opgemerkt in ED] ( 41 )
— `vi' [93] vs. `vij' [HS 93] : `VI' in ED [stilzwijgend geëmendeerd l.
— `Van anderen' [97] vs. `vanderen' [HS 97] : „ Van deren ligt het naast
voor de hand. Doch misschien schreef Maerlant : Van anderen" [ED,
blz. 413, nt. 5].
` ten drussate spreect ende seide' [HS 99-100] : F geeft een vlottere
lezing.
- 120-121 en 141-142 lezen vlotter, resp. logischer dan HS (42).
sendde' [218 ] vs. ` senden' [HS 218 ] : reeds geëmendeerd in ED,
blz. 415, nt. 3.
`seluen' [HS 209], `hier' [HS 221], `houden' [HS 236] en `de waerheit' [HS 258] zijn overbodig [weggelaten in F].
- 'Die en hilt hem ... ane des vader heresien' [280-281] vs. ` ... na ...'
[HS 280-281] : F is logischer en geeft meer afwisseling
`

( 43 ).

3.3.2. Slechtere lezingen
-

` dinge echt gregorius bit' [94] heeft geen zin ; het gaat vermoedelijk
om een verschrijving van `dingel echter' [cf. gedeeltelijk HS 94].

(40)In de volgende hoofdstukken wordt voor het begrip „beter", enz. uitgegaan van F.
(41)De opeenvolgende rijmen `port/hort' - `port/vort' (70-74) en `port/hort' `hort/vort' (HS 70-74) wijzen op een corrupt origineel.
(42)`ginc' (HS 142) moet waarschijnlijk als `hinc' gelezen worden.
(43)HS `Na des vaders' is allicht beïnvloed door dezelfde uitdrukking in 279.

(10)
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`Deia' [171] vs. `deyra' [HS 171] : HS is correcter [Vincent de Beauvais : „Deiri, de ira" ; citaat in ED, blz. 414, nt. 5].
`woenden' [ 184] vs. `wonen' [HS 184] : het preteritum past niet in de
context.
3.3.3. Afwijkende lezingen
de stopverzen 106-107 ontbreken in HS.
`lombarde/houarde' [108-109] vs. `lumbarden/swarden' [HS 108109] : F wijzigt het rijm omdat ` swarden' > ` swerden' ( 44).
186 en 188 zijn in beide redacties corrupt ( 45).
255-256 en HS 255-256 kunnen als gelijkwaardig beschouwd worden.
268 wijkt af van HS 268 (46)
3.3.4. Betwiste lezingen
`met wille' [HS 48] : ED, blz. 412, nt. 7, vraagt zich af of deze lezing
wel zuiver is ; dit is wel degelijk het geval, daar ze gestaafd wordt
door F.
`vro' [HS 203] : Halbertsma, een vroege emendator, stelt ` vroet'
voor ; ED, blz. 415, nt. 1, verwerpt deze emendatie terecht : ook F
heeft `vro ' .
4. TEKSTUITGAVE
4.1. Wijze van uitgave
Diplomatisch [de opgeloste afkortingen zijn cursief weergegeven] ( 47).
Verklaring der gebruikte tekens in ed. F :
geen tekst (afgesneden) ;
•••
onleesbaar (zeer verbleekt of beschadigd) ;
(...)
[x]
fragmentarische letter ;
... > gat ;
IT
paragraafteken.
4.2. Transcriptie

(44) Cf. 3.2.1.
(45) 186 en 188 zijn juist tot `varen' ; het daaropvolgende 'op datmer vare' is
overbodig. In HS 188 is `porren' overbodig.
(46) 267 heeft waarschijnlijk een ander rijmwoord dan `beheten' (cf. HS 267).
(47) Op de zwaar gevlekte delen (fol. 1 r° en 2r°) is het bestaan van representerende stippen niet steeds uit te maken.
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© Brussel, Koninklijke Bibliotheek, hs. 21.859, fol. 37r°/38r° [fol. 1 r°/2r°]
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(12)

© Brussel, Koninklijke Bibliotheek, hs. 21.859, fol. 37v°/38v° [fol. lv°/2v°1

(13)
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DERDE PARTIE, BOEK VI, Kap. 49 (partim)
F

-

53 (partim)

Brussel, Koninklijke Bibliotheek, hs. 21.859

... .coninc. ende versuchte

fol. 1r° (a)

...ie haer der plagen duchte

5

10

15

20

25

30

...e haer der sonden ontsach
...ie alle dinc vermach
... ons ghespaert lange stonde
... enege dorperlik(...) sonde
... heeft hi ons te blouwen
...uele met anderen rouwen
...ine betren ons clene no groot
...n onse kindere doot
...[o]gen jammerlike vreesen
... ane der weduwen ende der weesen
...i gecort hebben haer lijf
...al ons go(...)e wi sijn keitijf
... al vol scure scrine . kelre
...1 dat hebben ende voerent elre
... [s]aelt sijn alst al es gespaert
... [w]i hadden liefst ende waert
...s meest stont inden moet
...s verlo(...) (...) sal dit goet
...[e] werct bi minen rade
...en wi hebben ged(...) scade
... ons haer goet hem keren
...[fl doen oec gode teeren
...attinge die quade brieue
...nse dor ons heren (...)
... ons die kindere ontstoruen
... [w]i niet bliuen bedoruen
... eweliken torment
...inc wart aldus ge(...)
...c br(...) (...)
... [b]randt die quade wet

fol. 2r° (a)

(14)
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DERDE PARTIE, BOEK VI, Kap. 49 (partim)

HS

-

53 (partim)

Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, hs. KA XX
an den coninc ende versuchte
Om dat soe hare der plagen duchte
ende soe hare der zonden duchte
God die alle dinc ver mach
heuet ons gespaert lange stonde
jn meneger dorperliker zonde
dicken heuet hi ons te blouwen ( b)
met evele ende met andren rouwen
ende wine betren ons clene no groet
Nv sijn onse kindere doot
wi mogen jammerlike vreesen
de tranen der weduwen enter weesen
dat si gecort ebben haer lijf (C)
wat sal ons goet wi sijn keytijf
hets al vul scure . scrinen . kelre
wie sal dit ebben ende voerent elre ( d)
wies saelt sijn alst es gespaert
dat wi liefst hadden ende waert
ende ons meest stont jnden moet
dats al verloren wat sal dit goet
Nv here werct bi minen rade
ende dien wi hebben gedaen scade
laet ons hem haer goet keren
ende af doen oec Bode teeren
die scattinge entie quade brieue
ende verbernense dor ons heren lieue
al sijn ons die kindere ontstoruen
dat wi niet en bliuen verdoruen
jnden euweliken torment
dese dinc wart aldus gehent
Cylpric brac ende heuet ontset
ende verbrant die quade wet

fol. 168v° (a)

( a)

5

10

15

20

25

30

(a) ver mach] vermach, ED ; de spatie wijst op een aarzeling : het rijmwoord
is immers verkeerd (cf. 3.3.1).
(b) te blouwen] teblouwen, ED.
(C) ebben] hebben, ED.
(d) ebben] hebben, ED.

(15)
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35

40

45

50

55

60

65

...e die brieue ende al die dingen
...e borden ter reimeringen
...oe bleuen hem .ij. sonen doot
... hi hadde rouwe groot
sente gregorius beghin .1.
... [a]nden fransoisen laten wi bliuen
[w]i selre wel hier na af scriuen
...Mien onse ystorie keren
...eisere ten roemschen heren
...[n] pausen vander stede
... riuen haer auonture mede
... berius vierde Jaer
... (...) [w]as lesen wi vor waer
...t (...) [r]ome paus vercoren
...n(...)us die was te voren
... (...)[g]ius met wille tsamen
...[e] was h(...) (...) deser namen
... (...) pause was vercoren
Plachmen lange stont te voren
Dat alse die kerke enen paus coes
Datsi te constantinoble altoes
Anden keiser screef of hij t woude
Dat hi den paus louen soude
Ende so onboot hi sine lieue
Ende sinen wille met sinen brieue
Ende louedene eer menne wide
Ofte te pause benedide
Maer nv was metten lombarden
Rome beseten met houarden
Ende tyberius en conde
Die stat ontsetten niet ter stonde
Dus wart hi dierste paus int hof
Gewijt sonder des keisers orlof
Dese ordineerde in die messe
Drie prefacien ende sesse

fol. 1r° (b)
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(16)

HS

35

entie brieue ende alle de dinge
die boerden ter reimeringe
Nochtan bleuen hem .ij. sonen doot
dies hi hadde rouwe groot
Sante Gregorius begin .1.
anden fransoyse laten wi bliuen ( f)
( e)

40

45

50

55

60

65

V

wi sulre wel hier na af scriuen
ende sullen onse ystorie keren
Ten keyseren enten roemscen heren
enten pauesen vander stede
ende scriuen hare auenture mede
IT jn tyberius vierde jaer
die keyser was leestmen vor waer
So wart te rome paues gecoren
Na benedictus diet was te voren
pelagius met wille te samen
die ander waest van dier namen
eer dese paues was gecoren
o plachmen langen stont te voren
ki dat alse die kerke enen paues coos
datmen te constantinobele altoes
anden keyser screef of hi woude
dat hi den paues louen soude
ende so ontboot hi sine lieue
ende sinen wille met sinen brieue
ende louedene eermenne wijede
Ofte alse paues benedijede
maer nv was metten lumbaerden
Rome beseten met ouaerden (g)
ende tyberius en conde
dje stat ontsetten niet tier stonde
dus wart deerste paues jnt hof
Ghewijet sonder skeysers lof
dese ordineerde jndie lesse
drie profacien ende sesse ( h)

fol. 168v° (b)

(e) Sante] Sente, ED.
(f) fransoyse] Fransoysen, ED.
(g) ouaerden] hovaerden, ED.
(h) profacien] prefacien, ED ; Vincent de Beauvais : „prefationem" en „prefationibus" (citaat in ED, blz. 413, nt. 2 !).

(17)

86

Doe paus was dese pelagius
Doe was clerc greg[o]rius
Die na hem paus was vander port
Eens senatuers so[n](...) alsmen hort
Rike ende edel vter p(...)
Sine grote erue broc(...) al vort
Te geuene dor onsen here
Want hi maecte dor sine ere
vj cloestre in cicile
Ende in rome ter seluer wile
Maecti enen cloester mede
Daer hi hem moenc in Gleden dede
Sijn ander goet gaf hi den armen
(...) Jng <... > an h(...) (...)
Alse een mensche al openbare
Ende seide dat hi te broken ware
Op die zee ende al verloren
Ende seide want wi van di horen
Dattu best van herten milde
Alse tote enen vredescilde
Comen wi te di dor dine goede
Dat di ontfarme onser armoede
1T Gregorius riep sinen drossate
Ende seide doe hem karitate
Ghef[t] [h]em dattu heefs daer
Die knape gaf hem vi .d. swaer
Dinge echt gregorius bit
Ay here sprac hi wat sal dit
Jc ha(...)[e] allene op di troest
Van anderen bliuic onuerloest
Of ghi mi aldus verstect
Mettien hi echt den drossate sprect
Of hi els iet hadde te gheuen
Hier es sprac hi els niet bleuen

if

70

75

80

85

90

95

100

fol. 2r° (b)

fol. Ir° (c)

(18)
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70

75

80

85

90

95

100

IT doe paues was dese pelagius
doe was clerc Gregorius
die na hem paues was vander port
eens senaturs sone alsemen hort
Rike ende edel alsemen hort
Sijn grote herue brochti vort ( i)
Te gevene dore onsen here
want hi maecte dor sine ere
.vi. cloestren jn cycile
ende jn rome ter seluer wile
maecti eenen cloester mede
daer hi hem moenc in Gleden dede
Sijn ander goet gaf hi den aermen
eens quam dingel an hem caermen
alse een mensche al openbare
ende clagede dat hi te broken ware (')
vptie zee ende al verloren
ende seide om dat wi van di horen ( k)
dattu sijs van herten milde
alse tote eenen vrede scilde ( 1)
Comen wi te di dor dine goede
dat di ontfaerme onser armoede
Gregorius riep sinen drussate
ende seide doe hem karitate
Ghef hem dattu heues daer
die knape gaf hem .vij. d swaer (m)
dander echter Gregoriuse bit
ay here sprachi wat sal mi dit
jc hadde alleene vpdi troost (°)
vanderen bliuic onverloest
Of ghi mi aldus versteect
mettien hi echt ten drussate spreect
ende seide es hier nv jet bleuen
hi seide neent dat men mach geven

(i) herue] erve, ED.
(') te broken] tebroken, ED.
(k) om dat] Omdat, ED.

(1) vrede scilde] vredescilde, ED.
(m) vij] VI, ED.
(n) sprachi] sprac hi, ED.
(0) vpdi] up di, ED.

( n)

(19)

88

105

110

115

120

125

130

Dan een ziluerijn plateel
. Gheft den armen sprac hi geheel
. Dus ginc dingel sire straten
Met gregorius karitaten
Hier na suldi horen die dinc
Hoe hem dit teeren verginc
Jn desen tiden voeren die lombarde
Op vrancrike met houarde
Ende wonnen ende verloren
Alse ten orloge moet behoren
Maer dlant lietensi ongewonnen
Alse diet gemeestren niet en connen
IT Jn desen tiden so quam mede
Jn vlaenderen in ene stede
Die bi namen berghen heet
Sente winnoc als men weet
Vut grote bartaengen daer hi was
Ende verdiende an gode das
So dat god sider dede
Miraclen dor hem dats warhede
Die sine vite wille lesen
Hi vindt scone dinc van desen
•• Jn desen tiden quamen mede
Tote bordeaus in die stede
Die wulue ende en scad(...) (...)
Manne no wiue no kint
Maer si verbeten ende aten
Der stat honde achter straten
hoe hi dinghelsche beweende .lj.
(...)(...) in desen (...)
Dat dese gregorius soude liden
Daer hier voren of bleef die tale
Te rom[e] (...) [m]en altemale
Op die m(...) hilt comanscepe
Doe w(...) (...)rcomen met scepe
Kindere vut bartaengen groot
Van scoenheiden sonder genoot

H

135

fol. 2r° (c)

(20)
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HS

105

110

115

120

125

130

135

dan een seluerijn plateel
Ghef den aermen sprachi geheel
dus ginc dingel siere straten
met Gregorius karitaten
[om.]
[om.]
1T jn desen tiden voeren de lumbarden
vp vrankerike met haren swarden (P)
ende wonnen ende verloren
alse ten orloge moet behoren
maer tlant lietensi ongewonnen
lse diet ghemeestren niet en connen
1T
jn desen tiden so quam mede
jn vlaenderen jn eene stede
die bi namen berghene heet
Sente winnoc alsemen weet
vte grote bartaengen danen hi was
ende verdiende an gode das
dat hi wart heilech ende god dede
dor hem menege miracle mede
die sine vite wille lesen
daer vint hi scone dine van desen
1T jn desen tiden quamen mede
Te bordeaus jndie stede
dje wuluen ende en scaden twint
no weder manne wijf no kint
maer si verbeten ende aten
al die honde achter straten
hoe hi dinghelsche beweende .li.
e t gheviel in desen tiden
dat dese Gregorius soude liden
daer hier voren af bleef de tale
Te rome daermen alte male (q)
vptie maerct hilt comanscepe
doe waerre ouer comen met scepe
kinder vte bartaengen groot
van scoonheden sonder genoot
( r)

(P) swarden] swaerden, ED.
(q) alte male] alternate, ED.
(r) ouer comen] overcomen, ED.

fol. 168v° (c)

(21)

90

Die ginder met anderen waren
Ende saten te cope teere scaren
Die claer waren ende wit gehuut
Van hare sere scone ende hinc al vut
Want hem inder herten dochte
Dat niet scoenre wesen mochte
145 Jnder menscheliker naturen
Daer vragedi ter seluer vren
Wanen selke kindere quamen
Ende men seidem altesamen
Van groten bartaengen daer manne ende wiue
150
Meest waren van so sconen liue
fol. 1 v° (a)
oe vragedi ofte selke baren
Heidijn ofte kerstijn waren
Ende men seide heidijn here
Doe versuchti diepe ende sere
155
Ende sprac wacharme keitiue
Dat liede van so sconen liue
Die meester vander demsterheden
Besit met sire mogentheden
Ende dat so edele gedane
160
Binnen niet en heeft ane
Die hope van hemelrike
Doe vragedi echt nernstelike
Hoe men tfolc hiete bi namen
Men seide jngelsche alte samen
Met rechte sprac hi heeten si soe
165
So scone anscijn ende so vroe
Sijn wel sculdich sekerlike
Met jnglen te sine in hemelrike
Die Jegenode daer si vut quamen
Sprac hi . hoe heetsi bi namen
170
Deia andworddemen hem doe
Met rechte seit hi heet si soe
140

D
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(22)

HS

140

145

150

155

160

165

170

die ghinder met andren ware
Te cope saten teere schare
die sach hi claer ende wit gehuut
van hare so scone dat ginc al wt
want hem jnder herten dochte
dat niet scoenres wesen mochte
jnder menscelikere nature
daer vragedehi ter seluer vre (S)
wanen sulke kindere quamen (t)
ende men seidem alte samen (U)
van grote bartaenge daer manne ende wiue (V)
meest waren van so sconen liue
doe vragedi ofte selke baren
heidijn ofte kerstijn waren
ende men seidem heidijn here
doe versuchte hi diepe ende sere
ende sprac wachaermen keytiue
dat liede van so sconen hue
die meester vander deemsterheden
besit met siere mogentheden
ende dat so edele gedane
binnen niet en heuet ane
die hope van hemelrike
doe vragedi echt nerenstelike
hoemen tvolc hiete bi namen
men seide Jngelsce alte samen (W)
met rechte sprac hi heeten si so
So scone anscijn ende so vro
Sijn schuldich wel sekerlike
met jngelen tsine jn hemelrike
dje jegenode daer si wt quamen
Sprac hi hoe heet soe bi namen
deyra antwordemen hem doe
met rechte seit hi heet soe alsoe

(S) vragedehi] vragede hi, ED.
(t) kindere] kinder, ED.
(u) alte samen] altesamen, ED.
(V) bartaenge] Bartaengen, ED.
(W) alte samen] altesamen, ED.

(23)

92

175

180

185

190

195

200

205

Men salse vander gramscap keren
Ende bringense ter genaden ons heren
Doe sprac hi hoe es die here genant
Die daer .coninc. es int lant
Ella andwordde die coepman
Dat luudt sprac gregorius daer an
Den lof gods dien men noch sal
Singen daer inden lande al
. 1T Nu es gregorius ten p[au]s gegaen
Ende beiagede an hem saen
Datmen den Jngelschen te hant
Die woenden in bartaengen lant
Predecaren senden soude
Oec seidi dat hi selue woude
Op dat den paus bequame ware
Mede varen . op datmer vare
Eerst heuet hem die paus ontseit
Maer so vaste hi hem ane leit
Dat hi ontfinc sine bede
Met herde groter heimelijchede
Heeft hi benedixie ontfaen
Ende es also wech ghegaen
Want hadt geweten die stat
Si en hadde niet gehingt dat
Ende tierst dat dit port ve rn am
Al rome vore den paus quam
Jn drien partien screien weenen
Alse oft si den paus souden steenen
Dat hine wech hadde gesent
Ende seiden die stat ware gescent
Die paus was vro nader talen
Dat hine weder dede halen
Dus es sijn wille gheuorst
Want hi en hadde niet gedorst
Jet doen jegen des paus wille

fol. 2v° (a)

fol. 1 v° (b)
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(24)

HS

salse vander gramscap keren
M
ende bringhense ter genaden ons
doe sprac hi hoes die here genant
en

175

180

185

190

195

200

205

die daer coninc es jnt lant
Ella antworde die coepman
dat luut sprac Gregorius daer an
den lof gods diemen noch sal
Singen jnden lande ouer al
1T Nv es Gregorius ten paues gegaen
ende beiagede ane hem saen
dat men den jngelschen te hant
die wonen in barraenyen lant (X)
predicaren senden soude
Oec seidi dat hi mede woude
vp dat den paues bequame ware (Y)
porren vp dat merre vare (Z)
Teerst heuet hem die paues ontseit
maer so vaste hi hem ane leit (aa)
dat hi ontfinc sine bede
met harder groter heimelichede (bb)
heuet hi benedictie ontfaen
ende es also henen gegaen
want hadt geweten de stat
Soene hadde niet gehinget dat
ende teersten dat de port vernam
al rome vorden paues quam
jn .iij. paertijen screien . weenen
alse of sine souden steenen
dat hine woch hadde gesent
ende seiden die stat ware gescent
die paues was vro nader talen
dat hine weder dede halen
dus es sijn wille ghevuerst
want hine adde niet geduerst ( cc)
jet doen weder des paues wille

(X)barraenyen] Bartaenyen, ED.
(Y)vp dat] Updat, ED.
(2) vp dat] updat, ED.
(aa)
ane left] aneleit, ED.
(bb) harder] harde, ED.
(CC) adde] hadde, ED.

fol. 169r° (a)
heren

(25)

94

210

Te rome keerdi droeue ende stille
Maer doen hi was paus daer naer
Volbrochti sinen wille daer

hoe die coninc sinen
sone vermoerde .lij.
N tyberius seste Jaer

I Regneerde in spaengen ouer waer
215

220

225

230

235

240

Leuigilt ouer die westergoten
Die nochtoe met haren roten
Waren ongeloeuege arriane
Die sendde den fransoisen ane
Om die dochter des .coninx. zegebrecht
Die vore dorneke int geuecht
Ghemort was alst staet voren
Sire dochter haddi vercoren
Te geuene sinen sone ermengilde
Alse diene edelike huwen wilde
Die vrouwe was kerstijn goet
Ende heeft haren man beuroet
Dat si hem tgeloeue dede lyen
Ende brochten vter heresien
Jngont was der vrouwen name
Dit was leandre bequame
Die bisscop was te yspal <...
Dat nv grote sibilien is
Alse die vader dit bekende
Dreigedi den sone met genende
Dat hi weder keren soude
Ter wet die hi selue woude
Die sone sprac mijns lijfs mi roeue
Maer in late niet dware geloeue
Dat ic eens hebbe bekent
Om van desen liue te sine gescent
Die vader nam hem tconincrike
Ende al sijn goet gemeenlike

fol. 2v° (b)

(26)

95
HS

210

Te rome keerdi droeue & stille
maer doe hi paues was seluen daer naer (dd)
vulbrachti sinen wille daer

hoe coninc. lewigilt
sinen sone vermorde .lij.

(ee)

N tyberius seste jaer
I regneerde jn spaengen vor waer
215
lewighilt ouer die wester Goten
die nochtoe met haren roten
waren ongeloue arriane ( ff)
ende senden den fransoysen ane
om de dochter coninx segebrecht
220
die vor dorneke jnt gevecht
vermort was alst staet hier voren
Sire dochter haddi vercoren
Te ghevene sinen sone ermengilde
alse die edelijc huwen wilde
225 die vrouwe was kerstijn goet
ende heuet haren man bevroet
dat soene tgeloue dede lijen
ende brochtene vter bucgerien
jngont was der vrouwen name
230 djt was leandere bequame
die bisscop was jn jspalis
dat nv groot sibille js
alse die vader dit bekende
ogede hi den sone met genende
235
dat hi hem weder koren soude (gg)
Ter wet die hi selue houden woude
die sone sprac mijns lijfs mi roue
maer ic en late niet tware geloue
dat ic eens ebbe bekent (hh)
240
Om tesen liue tsine gescent
die vader nam hem tconincrike
ende al sijn goet gemeenlike

T

fol. 169r° (b)

(dd) seluen] selve, ED.
211 en 212 vormen één regel in het origineel.
(if) ongeloue] ongelovege, ED (maar `ongelove' in ED, blz. 415, nt. 3).
(gg) koren] keren, ED (cf. 3.2.5).
(hh) ebbe] hebbe, ED.
(CC)

96

Ende sloten in enen kerker Jnghe
. Niet en dieden dese dinge
. Op enen paesch nacht senddi saen
245
Enen bisscop arriaen
Ten kerkere dat hine monegen soude
Maer ermengilt altoes en woude
Oms vader hulde om geenen pant
Ghemonecht wesen van sire hant
250
Die bisscop settem t...
Ende sijn vader die fell...
Dede in sijn prisoen ...
Sijn leuen nemen om ...
Maer god dede na sine do...
255
Dor hem menege mir...
Die vader was droeu...
Alse hi horde vander [m]...
Dat hi den sone hadde ...
Doch en was niet also groo...
260
Sijn rouwe van ermen...
Dat hi hem iet bekeren [w]...
Maer als hi siec was in si[n]...
Om den bisscop leander ...
265 Dien hi dicke hadde ...
Torment gedaen ende ...
Ende seide hine dorste ...
Om sijn volc om sine ...
Want hise te sere onts...
Doch beghiede hi daer h...
270
Dat haer geloeue ware ...
Ende kerstenlijc geloeue ...
An die roemsche kerke ...
Den bisscop bat hi ende ...
Dat hi soude leren m...
275
Sinen sone ricarede
Alse hi dede ermengil...
Doe storf hi wildi of e[n] ...
•• Ricaert na des vader ...
Die en hilt hem clene n...
280
Ane des vader heresien
Sidert brachte hi al die ...
Vanden westergoten dat ...

(27)

fol. 1 v° (c)

fol. 2v° (c)
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(28)
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245

250

255

260

265

270

275

280

ende slotene jn enen karker jnge
maer niet en dieden dese dinge
1T vp enen paschenacht sendi saen
eenen bisscop arriaen
Ten kerkere dat hine monegen soude
maer Ermenghilt die en woude
Om svaders hulde om genen pant
Ghemonecht wesen van sire hant
die bisscop sette hem ten kere
Sijn vader die felle here
dede in sinen prisoene den sone
Sijn lijf nemen omme tgone
maer god vertogede na sine doot
van hem vele miracle groot
dies was sijn vader droeue te waren
als hi de waerheit horde vander maren
dat hi den sone hadde doot
doch en was niet also groot
Sinen rouwe van Ermenghilde
dat hi hem jet betren wilde
maer alse hi ziec was in sinen ende
Om den bisscop leander hi sende
dien hi dicken hadde te voren
Torment gedaen ende toren
ende seide hine dorstem niet beheten
Omme dat sijn volc soude weten
want hise te sere ontsach
doch beghiede hi daer hi lach
dat hare geloue ware quaet
ende kerstijnlijc geloue staet
an dat die roemsche kerke ghiet
den bisscop bat hi ende riet
dat hi wilde leren mede
Sinen sone ricarede
alse hi dede Ermenghilde
doe staerf hi wildi of en wilde
IT Ricareit na des vaders doot
die en hilt hem clene no groot
Na des vaders heresie
Sidert brochti al die partije
vanden wester Goten dat si lieten

(29)

98

Dongeloeue ende kerstij[n] ...
285 .4 Vort suldi horen bedi[e]...
Van some heilegen li[e]...
Die in deser keisere ti[d]...
Consten die werelt dore ...
van lente benedictus ...
enedictus die grote ...
290
Die die regie ende ...
Den swerten moencken h...
Was een heilich man [v]...
Ende geboren vut yta...
295
Te monte cassijn wee...
Maecte hi fierst sine ...
Nochtan eer hi der m...
An hem trac . sat hi v...
Jn ere motsen gat ...
.iij. Jaer onbekent ge...
300

B
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(30)

HS

285

290

295

300

dongeloue ende kerstijn hieten
vort suldi horen bedieden
Some vanden heilegen lieden
dje jn deser keysere tiden
Consten die werelt dore liden ( ii)
van sente benedictuse .liii.
enedictus die grote here
B die de reghele entie lere
den swarten moenken eeft gelaten (-i)
was een heilech man vtermaten
nde geboren wt ytale
Te montecassijn weetmen wale
maecti eerst sine abdie
Nochtan eer hi der moenke paertije
ane hem trac sat hi verholen
jn eere roetsen gat verstolen
.iij. jaer ombekent ghemeene

E

(ii ) dore liden] doreliden, ED.
(ii) swarten] swerten, ED ; eeft] heeft, ED.

fol. 169r° (c)

DE LEGENDE VAN UILENSPIEGEL en CHARLES DE COSTER,
een boek, een auteur, een vertaling (*)
door
Willy SPILLEBEEN
Lid van de Academie

1. UILENSPIEGEL, VOLKSGELOOF EN TRADITIE
„A Damme, en Flandre, quand mai ouvrait leurs fleurs aux aubépines,
naquit Ulenspiegel, Pils de Claes".
In de beroemde openingszin van zijn „Légende d'Ulenspiegel" sluit
Charles de Coster al meteen aan bij een oude traditie : het hardnekkige
volksgeloof dat Uilenspiegel geboren en begraven is te Damme, in Vlaanderen. Reeds in 1643 zou daar, onder de O.L.-Vrouwekerk, zijn grafzerk
gevonden zijn. Het was eigenlijk het graf van „de vader der Dietsche
dichteren algaeder" Jacob van Maerlant, maar in de „geleerde" die een
boek las, met naast zich een uil, symbool van de wijsheid, en boven zich
een doodshoofd met de legende „Dit is uwen spiegel", zag het volk zonder meer Uilenspiegel. De pastoors van Damme moeten daar zwaar aan
getild hebben want de boertige Uilenspiegel uit het volksboek spaarde de
clerus niet : op het einde van de XVIIde eeuw liet een pastoor de grafzerk
omkeren en in 1829 verkocht een andere pastoor hem aan een Brugse
steenhouwer, die hem in stukken zaagde en gebruikte ter versteviging van
de Damse vaart.
In 1840 schreef een Brugs advokaat, Joseph-Octave Delepierre, een
studie in het Frans uiteraard waarin hij beweerde dat Uilenspiegel
geboren was te Knesselare, dat door de Duitsers tot Kneitlingen was
omgevormd.
In 1848 verscheen dan bij Van Paemel in Gent „Het aerdig leven van
Thyl Ulenspiegel", waaruit De Coster een 20-tal hoofdstukjes, fratsen
van de jonge Uilenspiegel, heeft bewerkt, zoals hij vermeldt in zijn „Préface du hibou".
Misschien is hij daar de volkse traditie op het spoor gekomen : in de
Van Paemel-brochure staat dat Uilenspiegel te Damme geboren, gestorven en begraven is. Maar De Coster kende ongetwijfeld ook de betekenis

(*) Tekst van de toespraak gehouden in de openbare vergadering te Beauvoorde op 18 juli 1990.

(2)

101

van de Uilenspiegelfiguur in de 16de eeuw, overigens de tijd waarin hij
zijn boek situeerde.
Uilenspiegel zou volgens de legende geboren zijn in Kneitlingen
(Brunswijk) in 1350. In 1510-1511 verscheen de oudst bewaarde, in het
Hoogduits geschreven maar vermoedelijk uit het Platduits vertaalde tekst
„Dyl Ulenspiegel" ; in 1518 verscheen te Antwerpen een Engelse „Howleglas" ; tussen 1525 en 1546 verscheen de oudst bewaarde Vlaamse Ulenspiegel en in 1532 de oudst bewaarde Franse „Tiel Ulespiègle", die vermoedelijk door een Vlaming was geschreven.
Met zijn 30 Duitse versies, zijn 13 Franse en zijn 4 Vlaamse was
Uilenspiegel in de 16de eeuw beslist een Europese figuur, maar zeker
geen uitsluitend Vlaamse. Charles de Coster heeft hem exclusief Vlaams
gemaakt ! Maar tegelijk moest hij een symbool van geheel België worden : de taal (eigenzinnig Frans), de zoektocht en de parallellie tussen de
16de en de 19de eeuw stonden daar borg voor. Maar daarover straks iets
meer.
De Coster kende de gegevens op de (vernietigde) grafzerk van
Damme : „Dit is uwen spiegel" en de combinatie „uil" en „spiegel". In
zijn „Préface du hibou" was de uil ook de nachtvogel die, voor de spiegel
gezet, zijn ware gezicht toont nl. het driftmatige, de ondeugden ; maar
die uil was tevens de vogel van de wijsheid een tegenstelling, zoals er
in De Costers boek vele zijn. Al meteen wordt tevens hier de evolutie
gesuggereerd van de zeven die van hoofdzonden tot deugden evolueren.
De uil is dan enerzijds „komedie" of kwaad, anderzijds „wijsheid" of
goed.
De Coster vindt zelf nog een andere betekenis : in „La légende" toont
Uilenspiegel in Damme de voorbijgangers hun (symbolische) gezicht in
een omlijsting en zegt dan „ik ben uien spiegel" „ulen" zou dan, althans vogens de auteur „ulieden" betekenen „ainsi que cela se dit encore
présentement dans l'Oost en la West-Flandre".
Allicht kende De Coster ook de Duitse traditie : in het Platduits betekent de imperatief „Ul e spegel" : „veeg mijn gat af" en in „La Légende"
toont de kleine Uilenspiegel „son faux visage" (zijn valse/averechtse
gezicht) aan de pelgrims in Meyborg, terwijl hij achter Klaas' rug op de
ezel zit. Het anale karakter van Uilenspiegels fratsen komt in de volksboeken sterk tot uiting. En van Uilenspiegel is het maar één pasje in het
donker naar de „nachtspiegel", de pispot.
Ook de traditie die Uilenspiegel in Kneitlingen liet geboren worden,
heeft De Coster ironisch ingeschakeld : hij liet Uilenspiegel een „Eulenspiegelken" verwekken bij een Duitse deerne en schrijft : „Et c'est de cet
Eulenspiegelken qu'il est dit faussement qu'il naquit a Knittingen, au
pays de Saxe".
Kneitlingen, Knesselare, Knittingen...
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De Coster respecteerde de volkse traditie die van Uilenspiegel een
vagant en een reizende nar maakte : hij nam de grappen en de grollen
over en maakte er nog wat nieuwe bij. Maar hij liet de nar tevens boven
zichzelf uitgroeien tot een anti-clerikale, anti-paapse en anti-Spaanse
geus, een idealistische vrijheidsstrijder en een held die een grootse, mysterieuze opdracht op zich neemt : „Trouve les Sept/Et la Ceinture". Hij
maakte eigenlijk een nieuwe Uilenspiegel en plaatste hem in zijn specifiek
historische kader, de 16de eeuw, maar dan in Vlaanderen, in de vrijheidsstrijd van de Nederlanden tegen Karel V en vooral tegen Filips II.
Bovendien liet hij hem vergezeld gaan door Lamme Goedzak, zijn materialistische vriend en door Nele, zijn geïdealiseerde geliefde.
Uilenspiegel is het enige, volledig uitgebalanceerde personage uit het
boek. Alle andere personages zijn stereotiepen : Lamme Goedzak, een
Brabantse variant van een Noordnederlandse volksfiguur Jan de Wasscher is de onverzadigbare vreetzak ; vader Klaas, de sociale, zorgelijke
vader, wordt plotseling, zonder enige evolutie, een „ketter" ; Soetkin is
de dappere moederfiguur ; Katelijne is de goede heks, draagster van de
vrije gedachten, na Uilenspiegel is haar personage het best uitgewerkt ;
Nele tenslotte is de volstrekt geïdealiseerde geliefde van Uilenspiegel, zij
zou verwijzen naar Elisa Spruyt, De Costers eerste geliefde dit zou
moeten blijken uit de briefwisseling „Lettres a Elisa", postuum gepubliceerd in 1894.
2. HISTORISCH KADER

Omdat De Coster een historische evocatie wilde brengen heeft hij zich
dus grondig gedocumenteerd. Hij vermeldt in de fameuze voetnoot bij
„Préface du hibou" die hem van plagiaat vrij moest pleiten de kroniekschrijver Van Meteren, een sermoen van Broer Adriaensen Cornelis,
het Lied van de Geuzen en het Lied van de Verraders. Volgens de
Vlaamse De Coster-kenner Vic Nachtergaele moet De Coster ook het
boek „The rise of the Dutch Republic" van John Lothrop hebben gelezen, en er onjuiste informatie uit hebben overgenomen nl. het zeer negatieve portret van Keizer Karel V, de honderdduizend slachtoffers van de
Inquisitie en het recht op beloning van de verklikkers. Dat de sermoenenbundel van Broer Adriaensens Cornelis waaruit De Coster citeert een
latere mystificiatie zou zijn doet hier weinig ter zake.
De auteur heeft het historische kader van de 16de eeuw gerespecteerd
maar hij heeft wel een eigen interpretatie gebracht, wat misschien de
enorme weerklank van zijn boek in Oost-Europa verklaart. Hij heeft bv.
in de 16de eeuwse opstand in de Nederlanden niet de spanningen gezien
tussen de hoge adel en de lagere adel en de onvrede van de Vlaamse
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kooplieden die door Spanje gekortwiekt werden. Voor hem was het een
opstand van het gehéle volk tegen de hebzucht en de onverdraagzaamheid van Karel V en vooral van Filips II. Het gehele volk
het proletariaat
eiste zijn rechten op en wilde politieke zelfbeschikking. De
opstand werd voorbereid en gevoerd in alle „kaberdoesjen, musicos et
tavernes" van Vlaanderen én Wallonië. De jonge liberaal, anticlerikaal,
antibourgeois en logebroeder Charles de Coster heeft in de 16de eeuwse
vrijheidsstrijd een voorafbeelding gezien van de 19de eeuw waarin volgens hem de morele, religieuze, politieke en sociale vrijheden van het volk
door de bourgeoisie en de clerus met voeten werden getreden.

3. „L'CEUVRE AU NOIR"
Een terechte kritiek op het boek
tenminste als men het beschouwt als
een historische roman is dat Reformatie, Contrareformatie en Humanisme er niet in worden gewaardeerd als een oprecht religieus en intellectueel élan.
Met deze kritiek voor ogen kan tegenover „La Légende d'Ulenspiegel"
dat andere meesterwerk van latere datum : „L'ceuvre au noir" (1968) van
de grote Franse schrijfster Marguerite Yourcenar worden geplaatst
eigenlijk is zij Frans-Vlaams van afkomst, geboren te Belle, en ze situeert
haar boek ook grotendeels in Vlaanderen, in de 16de eeuw. Deze tijd
wordt kritisch beleefd door een humanist, de bastaard Zeno, geboren te
Brugge. Als dokter en alchemist bereist hij het hele 16de eeuwse Europa
en maakt de evolutie mee van het „vrije denken", eerst als buitenstaander, later als betrokkene, nog later als slachtoffer in Brugge waar hij na
een leven lang zwerven is teruggekeerd. Het boek geeft een indringend
beeld van de bewogen 16de eeuw overal in Europa. De slotbladzijden
over het langzame sterven van Zeno nadat hij in zijn cel zijn polsen heeft
overgesneden, wat door de schrijfster tot op het ultieme moment wordt
gevolgd, behoren naar mijn gevoel tot de aangrijpendste uit de wereldliteratuur. Toch is het een feit dat „L'ceuvre au noir" nooit de wereldwijde
weerklank van „La légende d'Ulenspiegel" had kunnen krijgen. Het
mist uiteraard bijna het uitgesproken visionair-epische, naief-volkse
en picareske karakter van De Costers „Légende" en kon zich daardoor
bezwaarlijk tot de volksverbeelding richten. Marguerite Yourcenar
schreef in een andere tijd en vanuit een andere geestesgesteldheid en ze
richtte zich tot een intellectueel publiek.
Hier dient ook „Het Geuzenboek" van Louis Paul Boon even te worden vermeld. Het verscheen in 1980, een jaar na zijn dood. Het handelt
eveneens over de 16de eeuw in Vlaanderen en Nederland en Boon past
er een aantal technieken van De Coster in toe o.a. de poëtische verwijzin-
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gen naar de maanden bij het begin van elk hoofdstuk. Hij heeft blijkbaar
slechts de eerste honderd bladzijden kunnen voltooien want de rest van
het boek is in de documentatie blijven steken.

4. „DE LEEUW VAN VLAANDEREN"
Sterker en anders dringt zich een vergelijking op met twee Vlaamse boeken, die dertig jaar vroeger dan „La légende d'Ulenspiegel" (1867) zijn
verschenen : „In 't wonderjaer" (1837), het debuut van de Vlaamse auteur
Hendrik Conscience, dat over hetzelfde onderwerp handelt, nl. over de
Geuzenstrijd, en „De leeuw van Vlaanderen" (1838), over het middeleeuwse Vlaanderen van 1302 en de Guldensporenslag. Conscience, die de
zoon was van een Franse vader en een Vlaamse moeder, schreef in het
zogenaamde „Vlaams". De Coster, die de zoon was van een Vlaamse
vader en een Waalse moeder, schreef in het Frans. De moedertaal, anders
gezegd. De Coster miste door de taal eigenlijk de aansluiting met het
Vlaamse volk, voor wie zijn boek uiteindelijk was bedoeld. Wel bereikte
hij, een halve eeuw later, zowat de hele wereld, behalve Vlaanderen,
Nederland en Frankrijk (de eerste vertaling in het Nederlands dateert
van 1896 en had aanvankelijk weing succes ; en in Frankrijk werd het
boek al bij verschijnen gedoodverfd, maar dat had met De Costers
archaïserende taalgebruik te maken). Hendrik Conscience kreeg in 18371838 wel degelijk bijna meteen aansluiting met het Vlaamse volk. De
reden hiervoor was dat hij, vooral met „De leeuw van Vlaanderen" aan
het Vlaamse volk zijn identiteit, zijn zelfbewustzijn en zijn geschiedenis
teruggaf. Vooral „De leeuw van Vlaanderen" werd al meteen een nationaal volksboek : Consciences sterk geïdealiseerde, middeleeuwse Vlaanderen met zijn zwart-wit indeling in helden en verraders en zijn onwereldse vrouwenfiguren heeft vele generaties Vlamingen aangesproken !
„La légende d'Ulenspiegel" was literair gesproken een veel belangrijker
en veel complexer boek dan „De leeuw van Vlaanderen" en het hoofdpersonage Tijl Uilenspiegel, met zijn legendarische fratsen en zijn even
legendarische vrijheidsdrang, was geschikter om een Vlaamse volksheld
te worden dan Consciences naïeve held Robrecht van Béthune. Maar De
Coster schreef in het Frans. Bovendien gaat de romantiek in Vlaanderen
terug naar de Middeleeuwen en die zijn nagenoeg uitsluitend te situeren
in Vlaanderen (met steden als Brugge, Gent, Ieper, later Leuven, Mechelen, Brussel en Antwerpen). Voor de Vlamingen uit de 19de eeuw was de
Tachtigjarige Oorlog, die de splitsing in het Spaanse, katholieke Zuiden
(Vlaanderen) en de pas opge richte onafhankelijke, calvinistische Republiek der Nederlanden voor gevolg had, niet (meer) hun oorlog. De schei-
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ding met het Noorden was definitief, Vlaanderen behoorde bij het pas

gestichte België.

5. SYNOPSIS

en de NederlanDe Coster heeft de geschiedenis van Uilenspiegel
weergegeven van 1527 tot na 1585 in vijf boeken van ongelijke
den
lengte.
boek gaat over Uilenspiegels kindertijd en
en langste
Het eerste
jeugd. 20 van de 85 hoofdstukjes refereren aan de Van Paemelbrochure
„Het aerdig leven van Ulenspiegel". Al meteen wordt de tegenstelling
tussen Uilenspiegel en Filips II geaccentueerd. Beiden zijn in 1527 op
dezelfde dag in de meimaand geboren. Uilenspiegel wordt tot zes maal
toe gedoopt ; Filips krijgt bij zijn doopsel zes geschenken. (Misschien
zinspeelt De Coster in de uitvoerige behandeling van het doopsel op zijn
eigen doopsel : 3 eeuwen later geboren, in 1827, zij het dan in augustus,
werd hij gedoopt in de kapel van het paleis van de pauselijke nuntius te
Miinchen. Monseigneur graaf Charles Mercy d'Argenteau d'Ochain was
zijn peter en gaf hem zijn eigen naam Charles ; markiezin Henriette de
la Tour du Pin, moeder van de gestorven verloofde van de nuntius, was
zijn meter. Maar daarover straks iets meer.)
Uilenspiegel groeit op tot een extraverte schelm, een „picaro" ; Filips
tot een gesloten, wrede jongen. Na een conflict met de Damse geestelijkheid moet Uilenspiegel op pelgrimage gaan. Bij zijn terugkeer sterft zijn
vader Klaas als ketter op de brandstapel. Hijzelf en zijn moeder Soetkin
worden gefolterd en ook Soetkin sterft. Klaas heeft een schat gekregen
van zijn ketterse broer en dat is de eigenlijke reden waarom Klaas op de
brandstapel terechtkomt als ketter en waarom Soetkin en Tijl gefolterd
worden. De schat wordt even later gestolen. Uilenspiegel evolueert door
de dood van zijn ouders en de diefstal van de schat tot een wreker van
zijn ouders en van Vlaanderen, dat door Keizer Karel eveneens wordt
bestolen en gefolterd. De „as" van Klaas symboliseert het bewustzijn van
zijn taak. De goede toverheks Katelijne laat hem en Nele een grijsachtig
vocht drinken. Hij krijgt tijdens een soort magische séance een „visioen"
met de opdracht „Trouve les Sept/Et la Ceinture". Op dat moment is
Uilenspiegel 39 jaar, maar het hele boek door heeft hij geen eigenlijke
leeftijd. Net als Nele, die op dit moment minimum 30 en maximum
35 jaar moet zijn, is hij eeuwig jong.
In het tweede boek zwerft Uilenspiegel door Vlaanderen en Wallonië
op zoek naar de Zeven en de Gordel. Lamme vergezelt hem en die is op
zoek naar zijn vrouw. Deze periode, 1559-1560 valt samen met de rege-
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ring van Margaretha van Parma, de landvoogdes van Filips II in Vlaanderen.
In het derde boek keert Uilenspiegel naar Damme terug, ontmaskert een
weerwolf die Grijpstuiver, de viskoopman en verklikker van zijn vader
blijkt te zijn. Grijpstuiver vertegenwoordigt het kwaad en is een symbool
van Alva want deze periode 1567-1571 valt samen met de terreur van de
Hertog van Alva, de legeraanvoerder van Filips II in de hele Nederlanden. Grijpstuiver wordt terechtgesteld, wat een negatieve repliek betekent
van de terechtstelling van Klaas.
In het vierde boek, 1571-1573, sluit Uilenspiegel zich aan bij de watergeuzen. Hij verneemt dat de dief van Klaas' schat, die de duivelse minnaar van Katelijne blijkt te zijn, ontmaskerd is en terechtgesteld. Deze
dief en „duivel", Joos Damman, vertegenwoordigt eveneens het kwaad.
Door zijn terechtstelling is nu ook de diefstal gewroken, maar Katelijne
is door de waterproef zo toegetakeld dat ze sterft.
Het vijfde boek, 1573-1584, speelt tijdens de periode dat Requesens
landvoogd was van Filips II in Vlaanderen. Het Noorden verklaart
Filips II van de troon vervallen en proclameert de Republiek der Nederlanden. Lamme vindt zijn vrouw terug, ze zat in de klauwen van het
kwaad : een duivelse, dikke monnik, Lammes antipode. Nele roept de
geesten op, door zichzelf en Uilenspiegel met een magische zalf in te
strijken en zij verklaren Uilenspiegels opdracht. De Zeven zijn niet de
onafhankelijk geworden Noordelijke provincies want in dit opzicht is
Uilenspiegels opdracht onvoltooid, zelfs onvoltooibaar want de 17 provincies zijn niet meer samen. De Zeven betekenen de zeven hoofdzonden
(of ondeugden) die door de evolutie van de tijd nu deugden zijn geworden ; de Gordel is het vriendschapsverbond tussen België en Nederland,
een soort Benelux-gedachte avant la lettre dus. Aan het slot van het boek
ligt Uilenspiegel schijndood, maar als de geestelijke macht (de pastoor)
en de wereldlijke macht (de burgemeester en de schepenen) hem laten
begraven, verrijst hij. „Est-ce qu'on enterre, dit-il, Ulenspiegel, l'esprit,
Nele, le coeur de la mère Flandre ? Elle aussi peut dormir, mais mourir,
non ! Viens Nele."
Daarna komt nog een zin. Over die slotzin graag iets meer aan het slot
van dit artikel.
6. EEN OLIFANT

Bij monde van Bubullus Bubb, de uil uit de „Préface du hibou", noemt
de auteur zijn boek „cet éléphant que vous êtes 18 a essayer de pousser
a la gloire". Hij bedoelt er zijn 18 vrienden-etsers mee, die met 30 etsen
de zgn. tweede uitgave van zijn boek verlucht hebben. Met „éléphant"
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verwijst hij ongetwijfeld ook naar de omvang van zijn boek en vermoedelijk ook naar de opbouw, de structuur, het genre ervan. De „Légende"
lijkt inderdaad een wanstaltig geheel, hoewel de doorgezette queeste van
Uilenspiegel naar de „Zeven en de Gordel" én de zoektocht van Lamme
naar zijn vrouw én ook de rechtlijnige afwikkeling in de tijd, van 1527
tot 1584, het boek tot een aanvaardbaar geheel maken. Ook de parallellen en/of tegenstellingen bv. de plastische en lyrische aanzetten van de
maanden, de terechtstellingen van een Vlaams beeldhouwer, van Klaas,
van Grijpstuiver, van Joos Damman, de folteringen van een aapje en van
katten door de jonge Filips, later van Soetkin en Tijl, van Katelijne, de
volgehouden tegenstelling Uilenspiegel-Filips II, De Nederlanden-Spanje
maar ook Klaas-Karel V en Lamme-Broer Adriaensen Cornelis zijn
ordenende en bindende structuurelementen.
Natuurlijk is het boek geen evenwichtig opgebouwde klassieke 19deeeuws roman. Het is meer een volksepos dan een historische roman en
zijn chaotische, grillige bouw benadert die van een 18de-eeuwe prozaverhaal : een soort vergaarbak van brieven, dagboek, liedjes, beschouwingen, verhalen... Eigenlijk beantwoordt het boek aan veel genres maar
breekt er telkens weer mee.
Het is een historische roman want het handelt over bekende personages en is goed gedocumenteerd. Maar de auteur neemt een loopje met de
geschiedenis, hij schematiseert en plaatst het geheel buiten de tijd.
Het is een legende want het sluit aan bij de populaire literatuur, bevat
veel folkloristische elementen en karikaturaal getekende personages.
Maar de intrige is complex en de avonturen hebben een diepere zin.
Het is een jongensboek, en als zodanig is het ook herhaaldelijk
bewerkt, want de toon is didactisch, het familiegeluk wordt opgehemeld,
goed en kwaad zijn zwart-wit getekend en de jonge held wordt nooit volwassen. Maar andermaal : de intrige is complex, de held blijft een onaangepaste en het verhaal blijft open.
Het is een gedicht, de uil noemt de schrijver trouwens „monsieur du
poëte", en de herhalingen, de zinsmelodie, de archaïserende taal zijn poëtiserend. Maar het boek is en blijft een verhaal.
En natuurlijk is het ook een epos ! Het gaat over een hele gemeenschap, verteld langs een van zijn leden om en dit personage groeit uit tot
een symbool : de vrije mens. Er is ook doorlopend een tendens tot epische vergroting, waardoor Vlaanderen uitgroeit tot een wereld en daar
hebben de Russen allicht hun eigen onmetelijke land in herkend.
Het is ook een boek vol magie wanneer men bv. de overigens poëtische
episodes met de geesten, de hallucinaties of visioenen onder invloed van
tovermiddelen (of drugs) beklemtoont. In die episodes heeft De Coster de
symboliek van de vrijmetselarij ondergebracht : getallensymboliek, bv. de
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Zeven, de Gordel, lichtsymboliek, parallellen met „Die Zauberflóte" van
Mozart.
En natuurlijk is het ook gedeeltelijk een schelmenroman én een liefdesroman !
Het is dit alles tegelijk, maar stijgt ook boven dit alles uit. Boven ieder
genre, boven iedere ideologie. Het is een hymne aan de vrijheid, de persoonlijke vrijheid en de gewetensvrijheid en aan het optimistische, ongetwijfeld wat naïeve geloof in de vooruitgang, in de toekomst. Door die
universaliteit is het boek dan ook voor zo vele en zo verscheidene wagens
gespannen, waarover straks graag iets meer.

7. CHARLES DE COSTER, VLAMING OF WAAL ?
Het boek verscheen op 31 december 1867, opdat het toch nog in aanmerking zou komen voor de Belgische Vijfjaarlijkse Staatsprijs, die het
natuurlijk niet kon ontgaan, maar even natuurlijk niet heeft gekregen.
Het is De Costers eerste, maar niet zijn laatste desillusie met dit boek.
Ook de zorgvuldig voorbereide uitgave van 1869 sloeg niet aan. En het
zou nog tot 1893 duren voor een min of meer volkse herdruk verscheen De Coster was in 1879 in armoede gestorven.
Het past hier misschien om iets over Charles de Coster zelf te zeggen.
Hij heeft eigenlijk op nagenoeg ieder terrein gefaald. In zijn studies aan
de Brusselse ULB, in zijn jarenlange platonische liefde voor Elisa Spruyt,
als bediende bij de bankmaatschappij La Société Générale en twintig jaar
later als professor geschiedenis en Franse cultuur met een hoge wedde
aan de Krijgsschool, wat hij reeds na één jaar opgaf. Wel bleef hij tot
zijn dood repetitor Frans aan de militaire school, een baan ver beneden
zijn bekwaamheid. Hij was een onaangepaste, net als zijn personage Tijl
Uilenspiegel. Ook als schrijver leek hij gefaald te hebben, al hadden zijn
„Légendes flamandes" uit 1858 enig succes gekend.
„La légende d'Ulenspiegel", die negen jaar later verscheen, droeg de
sporen van zijn evolutie : via liberale artistieke milieus en de ULB was
hij terechtgekomen in het anticlerikale vrijmetselaarsmilieu en geëvolueerd naar het utopische socialisme van o.a. Fourier en Prud'homme.
Maar zijn fascinatie voor het Vlaamse, germaanse element in België en
Nederland was al gebleken uit zijn journalistieke bedrijvigheid in het blad
„Uylenspiegel journal des ébats artistiques et littéraires" van de kunstschilder Félicien Rops. Daarin schreef hij anticlerikale, humanistischdemocratische, anti-bourgeoisstukken, waarin zijn voorkeur voor de kleinen tot uiting kwam. Hij toonde zich vol begrip voor de Vlaamse taaleisen. Hij was ontegensprekelijk een overtuigd democraat en zag het nut
en de noodzaak in van de twee talen en culturen in de staat België die
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hij bedreigd wist door Frankrijk en nooit meer verenigbaar met Nederland. Daarvan is de neerslag te vinden in „ La légende d'Ulenspiegel" !
In Wallonië-Brussel, had men wel wat moeite met het Vlaamse karakter van De Costers „Légende". De literatoren Mockel-Thiry-Liebrecht
hebben een potsierlijke communautaire „roddel" verspreid, die vele jaren
stand heeft gehouden : Charles de Coster zou niet de zoon van een Vlaming en een Walin, maar een volbloed Waal zijn geweest ! Zij beweerden,
met als enige bewijzen uitspraken van boezemvriend Félicien Rops, dat
Charles de natuurlijke zoon was van zijn peter, monseigneur graaf Charles Mercy d'Argenteau. Deze graaf was een kleurrijke figuur : hij was
huzarenofficier onder Napoleon, aide-de-camp van Willem I van Nederland, plotseling geestelijke na de dood van zijn verloofde en vervolgens
bliksemsnel aartsbisschop en pauselijk nuntius te München. De ouders
van Charles, Augustijn de Coster uit Ieper en Anne-Marie Cartreul uit
Hoei, waren hofmeester en linnenjuffrouw van monseigneur graaf Charles.
Overigens is er nog een tweede „roddel" : de bekende socialistische
politicus Camille Huysmans, toen burgemeester van Antwerpen, had van
een familielid van monseigneur graaf Charles vernomen dat niet de pauselijke nuntius, maar zijn oudste broer graaf Francois de vader was !
Huysmans heeft met duivels genoegen de aartsbisschop vrijgepleit, maar
toen zijn theorie geen hout sneed, heeft hij met even duivels genoegen
gemeend Charles de Coster nader te kunnen brengen bij „Willem die
Madoc maecte", de 13de eeuwse schrijver van „Van de Vos Reinaerde",
„die vermoedelijk tot de geestelijke stand had behoord", aldus Huysmans. Reinaert en Uilenspiegel waren Huysmans paradoxale modellen.
Zelf was hij van Waalse afkomst en een natuurlijk kind, die het tot eerste
minister en burgemeester van Antwerpen had gebracht.
Het duidelijk chauvinistische Waalse driemanschap wilde De Coster
tot Waal maken en beweerde dat hij in zijn „Légende" alleen maar
Vlaams had willen doen, dat het boek niet spontaan uit zijn ziel was
opgeweld, wat dit ook moge betekenen ; de paradoxenjager Huysmans
evenwel schakelde De Costers boek, ongeacht de taal én de volgens hem
Waalse afkomst van de auteur, resoluut in bij de Nederlandse literatuur.
Ondertussen hebben de advokaat Georges de Froidcourt en de geoloog
deze laatste in een zeer emotioneel pleidooi „De
Roger Gheyselinck
dood van taai geroddel" uit 1969
„bewezen" dat Charles de Coster
echt wel de zoon is van Augustijn uit Ieper. Met de moeder had niemand
ook maar enig probleem, ze was immers een Walin ; wel hebben Vlaamse
verdedigers haar minder mooi gemaakt als de Waalse literaten beweerden
dat ze geweest was.

Ik vertel de „roddel" na, maar besef best dat „roddel" hardnekkig is.
De Costers adellijke afkomst staat nog steeds geboekstaafd in meer dan
één gezaghebbend naslagwerk !
Naar mijn mening is de sterkste satirische passage in de „Légende" het
verhaal van Uilenspiegel die in Ieper, de geboorteplaats van zijn vader,
in de Sint-Maartenskerk koster wordt : „bedeau", het kan ook suisse
betekend hebben, maar het klinkt mooier met die allusie op De Costers
naam. Uilenspiegel rooft de schapraai van de waanzinnig vretende en
zuipende kapittelproost leeg en slaagt erin de proost te doen geloven dat
de heiligenbeelden uit de kerk de dieven zijn. De woedende proost slaat
de beelden stuk averechtse allusie op de Beeldenstorm die in de Westhoek ontstaan is o.a. uit onvrede tegen de geestelijkheid. Ook Sint-Maarten is kapot geslagen. Als even nadien de processie moet uitgaan dwingt
de angstige proost de klokkenluider om Sint-Maarten te vervangen.
Uilenspiegel strooit jeukpoeder in de gewaden van alle processiegangers,
ook van de klokkenluider die bovenop zijn stellage niet mag verroeren.
De Coster beschrijft uiterst plastisch de zich als apen krabbende en tenslotte rennende processiegangers. De klokkenluider doet het uiteindelijk
in zijn broek en zijn dragers rennen nog harder want ze zijn overtuigd
dat het gaat regenen...

8. VERTALINGEN EN AANPASSINGEN

„La légende d'Ulenspiegel" werd in de 20ste eeuw in Duitse vertaling,
even later ook in Deense, Zweedse, Engelse een groot succes. Maar
vooral in Oost-Europa, de USSR, Polen, het Servo-Kroatisch en het
Tsjechisch werd het boek een onvoorstelbare bestseller. Destijds en nu
nog schijnt het was het in Rusland goed voor een miljoen exemplaren
per jaar ! In de Latijnse landen sloeg het niet zo goed aan, Frankrijk
negeerde het zelfs kort na verschijnen schreef een Parijs criticus dat hij
het spijtig vond dat het zo slecht uit het Vlaams was vertaald. Frankrijk
heeft De Coster archaïserend taalgebruik, zijn „Belgisch" nooit au
sérieux genomen.
In Wallonië was er verzet tegen de Vlaamse geest van het boek, in
Vlaanderen tegen het antiklerikale karakter ervan ; Richard Delbecq had
het al vroeg, nl. in 1896, in het „Nederlands" vertaald.
Vervolgens werd de Uilenspiegelfiguur aangepast, ik bedoel : in Vlaanderen, al is ook in het Engels bv. iets gelijkaardigs gebeurd.
In 1903 schreef Antoon Moortgat een naief-volks katholiek drama
„Uilenspiegel".
In 1904 plagieerde een zekere Auctor, die de journalist Jan Bruylants
bleek te zijn, de „Légende" van De Coster. Hij noemde „zijn" boek-in-

wekelijkse-afleveringen „Tijl in Vlaanderen" en liet het spelen in de
Franse revolutie : Tijl vocht er tegen de sansculotten, de vrijzinnigen. Het
boek kende een overdonderend succes. (De Coster speelde omstreeks
1870 met het idee rond om een nieuwe Uilenspiegel te situeren in de Boerenkrijg, allicht wist Auctor daarvan.)
In 1921 kwam zelfs een vervolg op „Tijl van Vlaanderen" : Uilenspiegel wordt dan aan het front gefusilleerd, maar vanzelfsprekend verrijst
hij!

(Hier past, als curiosum, een verwijzing naar een van „La légende
d'Ulenspiegel" in het Engels. Het boek werd twee keer integraal vertaald :
in 1922 door F. M. Atkinson en in 1934 door Alan Ross Macdougall, met
een inleiding door Camille Huysmans en houtsneden door Frans Masereel,
herdrukt in 1943. Maar de derde, eigenlijk de eerste, „vertaling" en bewerking door Geoffrey Withword, gepubliceerd in Londen in 1918 en herdrukt
in 1978 is wel heel curieus. Uilenspiegel wordt hier ideologisch „gebruikt"
volgens de noden van die tijd : „the sinister ligure of the king of Spain
broods over it all like a Kaiser and the episodes of stake and torture are
recorded with a realism which might appear exaggerated had not modern
Belgium though in terms of `scientific warfare ' an even more devilish
tale to tell. " (Preface) . Withword heeft De Costers boek zo geëxcerpeerd
dat het de gruwelijkheden van de Eerste Wereldoorlog oproept en tegelijk
de zaak van de Geallieerden dient ! Zijn ingrepen in de tekst (weglatingen,
verschuivingen) en in de schriftuur, („some slight modification of the original text” en „a touch of rhetoric" deelt hij mee in zijn „Preface") gaan
verder dan alles wat met Uilenspiegel en „La légende" in Vlaanderen is
gebeurd want het boek wordt gepresenteerd als zijnde van Charles de Coster zelf en het heeft niets meer met de oorspronkelijke „Légende " te maken.
De Costers complexe boek werd versmald tot alleen maar een „verhaal" en
het is vooral d.m.v. deze bewerking dat „La légende d'Ulenspiegel" in
Groot Brittanië en Amerika bekend is geworden !
ik heb geen gegevens over soortgelijke bewerkingen in andere taalgebieden censoren als deze Geoffrey Withword zijn in staat om „La légende"
aan welke ideologie ook aan te passen.)
Terug naar Vlaanderen, waar m.i. boek en personage minder geraffineerd werden aangepast aan de zgn. „noden" van de tijd.
In 1925 en 1930 verschenen de nationalistische, expressionistische
toneelstukken „Tijl I" en „Tijl II" van Anton van de Velde : Tijl wil
Vlaanderen bevrijden van het franskiljonisme maar staat symbool voor
de traditionele waarden van het katholicisme.
In 1944 publiceerde dezelfde Anton van de Velde een historische
roman „ Nele van Ingedal", waarin Tijl tegen de ketters vecht omdat hij
Vlaanderen katholiek wil houden en met Nederland verenigd wil zien
als het maar katholiek blijft.

Dat het Uilenspiegel-personage „gebruikt" werd door het nationalisme
was kenmerkend voor de periode tussen de twee oorlogen ; zijn „bekering" evenwel de vrije denker die katholiek wordt was al in de
16de eeuw begonnen ! Korte tijd nadat Filips II het volksboek over
Uilenspiegel op de index had laten plaatsen verscheen er een katholieke
Uilenspiegel. De brochure bij Van Paemel die De Coster heeft gelezen en
gebruikt is binnen deze katholieke traditie te situeren, maar De Coster
heeft het vroegere anticlerikale karakter van Uilenspiegel hersteld en aangedikt.
In 1965 tenslotte heeft Hugo Claus voor de Leidse universiteit De Costers tekst en ideeën Clausiaans vertaald. Hij is de enige die ook een hommage brengt aan Charles de Coster.
9. VERTALINGEN IN HET NEDERLANDS
De eerste vertaling van „La légende d'Ulenspiegel" in het Nederlands
door Richard Delbecq (1896) is zeer ten onrechte „slecht" genoemd, ik
vind ze integendeel sterk en origineel. Té origineel want vaak creatief
Westvlaams ! Deze vertaling werd herhaaldelijk herdrukt, het laatst in
1977. Toen bleek het nodig om zo'n 200 woorden achterin te verklaren
in modern Nederlands opdat het boek nog min of meer leesbaar zou zijn.
Dat sommige gedeelten, o.a. de „bordeelscène", ingekort zijn ligt waarschijnlijk niet aan de preutsheid van de vertaler maar aan de gebruikte
versie pas in 1959 heeft Joseph Hanse de definitieve tekst gepubliceerd. Alle uitgaven en vertalingen van voor 1959 zijn blijkbaar onvolledig.
De tweede veel verspreide vertaling, naast heel wat minder belangrijke
vertalingen en bewerkingen, is gemaakt door Theun de Vries en gepubliceerd in 1947. Ze is eveneens vaak herdrukt, het laatst in 1972. Ook De
Vries baseerde zich op een onvolledige tekst maar vertaalde soms onjuist
en geeft vaak een al te vrije interpretatie van het origineel. Zo luidt de
openingszin bij De Vries : „De meimaand ontsloot de bloemen van de
meidoorn en toen werd Uilenspiegel te Damme geboren, als zoon van
Claes." Dit is heel wat anders dan : „A Damme, en Flandre, quand mai
ouvrait leurs fleurs aux aubépines, naquit Ulenspiegel, Pils de Claes." (Te
Damme in Vlaanderen, toen de meimaand de bloesems aan de hagedooms opende, werd Uilenspiegel, de zoon van Klaas, geboren.) Voor
De Coster is Damme, Vlaanderen, hoogst belangrijk, voor De Vries lijkt
de meimaand belangrijker te zijn. Zo is bijna elke zin aanvechtbaar.
Omdat De Costers boek me bij lectuur fascineerde én omdat de
150 houtsneden van Frans Masereel om zo te zeggen voor het eerst in
een Nederlandstalige uitgave van „La légende" zouden worden opgeno-

men een eerdere vertaling met de houtsneden van Masereel zou tijdens
de tweede wereldoorlog in Antwerpen integraal zijn verbrand heb ik
een nieuwe vertaling gemaakt, die in 1984 bij Malegijs, Kemmel is verschenen. Ik heb de meest recente editie van Joseph Hanse „Edition définitive" (Deuxième Edition, 1965) gevolgd, zodat deze vertaling eigenlijk
de eerste is die volledig teruggaat naar het origineel. Ook heb ik voor het
eerst de „Préface du hibou", waarin De Coster zich zeer bewust toont
omtrent de gedurfdheid van zijn boek, voor het eerst in het Nederlands
vertaald. De meeste vertalers, ook in andere talen dan het Nederlands,
hebben de betekenis van „Préface du hibou" onderschat en dan ook deze
tekst niet vertaald. Mijn vertaling van 1984 moet ik nu afwijzen : ze is
te gejaagd ontstaan en bevat heel wat zetfouten en inconsequenties. Toen
het Davidsfonds een herdruk ervan voorstelde voor 1989 heb ik mijn vertaling uit 1984 grondig hernomen. Persoonlijk geloof ik ook dat de etsen
van Pieter Breughel beter de geest van het boek weergeven dan de houtsneden van Masereel. Werk van James Ensor had eigenlijk met evenveel
recht gekund.
Er is geschreven dat de Légende onvertaalbaar zou zijn. Is ze dit enkel
in het Nederlands ? Misschien ik heb niet kunnen nagaan hoe Duitse,
Engelse, Russische, Poolse enz. vertalers bepaalde problemen hebben
opgelost. Het kan dat sommige problemen voor hen niet golden. De
Légende wil nl. een Belgisch boek zijn : Frans qua taal maar met
Vlaamse, zelfs dialectische inslag. Met Belgisch bedoel ik dan :
19de eeuws Belgisch, toen de artistieke liberale, Brusselse milieus die De
Coster frequenteerde België als verfranst aanzagen, toen „le flamand"
voor hen een reeks dialecten was, maar zijzelf tevens met „le génie flamand" dweepten. Bovendien wilde De Coster een patina over zijn taal
leggen, ze archaïseren en ze daardoor wellicht tot een soort Belgisch
Frans maken.
Hardnekkig is het misverstand, zelfs nog bij Gheyselinck in 1969, als
zou De Coster een 16de eeuws Frans hebben geschreven, zoals Rabelais
of Ronsard. De taalkundige Jean-Marie Klinkenberg heeft de taal van
De Coster grondig bestudeerd. Zijn „Style et archaïsme dans la Légende
d'Ulenspiegel" omvat twee delen, samen 783 pagina's. Klinkenberg verwerpt de opvatting van een 16de eeuws Frans en noemt De Costers zgn.
archaïsmen meteen begrijpelijk omdat hij er een reeks technieken in toepast, de echte archaïsmen zijn gering in aantal. De Coster vervormt bv.
bekende woorden : babouines in plaats van babines, buverie in plaats van
beuverie. Soms wijzigt hij de schrijfwijze bv. Nopces et ripailles in plaats
van noces et ripailles. Soms maakt hij bijwoorden en zelfstandige naamwoorden tot bijvoeglijke naamwoorden bv. le populaire belgique in plaats
van le peuple beige. Hij gebruikt massaal affixen bv. ensemblement in
plaats van ensemble, nonchaloir et désespérance in plaats van noncha-

lance et désespoir. Hij houdt van versteende uitdrukkingen bv. se tenir coi
en koppels van termen bv. nobles et ignobles. Hij maakt opsommingen
die hij verder in de tekst verklaart. Zodoende wil hij een sfeer oproepen,
die van de 16de eeuw en poëtiseert hij a.h.w. in en door de taal. Ook op
die manier manifesteert hij zijn vrijheid tegenover het Frans uit Frankrijk.
Wat doe je als vertaler met dit alles ? De taal van Marnix van SintAldegonde of Carel Van Mander of P. C. Hooft pasticheren ? Delbecq
schreef resoluut een zeer creatieve, soms archaïserende taal ; Stijn Streuvels deed in zijn vertaling van „Légendes flamandes" hetzelfde d.w.z. hij
streuvelde De Coster. Resultaat : quasi onleesbaarheid, een behoefte aan
woorduitleg én een indruk van verouderd zijn die De Costers teksten
nooit hebben. Ik wilde dit euvel vermijden en heb geopteerd voor een
moderne taal met nogal wat eigen vindingen bv. hibouse (hibou en
bouse koeiedrek) wordt uilin of vuilin ; docteur ès fricassées wordt doctor in de spijsbegeerte, Broer Adriaensen Vauriaensen
wordt Broeder Loeder Adriaensen enz. Ik heb de jij-vorm verkozen boven de Brabantse gijvorm. Ook het onnederlandse tegenwoordig deelwoord, een manie bij De
Coster, heb ik zoveel mogelijk vervangen. Ik heb niet geopteerd voor het
Zuidnederlands (wat nu in Van Dale Belgisch heet) omdat ik dit vaak als
„niet meer zo gebruikelijk" aanvoel.
Tot zover leek mijn optie haalbaar en consequent. Er was evenwel een
tweede moeilijkheid : De Costers zogenaamde „Vlaams". Het zijne,
inderdaad. Men heeft geschreven dat dit 16de eeuws Vlaams zou zijn,
vanuit de opvatting dat De Coster ook 16de eeuws Frans schreef. Ik
ervaar het veeleer als kromspraak : la cuyte, la dobbel-kuyt, la dobbeleknollaert (dit zijn biersoorten), miesevangers en meesevangers, une muske
conyn, la cloche dite Wacharm, Keyser Karel is op 't groot marckt, stockfisch, une koekebacke, Staet op ! staet op ! ik 't bevel, vuilen hond ! Ik had
net als Delbecq en De Vries dit De Costers Vlaams kunnen vernederlandsen, maar dan was zijn bedoeling een Vlaamse sfeer brengen in de
Franstalige tekst volkomen verdonkeremaand. In niet Nederlandse
vertalingen kunnen die zgn. Vlaamse woorden zonder meer blijven staan
en dan met een asterisk verklaard worden ik heb ze gecursiveerd en
in hun allerminst consequente spelling bewaard. Ik voelde me niet geroepen De Costers zgn. 16de eeuws Vlaams te verbeteren, maar wilde toch
wel laten merken dat ik er niet over had gelezen. Een uitzondering vormen, vermoed ik, de namen van cafés maar het zou kunnen dat ik interpreteer. Ik geloof nl. dat daar enig systeem in zit : sommige zijn eentalig
Nederlands of Frans, andere tweetalig. Zo was het vroeger in België, zo
is het nog vaak.

Tot besluit : graag iets over de slotzin. Het was geen echt vertaalprobleem, ik had te vertalen wet er staat. En er staat, althans volgens

Hanse : „Et il partit avec elle en chantant sa dixième chanson, mais nul
ne sait ou il chanta la dernière." (En hij vertrok samen met haar, zingend
zijn tiende lied, maar niemand weet waar hij het laatste heeft gezongen.)
In het Nederlands heeft men „il chanta" tot nu toe steeds vertaald als
"hij zou zingen" of „hij zal zingen". Logisch want Uilenspiegel is onsterfelijk ! Maar er staat : „il chanta", Passé Simple. Dus : „hij heeft gezongen". Dat zou dan kunnen betekenen dat Uilenspiegel, die ondertussen
een symbool is geworden „Est-ce qu'on enterre, dit-il, Ulenspiegel,
l'esprit, Nele, le coeur de la mère Flandre ? Elle aussi peut dormir, mais
mourir, non ! Viens Nele !" door de slotzin „mais nul ne sait ou il
chanta la dernière" wel degelijk gestorven is. Hij diende niet te sterven
om een symbool te kunnen worden, hij was reeds een symbool ! Maar
hoe is het gesteld met de vrijheid als het symbool ervan dood is ? Dat
de held hier opnieuw de status van gewoon sterveling krijgt, zou
paradoxaal zijn ! Andermaal een Uilenspiegeliaanse paradox allicht ?
Ook dat het verhaal plotseling gesitueerd zou worden „á une époque
donnée dans le passé" zoals prof. Hanse in een brief aan Prof. Nachtergaele probéért te verklaren, lijkt me niet overtuigend. Misschien mocht
daar eigenlijk niet staan wat er staat ! Een inconsequentie van de auteur
allicht ? De Coster gaat trouwens in deze slotzin weg van de volkse traditie : het volk „weet" toch dat Ulenspiegel zijn laatste lied, zijn zwanezang
in Damme heeft gezongen !
Voorts zou het voor de jagers op symbolen erg mooi zijn geweest om
in de slotzin „sa sixième chanson" te lezen. Uilenspiegels laatste lied zou
dan inderdaad zijn zevende zijn geweest en het hele boek door is er
zoveel te doen rond die zeven. Maar prof. Hanse heeft de liederen goéd
geteld en Roger Gheyselinck bv. niet : er zijn er inderdaad negen en geen
zes ! Ik herhaal : mijn probleem als vertaler was het niet, ik heb vertaald
wat er in de „Edition définitive" van prof. Hanse staat. Toch zou het
best kunnen dat De Coster zélf de liederen slecht heeft geteld want door
„sixième" en „il chantera" wordt de realiteit overstegen, wat in de slothoofdstukken van „La légende" gebeurt, terwijl ze door „dixième" en „il
chanta" bevestigd wordt. Wij zullen wel nooit achterhalen wat er hoort
te staan, het lijkt Uilenspiegels laatste frats te zijn.
Maar intussen blijkt toch ook dat De Costers Uilenspiegel, meer dan
120 jaar na de publikatie van de „Légende", zijn laatste lied nog steeds
niet heeft gezongen !

DOMIEN SLEECKX (1818-1902)
EN VLAEMSCH BELGIE
(1.1.1844 - 22 .11.1844)
door
Marc CARLIER

1.1. Het idee
Zowel te Antwerpen als te Gent realiseren de Vlaamsgezinden zich al snel
dat ze niet via de literatuur alleen de brede massa kunnen bereiken.
Daarvoor is dit medium te elitair. Om reële impact op het volk te krijgen,
is een leidinggevend Vlaams dagblad in de hoofdstad noodzakelijk. Met
de algemene goedkeuring van de commissiespelling op 23 oktober 1841
is al een eerste belangrijke hinderpaal daartoe uit de weg geruimd.
Tot 1 januari 1844 verschijnt in Vlaanderen geen enkel dagblad in de
moedertaal. Natuurlijk zijn er wel enkele weinig succesvolle Nederlandstalige kranten op de markt die drie, twee of één maal per week van de
persen rollen. Te Gent vinden de Gazette van Gent, Den Vaderlander, Den
Vlaming, Den Gendschen Mercurius enz. een beperkt lezerspubliek. Antwerpen moet het in hoofdzaak stellen met het Antwerpsch Nieuwsblad,
Den Antwerpenaer en De Postryder, Brugge met De Standaerd van Vlaenderen. Tegenover deze weinig ontwikkelde Nederlandstalige pers staan
professioneel opgestelde Franstalige dagbladen als L'Indépendance Belge,
L'Observateur en de Journal de Bruxelles te Brussel, Le Précurseur te
Antwerpen en Le Messager de Gand te Gent.
Pieter Ecrevisse somt in september 1843 een reeks oorzaken op voor de
achterstand van de Nederlandstalige pers in Vlaanderen. Hij wijst vooral
op het kleine, weinig aantrekkelijke formaat, de gebrekkige periodiciteit,
de eenmansredacties en het beperkte lezerspubliek. Bovendien is niet het
Nederlands maar wel het superieure Frans de taal van de besluitvorming ). Daarbij komt nog dat door het dagbladzegel de Belgische kranten zeer duur zijn. Nederlandstalige, sociaal lager gesitueerde lezers kunnen zich een abonnement op een dagblad niet veroorloven. De gegoede
Franstalige burgerij kan dat wel. De gevolgen liggen voor de hand : de
Franstalige dagbladen houden het vol, terwijl de Vlaamse kranten zich
genoodzaakt zien slechts enkele malen per week in een beperkte oplage
( 1

) Piet regt door zee (ps. van Pieter Ecrevisse) in het Kunst- en Letterblad IV
(1843), p. 89-90. De bijdrage is gedateerd op 31.9.1843.
( 1

(2)
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voor een klein lezerspubliek te verschijnen. Een Vlaams dagblad op touw
zetten is dus een riskante onderneming ; anderzijds is het toch ook de
enig mogelijke uitweg voor een ruimere verspreiding van de Vlaamsgezinde idealen.
Het is de journalist en historicus Karel Lodewijk Torfs (Antwerpen,
1808-1868), hoofdredacteur van het Antwerpsch Nieuwsblad, die al op het
eind van augustus 1842 aan Snellaert en Willems voorlegt of „eene Courant, in de gezuiverde spelling opgesteld, en alle dagen (zon- en feestdagen uitgezonderd) te Antwerpen verschynende, en den zelfden dag te
Gendt, te Brussel, te Leuven enz. rondgedeeld" kans heeft „om wel te
slagen". Het voorstel moet voorlopig wel geheim blijven „om in het
kamp der vlaemsche gazettiers geenen alarm te verwekken" ( 2).
Snellaert heeft Torfs' idee vanaf mei 1843 in zijn Kunst- en Letterblad
gepropageerd ( 3). Toch geeft hij de voorkeur aan een dagblad, gevestigd
te Brussel, waar het politieke nieuws wordt gemaakt. In augustus gaat hij
Pieter Frans van Kerckhoven te Antwerpen en Michiel van der Voort te
Brussel hierover polsen. Beiden vinden het een uitstekend en noodzakelijk initiatief maar financieel volstrekt onhaalbaar ( 4). Snellaerts eis
maakt in het Kunst- en Letterblad wel een discussie los over de lamentabele toestand van de Vlaamse pers ( 5).
Snellaert formuleert zijn opvattingen over een Vlaams dagblad in de
hoofdstad nooit scherper dan in oktober 1843. Voor hem is het duidelijk
dat de krant onder geen beding kan worden opgesteld door een letterkundige vereniging. Hij pleit daarentegen voor een onafhankelijke en
bezoldigde redactie die permanent te Brussel verblijft. Het kapitaal voor
de krant moet via het plaatsen van aandelen samengebracht worden ( 6).
Bij de uiteindelijke realisatie van het project hebben de initiatiefnemers
duidelijk met Snellaerts eisen rekening gehouden.

(2) K. L. Torfs aan F. A. Snellaert, [Antwerpen, na 24.8.1842], U.B.G. Hs.
G 15765/11 (33).
(3) [Ferdinand Snellaert], Waerde vriend, Kunst- en Letterblad IV (1843), p. 3738 ; [Ferdinand Snellaert], Mynheer, ibidem, p. 45-46 ; [Ferdinand Snellaert], ibidem, p. 89-90.
(4) P. F. van Kerckhoven aan F. A. Snellaert, [Antwerpen], 15.8.1843, U.B.G.
Hs. G 15758/19 (13) ; M. van der Voort aan F. A. Snellaert, [Brussel], 20.8.[1843],
U.B.G. Hs. G 15766/1 (37).
(5) Een krantsnuffelaer, De Vlaemsche periodieke drukpers, Kunst- en Letterblad IV (1843), p. 87 ; Piet regt door zee (ps. van Pieter Ecrevisse), ibidem, p. 8990.
(6) [Ferdinand Snellaert], ibidem, p. 89-90.
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1.2. Het plan neemt concrete vormen aan : de Hermans stichten Vlaemsch
Belgie

Te Antwerpen wil men na de ruzies in de zomer van 1843 de geschokte
eenheid opnieuw herstellen. Op initiatief van Conscience wordt in oktober een geheim en eendrachtig broederschap onder de Vlaamse vrienden
opgericht. Rik probeert ook „wachthuizen" op te richten te Gent via
Snellaert en te Brugge via Serweytens, de voorzitter van de toneelvereniging Kunstliefde. Midden november hebben de „broeders" een naam
gekozen. Voortaan noemen ze zichzelf ietwat geheimzinnig de „Hermans". Conscience heeft te Gent voorlopig twee vertegenwoordigers
gevonden : Ferdinand Snellaert en Philips Marie Blommaert ). Te Antwerpen bestaat de groep uit zeven man. Theodoor van Ryswyck en het
driemanschap Conscience, De Laet en Van Kerckhoven zijn er zeker
bij ). De andere namen blijven open. Schmook vermoedt hier (de
onpartijdige) Hyacinth Colins, Vlaamsgezind provincieraadslid en ondervoorzitter van de Olijftak, en de Van Ryswyckgetrouwen Ed. ter Bruggen
en Domien Sleeckx. Dat Sleeckx al in november 1843 Herman is, is vrij
onwaarschijnlijk ). Hij treedt wellicht pas de volgende maand toe.
De Hermans stellen zich tot doel de „public relations" van de Vlaamse
Beweging beter te verzorgen. Aan elk Vlaams initiatief moet zoveel
mogelijk ruchtbaarheid gegeven worden. Ze „laken nooit
nooit wat
voor de tael der vaderen werd gedaen" want „by hen zyn niets dan Broeders". De leden zijn volstrekt vrij in hun politieke overtuiging. Allen voeren echter het nationale principe hoog in het vaandel. Met de enge partijpolitiek laten ze zich niet in.
Om hun doel te bereiken gaan de Antwerpse Hermans de media bespelen. In Franstalige en Nederlandstalige kranten protesteren ze tegen de
discriminatie van het Nederlands. Met Snellaert wordt een overeenkomst
gesloten : het Kunst- en Letterblad zal naar Antwerpen worden overgebracht, waar het „het orgaen van (...) de verbroedering" zal worden.
Maar Conscience en zijn vrienden, plots weer sterk in hun hervonden
maar zo kortstondige eenheid, willen meer dan een cultureel-informatief
tijdschrift alleen. Een dagblad in de moedertaal zou voor de verspreiding
van hun ideologie pas doeltreffend zijn ! De Hermans kennen Snellaerts
voorstel en grijpen het nu met beide handen aan. Wat enkele maanden
(7

(8

(9

(7) Later zal ook Frans Rens toetreden.
(8) H. Conscience aan F. A. Snellaert, Antwerpen, 21.11.1843, U.B.G. Hs.
G 15754/16 (13), A. Jacob, Briefwisseling van, aan en over Hendrik Conscience,
Gent, [1919], II, p. 138-142.
(9) Ger Schmook, Hendrik Conscience c.s. schrijven aan Zijne Majesteit Leopold I : 10.10.1846, Gent, 1984, p. 18.

(4)
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voordien nog onrealiseerbaar leek, kan nu plots wel : met trots kan
Conscience Snellaert op 21 november 1843 melden dat „nog misschien
voor Nieuwjaer te Brussel" „een groot dagelyksch vlaemsch dagblad"
„Vlaemsch Belgie " „zal" „verschynen" „uitsluitelyk ten voordeel der
Hermanische beweging" ( 10) Snellaert zal van dan af bij de onderhandelingen betrokken worden ( 11)

1.3. Praktische voorbereidingen
1.3.1. Het samenstellen van de redactie (december 1843)

Dat Jan de Laet hoofdredacteur van Vlaemsch Belgie wordt, staat al snel
vast. Van de Antwerpse Hermans is hij degene met de grootste journalistieke ervaring aangezien hij regelmatig aan o.a. de Brusselse krant
L'Emancipation heeft meegewerkt. Bovendien kent hij de Brusselse context goed. In de eerste helft van de jaren '30 heeft hij er in de Franstalige
culturele middens vertoefd.
De redactie zal overeenkomstig Snellaerts voorstel onafhankelijk zijn
en uit drie man bestaan. De Laet mag zijn „eerste opsteller" vrij kiezen
en hem tot het Hermanschap toelaten. In december 1843 benadert De
Laet zijn vriend Sleeckx met het voorstel om samen naar Brussel te vertrekken. Sleeckx heeft geen journalistieke ervaring maar zijn Vlaamsgezindheid is oprecht en zijn werkkracht spreekwoordelijk. Dat heeft hij in
de Olijftak al bewezen. De Laet belooft hem een fabuleuze jaarwedde van
2000 fr. ( 12). Daar heeft Domien wel oren naar. Als onderwijzer heeft hij
het financieel immers niet breed. Zijn vrouw verwacht sedert oktober
1843 een tweede kind. Op de Lagere Hoofdschool verdient hij maar
600 fr. per jaar en de verdubbeling van zijn jaarloon laat op zich wachten. Hij hakt de knoop gauw door. Op 23 december 1843 verhuizen De
Laet en Sleeckx met hun gezinnen naar Brussel ( 13). Ook Geraard Jan
Dodd reist met hen mee. Hij zal de Brusselse drukker Wouters behulp(10) H. Conscience aan F. A. Snellaert, Antwerpen, 21.11.1843, U.B.G.
G 15754/16 (13), A. Jacob II, p. 138-142.
(11) H. Conscience aan F. A. Snellaert, [Antwerpen, 5.12.1843], U.B.G. Hs.
G 15754/16 (14), A. Jacob II, p. 142-143. Snellaert zal ook trouw alle vorderingen
in zijn Kunst- en Letterblad (IV (1843), p. 96 en p. 100) melden.
(12) F. van Veerdeghem, Levensbericht van J.L.D. Sleeckx, Levensberichten der
afgestorven medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1 3 Bijlage tot de Handelingen van 1901-1902, Leiden, 1902, p. 209-210.

(13) J. A. de Laet aan F. A. Snellaert, Brussel, 23.12.1843, U.B.G. Hs.
G 15759/3 (43), A. Jacob II, p. 143-144. Sleeckx wordt bij ministerieel besluit van
13.1.1844 als onderwijzer van de Lagere Hoofdschool vervangen door Constantyn
van Lippeloy (Vlaemsch Belgie I (1844), nr. 14, 15/16.1.1844).
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zaam zijn bij het zetten van de krant. De Laet heeft als redactiebureau
een pand gehuurd in de Kanselarijstraat nr. 17, dicht bij de SintMichielskathedraal.
Jaak Frans van de Velde (Hamme, 20.3.1817 - Parijs, 6.10.1893) uit
Dendermonde maakt daar enkele dagen later als derde lid van de redactie zijn opwachting ( 14). Hij is wellicht door Snellaert als redactielid voorgesteld ( 15). Van de Velde is een jongeman van gegoede liberalen huize.
Zijn vader Jan Lieven is notaris te Dendermonde, zijn broer Hippoliet
Frans (1805-1872) vrederechter te Veurne. Van de Velde is misschien nog
beter dan De Laet op zijn nieuwe taak voorbereid. Samen met zijn broer
Juliaan (1815-1869) heeft hij immers tussen 15 november 1833 en 2 maart
1838 de Courrier de la Dendre uitgegeven, waaraan o.a. zijn stadsgenoten
Prudens van Duyse en Leo de Burbure meewerkten ( 16)
Volkskunde is naast toneel ( 17), muziek en poëzie, één van Jaaks voornaamste liefhebberijen. In 1839 debuteert hij met een opstel `Over de
benaming van Makeleters van Dendermonde' in Willems' Belgisch
Museum ( 18). In 1840 komt hij in contact met Snellaert die van hem geregeld sagen uit het land van Hamme en Dendermonde in het Kunst- en
Letterblad opneemt. In ruil ronselt Jaak abonnees ( 19). Hij onderhoudt te
Gent ook vriendschappelijke contacten met Prudens van Duyse, baron
Jules de Saint-Genois ( 20) en Frans Rens aan wiens Nederduitsch Letter-

(14) In zijn brief van 23.12 aan Snellaert rept De Laet nog met geen woord
over Van de Velde. Zijn naam valt pas in Consciences brief van 26.12 (H. Conscience aan F. A. Snellaert, Antwerpen, 26.12.1843, U.B.G. Hs. G 15754/16 (16),
A. Jacob II, p. 144-146).
(15) Misschien alludeert Van Kerckhoven op Van de Velde in zijn brief aan
Snellaert van 17.11.1843 : „Conscience heeft my gezegd dat gy reeds een vriend
hadt aengewonnen welke in journalen de zaek ten dienste zou kunnen staen. Ware
het niet goed hem, by deze gelegenheid, eenig werk te zoeken, zonder hem nogtans het fyn van het oogmerk te doen kennen, indien dit onvoorzigtig ware."
(16) Jan Broeckaert, Dendermondsche drukpers, Dendermonde, 1890, p. 172175.
(17) In oktober 1842 organiseert Van de Velde een declamatiewedstrijd in Dendermonde. De juryleden zijn Prudens van Duyse, Frans Rens en Emmanuel Rosseels (J.F. van de Velde aan E. Rosseels, Dendermonde, 14.9.1842, A.M.V.C.
V 2553/B 32783/5).
(18) Belgisch Museum III (1839), p. 176-177. De bijdrage is gedateerd (Dendermonde, 6 juny 1839).
(19) J. F. van de Velde aan F. A. Snellaert, Dendermonde, 17.2.1842, U.B.G.
Hs. G 15765/16 (3).
(20) J. F. van de Velde aan J. de Saint-Genois, Dendermonde, 22.9.1840,
U.B.G. Hs. G 18463/150.

(6)
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hij vanaf 1841 met poëzie meewerkt ( 21). In 1842 duikt
hij via Emmanuel Rosseels ook in Van Kerckhovens Noordstar op ( 22).

kundig Jaerboekje

SamentzijbrosHplenAdfvaVsthijden
België verblijvende Duitse volkskundige Johann Wilhelm Wolf bij in de
redactie van de folkloristische tijdschriften Grootmoederken (1842) en
Wodana (1843).
Op professioneel vlak wil het maar niet vlotten. Na het verdwijnen van
de Courrier werkt hij enkele jaren op het notariskantoor van zijn vader.
In oktober 1842 solliciteert hij naar een betrekking van kantonaal inspecteur voor het lager onderwijs. Hij schakelt hierbij zijn vriend Van Duyse
in die hem bij Ledeganck, de kersverse provinciale inspecteur, gaat aanbevelen ( 23). Aanvankelijk lijkt alles vlot te verlopen ( 24). Uiteindelijk
raakt hij toch niet benoemd. Het Gentse episcopaat wijst hem in februari
1843 af op grond van enkele liberale verzen die hij vroeger had geschreven. De voorspraak van zijn vriend, de katholieke politicus Pieter de
Decker haalt niets meer uit ( 25). Snellaerts (?) aanbod om tot de redactie
van Vlaemsch Belgie toe te treden komt dan ook juist op tijd. Net als
Sleeckx wordt ook hij nu opgenomen in het broederschap der Hermans (26).
1.3.2. Het samenbrengen van het startkapitaal

1.3.2.1. De clerus
Conscience had voorgerekend dat er 30.000 fr. nodig was om Vlaemsch
gedurende één jaar te laten verschijnen. Via het plaatsen van 120
aandelen van elk 250 fr. en het werven van abonnementen hoopten de
Hermans het nodige kapitaal te verzamelen. Op 1 januari 1844, toen het
Belgie

(21)Jaek Vandevelde, Theresa (Dendermonde, oogstmaend 1840), Nederduitsch
Letterkundig Jaerboekje VIII (1841), p. 48-50 ; Jaek Vandevelde, Zwyg, waerde
lier ! (Dendermonde, april 1841), Nederduitsch Letterkundig Jaerboekje IX (1842),
p. 26-29.
(22)Jaek van de Velde, De wind, De Noordstar III (1842),1, p. 90-92.
(23)J. F. van de Velde aan P. van Duyse, Dendermonde, 1.10.1842,
K.A.N.T.L. Fonds Van Duyse map 41/158.
(24)J. F. van de Velde aan P. van Duyse, Dendermonde, 15.2.1843,
K.A.N.T.L. Fonds Van Duyse map 41/161.
(25)J. F. van de Velde aan P. van Duyse, Dendermonde, 27.2.1843,
K.A.N.T.L. Fonds Van Duyse map 41/164.
(26) Op 25 mei 1844 bekent Jaak aan zijn broer Hippoliet : „Le journal ne fut
en principe qu'une émanation de la littérature flamande, qui elle-même est dirigée
en grande partie par une société secrète dont je parlerai plus tard et a laquelle
j'appartiens" (J. F. van de Velde aan H. van de Velde, Brussel, 25.5.1844, gepubliceerd door Paul Fredericq in de Annuaire de l' Académie de Belgique LXX (1904),
p. 48-52).
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eerste nummer van de pers liep, waren nog maar vijftig aandelen verkocht. De Laet, Sleeckx en Van de Velde beschikten aanvankelijk dus
maar over een schamele 12.500 fr. ( 27). Uiteindelijk zou het kapitaal nooit
meer dan 20.000 fr. bedragen ( 28).
De overwegend Fransgezinde liberalen waren niet geneigd om
Vlaemsch Belgie financieel te steunen ( 29). Ze recruteerden hun kiezers
immers niet in de Nederlandstalige milieus. De clerus daarentegen toonde
onmiddellijk interesse :
il comprit au moins que le Vlaemsch Belgie pouvait un jour devenir un
organe puissant, et qu'il importait de rechercher notre alliance, pour
chasser du pays tous ces journaux de la France, qui viennent nous en
imposer. (30)
Jan Baptist van Hemel, Vlaamsgezind superior van het Mechelse Klein
wellicht
Seminarie én vertrouweling van aartsbisschop Sterckx, nam
Het is
een abonnement
op verzoek van Conscience of Sleeckx
vrijwel zeker dat ook hij de clerikale steun voor Vlaemsch Belgie organiseerde (32).
Welk belang had de clerus bij de financiering van het dagblad ? Voor
een precies antwoord op deze vraag is inzicht in de situatie van de pers
te Brussel eind 1843 begin 1844 noodzakelijk. Het is bekend dat het
unionisme vanaf 1839, na de ondertekening van het vredesverdrag met
Nederland, afbrokkelt. Het zijn vooral de jonge doctrinaire liberalen,
voorstanders van een doorgedreven scheiding tussen kerk en staat, die er
oppositie tegen voeren. Ze willen niet langer samenwerken met de katholieken, die het unionisme gunstig gezind zijn omdat die regeringsvorm het
best de rechten van de kerk in de staat waarborgt. Van 18 april 1840 tot
( 31 ).

(27) D. Sleeckx aan J. de Saint-Genois, Brussel, 25..11.1844, U.B.G. Hs.
G 18462/235, A. Jacob II, p. 160-165.
(28) J. F. van de Velde aan H. van de Velde, Schaarbeek, 20.11.1844, gepubliceerd door Paul Fredericq in Levensschets van Domien Sleeckx, Brussel, Hayez,
1903, p. 42-46.
(29) J. F. van de Velde aan H. van de Velde, Brussel, 25.5.1844, Annuaire,
p. 49 : „A cette occasion, je vous dirai, cher Hippolyte, que le parti libéral n'a
jamais fait la moindre démarche pour nous attirer. Aussi, a vrai dire, it a perdu
quelque chose de mon estime ; car avec le défaut d'être aussi aristocrate que l'autre parti, il a encore celui de ne jamais invoquer que des principes francais dans
la propagation de ses idées".
(30) J. F. van de Velde aan H. van de Velde, Brussel, 25.5.1844, Annuaire,
p. 48-52.
(31) J. F. van de Velde aan H. van de Velde, Brussel, 1.6.1844, Annuaire, p. 5256.
(32) J. F. van de Velde aan H. van de Velde, Brussel, 1.6.1844, Annuaire, p. 5256 : „I1 faut savoir que ce M. van Hemel est celui de tous les prêtres qui a tra
dans la route semi-catholique qu'elle a suivie-vailéepusortniéae
depuis 1840 ; en outre il est connu pour son attachement a la cause flamande."

(8)
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13 april 1841 slagen Joseph Lebeau en Charles Rogier er zelfs in om voor
korte tijd een homogeen liberaal kabinet te leiden. Met Jean Baptiste
Nothomb wordt het unionisme voorlopig tot 1846 hersteld. De doctrinair-liberale agitatie ertegen houdt echter aan.
Eind 1843 is de situatie zo geëvolueerd dat een dynamische Franstalige, exclusief ( 33) liberale pers te Brussel zich opmaakt voor een ultieme
aanval tegen de katholieken en de unionistischgetrouwe liberalen met
Nothomb aan kop. Met de beslissende parlementsverkiezingen van
10 juni 1845 in het verschiet krijgen de liberalen steeds meer belangstelling voor de pers als politiek wapen. Symptomatisch voor deze evolutie
is dat op 1 juli 1843 de unionistische L'Indépendant van de Mérode
(katholiek) en Nothomb vervangen wordt door de gematigde maar niet
unionistische L'Indépendance, die met zijn 1200 inschrijvers al gauw de
meest gezaghebbende liberale krant in België wordt. Hét strijdblad van
het exclusieve, vrijzinnige en anticlericale liberalisme wordt vanaf 1844
echter vooral L'Observateur met zijn 1400 abonnees. Voor de katholieken
is dit de te duchten tegenstander, de krant van de vrijmetselaars, de
spreekbuis van de jonge liberalen Rogier, Verhaegen, Lebeau en Delfosse.
Eind 1843 kunnen de katholieken tegenover deze vechtlustige liberale
pers te Brussel eigenlijk enkel de weinig combattieve Journal de Bruxelles
(opgericht op 1 januari 1841; 2000 abonnees) van Dieudonné Stas plaatsen. De krant wilde de identiteit van Kerk en conservatieve maatschappij
bepleiten. Door de onverschilligheid van de katholieke bourgoisie en kardinaal Sterckx' politiek van weinig enthousiaste en geheim gehouden
steun aan de eigen katholieke pers was de krant er echter niet in geslaagd
het overkoepelende, leidinggevende blad van de katholieke opinie in België te worden. In de schaduw van de Journal verscheen nog L'Emancipation die insgelijks het conservatisme en unionisme met weinig slagkracht
verdedigde ( 34).
Wilde de katholieke fractie aan de liberalen het hoofd bieden, dan
moest ze haar invloed op de pers te Brussel op alle mogelijke manieren
zien te vergroten. Toen Vlaemsch Belgie als uitdrukkelijk onpartijdig, eer(33) „Exclusief" hier in de zin van anti-unionistisch.
(34) Voor dit overzicht van de Brusselse pers rond 1844, zie A. Cordewiener,
Attitudes des catholiques et de l'épiscopat devant les problèmes posés par l'organisation de leur presse a Bruxelles (1831-1843), B. T.N. G. II (1970),1, p. 27-43 ;
A. Vermeersch, De structuur van de Belgische pers, Bijdragen tot de geschiedenis
van de Belgische pers (I.C.H.G. Bijdragen 4), 1958, p. 30-36, p. 50-60, p. 82-86 ;
Els Witte, Het project tot omkoping van de Brusselse krant „L'Emancipation",
door het Belgische episcopaat in 1838, B. T.N.G. II (1970),1, p. 45-54 ; J. vander
Vorst-Zeegers, Le „Journal de Bruxelles" de 1871 a 1884 (I.C.H.G. Bijdragen 36),
Leuven/Parijs, Nauwelaerts, 1965, p. 13-17.
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ste Nederlandstalige dagblad in de hoofdstad werd aangekondigd,
vormde het blad niet onmiddellijk een bedreiging voor de clerus. Toch
had een pro-katholieke krant meer zekerheid geboden. Als voorzorgsmaatregel kocht de clerus zich daarom in de krant in om het blad op die
manier toch zo veel mogelijk aan zich te binden. De scherpzinnige Jaak
van de Velde voelde instinctief aan „que le parti prêtre ne nous avait
jamais voulu du bien que pour nous rendre impuissant" ( 35). Anderzijds
was de clerus het Nederlands niet ongenegen. De katholieke opinie vond
zijn steun immers in belangrijke mate op het Fransonkundige platteland.
Voor de verspreiding van het geloof en de hieraan gerelateerde katholieke beïnvloeding werd regelmatig gebruik gemaakt van Nederlandstalige stichtelijke lectuur (36)
L'utilité de la langue flamande est évidente. Que d'histoires, que de chroniques, que de documents, qui n'ont jamais existé qu'en flamand ! Le
peuple se sert encore exclusivement de cette langue; il faut donc que les
personnes instruites la possèdent afin de communiquer au peuple les connaissances dont il a besoin, pour bien comprendre et accomplir ses
devoirs civils et religieux. Le clergé a qui cette noble fonction est réservée,
s'intéressera plus que personne au succès de la langue flamande, dont le
peuple des campagnes se sert exclusivement dans la plupart de nos provinces. Personne ne peut se dissimuler d'ailleurs que cette langue sert de
digue au torrent de corruption et d'immoralité qui inonde nos villes, a
la France nous envoie. La moralité du peuple y trouve donc aussi une
sauvegarde et une défense ( 37).
De Hermans hadden voor de verwezenlijking van hun Vlaams dagblad
dringend geld nodig. Ze aanvaardden dan ook de clericale steun. Toch
meenden ze wat naïef dat dit hun onafhankelijkheid niet zou beknotten :
Si le journal, comme vous pourriez me le répondre, a une teint catholique, il n'est cependant pas dévoué au parti, et les circonstances nous permettent encore toujours de combattre sous la bannière de l'autre, même
en conservant la forme religieuse. Le clergé sait cela très bien, aussi
craint-il toujours que nous leur échapperons un jour ( 38).
Ook om een andere, niet minder belangrijke reden konden de Hermans
de helpende hand van de clerus moeilijk weigeren. Pas op 5 augustus
1843 hadden de Belgische bisschoppen als reactionnaire maatregel tegen
de oprukkende „immorele" liberale pers een verbod uitgevaardigd tegen
de lectuur van slechte boeken en dagbladen. Weigerden de Hermans de
clericale steun, dan betekende dit dat Vlaemsch Belgie onmiddellijk zou
(35) Jaak Frans van de Velde aan Hippoliet van de Velde, Brussel, 1.6.1844,
Annuaire, p. 52 56.
-

(36) De ultramontaanse Journal Historique et Littéraire van Pierre Kersten
maakt in deze periode regelmatig melding van nieuwe Nederlandstalige „goede"

boeken.

(37) Journal Historique et Littéraire III

(1836 1837), p. 584 585.
(38) J. F. van de Velde aan H. van de Velde, Brussel, 1.6.1844, Annuaire, p. 53.
-

-

causedtmli roansetdlvbcèouimpesq
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worden ondergebracht bij de verboden lectuur. Abonnees zouden dan
nog moeilijker gevonden worden (39).
Al was Vlaemsch Belgie geen katholieke krant, dan praatte het dagblad
in het eerste kwartaal van 1844 toch regelmatig zijn clericale broodheren
naar de mond ( 40). Al in het eerste nummer (1.1.1844) durfde men
nadrukkelijk te stellen :
De franschgezinde dagbladen mogen ons vryelyk orangisten en protestanten noemen, zoo als de Emancipation en de Eclair doen. De tyd zal echter
wyzen wie Belg en catholyk is, zy of wy.

Een „onzedig" verhaal van Van Kerckhoven durfde De Laet niet op te
nemen (41). Maar Sleeckx recenseerde Heiderscheidts stichtelijke Verhalen
uit het Nieuw Testament ingerigt tot een leesboek voor kinderen en christelyke huisgezinnen wel uitzonderlijk positief ( 42). Ook de drukkers waren

katholieken : het waren Wouters tot 9 maart 1844, daarna de door de
Jezuïeten gesteunde C.J.A. Greuze.
1.3.2.2. Lucien Léopold Joseph Jottrand (1804-1877)
Als Snellaert in augustus 1843 aan Michiel van der Voort vraagt of een
Vlaams dagblad in de hoofdstad haalbaar is, dan meent die dat daartoe
50.000 fr. nodig is. Van één man te Brussel, „de advokaet Jottrand (een
Wael)" ( 43) weet hij dan al zeker dat die de krant zou steunen. En inderdaad, op 21 november 1843 meldt Conscience Snellaert dat Jottrand van
het startkapitaal van 12.500 fr. 8000 fr. (of 32 aandelen) voor zijn reke-

(39) A. Simon, Réunions des Evêques de Belgique 1830-1867. Proces -verbaux
(I.C.H.G. Bijdragen 10), Leuven /Parijs, Nauwelaerts, 1960, p. 67 ; Lettres pastorales des évêques de Belgique 1800-1950. Classement et étude analytique des documents. Livre III. Archiépiscopat du Cardinal Sterckx (1831-1867) . Tome II
(Centre

interuniversitaire d'histoire contemporaine. Recherches relatives aux sources de
l'histoire de l'Enseignement religieux en Belgique (1800-1950)), Brussel, s.d.,
p. 126-129 ; V. Deschamps, Conférences prêchées a la cathédrale de Liége pendant
l'Avent de 1843 suivies de l'instruction pastorale de l'épiscopat belge
livres, Luik, s.d.

sur les mauvais

(40) „Notre journal penchait vers le catholicisme" zegt Jaak van de Velde
(Brief van Jaak Frans van de Velde aan Hippoliet van de Velde, Brussel,
25.5.1844, Annuaire, p. 50).
(41) Van Kerckhoven vroeg zich dan ook af wat er gebleven was van de
afspraak tussen de Hermans om steeds zonder voorbehoud elkaars literaire produkten te propageren De uitleg die Conscience hem had gegeven bevredigde hem
niet (Brief van Pieter Frans van Kerckhoven aan Jan de Laet, Antwerpen,
15.1.1844, K.A.N.T.L. Brieven aan J. de Laet, Varia, Hs. 113, gepubliceerd in
A. Jacob II, p. 149-150).
(42) Vlaemsch Belgie I (1844), nr. 21, 24.1.1844.
(43) Michiel van der Voort aan Ferdinand Snellaert, Brussel, 20.8.1843, U.B.G.
Hs. G 15766/1 (37).

ving neemt ( 44 ). Daarmee zou hij hoofdaandeelhouder van Vlaemsch Belgie zijn geweest. Jottrands aanzienlijke financiële inbreng moet evenwel
worden gerelativeerd. Als hij in december 1844 tegen Greuze en Van de
Velde een proces inspant met Vlaemsch Belgie als inzet, dan is in het verslag sprake van een participatie van „slechts" 3000 fr. (of 12 aandelen) (45).
De Vlaamsgezinde Waal Jottrand steunt de krant omdat hij als liberaal
demokraat strijdt voor de gelijkberechtiging van alle Belgen, dus ook van
de Vlamingen. Gelijkheid tussen Vlamingen en Walen verzekert bovendien het voortbestaan van België.
Jottrand is een buitenbeentje. Als lid van het Nationaal Congres verdedigt hij in 1830 de republikeinse staatsvorm. Hij is thuis in de Brusselse
journalistiek. Als hoofdredacteur van Le Courrier Belge (tussen 1832 en
1837) staat hij een sociaal bewogen radicalisme à la Kats voor. Op
16 april 1837 sticht hij samen met Alex en Felix Delhasse en J.J. Altmeyer Le Radical. Nog in 1837 is hij redacteur van het satirisch blad La
Bombe. Begin juli 1844
pas zeven maanden na de stichting van
Vlaemsch Belgie
waagt hij met A. Bartels en de gebroeders Delhasse
te Brussel de uitgave van de progressieve Le Débat Social (46).
Jottrand is een gelovig man maar ook een overtuigd anticlericaal.
Conscience drukt Snellaert dan ook niet voor niets op het hart diens
naam als aandeelhouder nooit te noemen ( 47 ). Vreest hij dat de clerus en
andere katholieke kandidaat-abonnees zich terug trekken als die vernemen dat ze samen met de radicale Jottrand achter dezelfde krant aanzitten ? De Hermans zijn voor de verwezenlijking van hun ideaal zowaar
gewiekste opportunisten.
1.3.2.3. J. Mannekens-van Lidth
De clerus vindt een veel betrouwbaarder medefinancier in de persoon van
J. Mannekens-van Lidth, katholiek burgemeester van Walem, een dorp
tussen Duffel en de kardinaalsstad Mechelen. Mannekens kent de Antwerpse Vlaamsgezinden goed. Hij is erelid van de Olijftak. In oktober
neemt hij deel aan de vergadering die te Antwerpen het Taelcongres
voorbereidt. Via zijn vrouw, T.F.A. van Lidth de Jeude, is hij ingetrouwd

(44) Hendrik Conscience aan Ferdinand Snellaert, Antwerpen, 21.11.1843,
U.B.G. Hs. G 15754/16 (13), gepubliceerd in A. Jacob II, p. 138-142.
(45) De Vlaemsche Belgen I (1844-1845), nr. 22, 18.12.1844.
(46)A. Vermeersch, De structuur van de Belgische pers, Bijdragen tot de
geschiedenis van de Belgische pers (I.C.H.G. Bijdragen 4), Leuven /Parijs, Nauwe
-laerts,1958p.04-19
(47) Hendrik Conscience aan Ferdinand Snellaert, Antwerpen, 21.11.1843,
U.B.G. Hs. G 15754/16 (13), gepubliceerd in A. Jacob, p. 138-142.
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in de conservatief-katholieke adel van Mechelen ( 48 ). Zijn broer, L. Mannekens-Noël, houdt een kostschool te Hemiksem (49).
Mannekens is lid van de raad van beheer van Vlaemsch Belgie. Op verschillende plaatsen wordt gewag gemaakt van zijn (financiële) inzet voor
het dagblad. Als Frans Rens op het Vlaams feest te Brussel (11.2.1844)
een heildronk uitbrengt op de redactie van Vlaemsch Belgie, heft De Laet
het glas op Mannekens ( 50). Op hetzelfde feest wordt beslist de volksvertegenwoordigers A. de Corswarem en P. de Decker hulde te brengen
omdat ze in de Kamer de Commissiespelling krachtdadig hebben verdedigd. Op 27 februari brengen Jan de Laet, Jaak van de Velde, Jan de
Jonghe en J. Mannekens De Decker een bezoek (51). Een maand later is
de krant nog explicieter :
Het is den Antwerpenaren en Brusselaren genoeg bekend wat krachtdadige bescherming de heer Mannekens-van Lidth, burgemeester van Waelhem, onze moedertael vergunt; welke opofferingen van tyd en van geld
hy doet om onze vaderlandsche zaek te ondersteunen en diensvolgens wat
erkentenis wy hem allen verschuldigd zyn voor zyn warme vaderlandsche
gevoelens en zyne krachtdadige medewerking. (52)
Waarom heeft Mannekens zich voor Vlaemsch Belgie geïnteresseerd ?

Zijn Vlaams idealisme zal een rol hebben gespeeld. Mannekens zetelt
voor het kanton Duffel in de Antwerpse provincieraad waar hij samen
met Olijftakondervoorzitter Hyacinth Colins, Egied Meeussen, Florens
de Brauwere van Hoogendorp, Emiel Geelhand-Moretus e.a. deel uitmaakt van een Vlaamsgezinde groep ( 53 ). We vermoeden dan ook sterk
dat Vlaemsch Belgie via Mannekens en o.i.v. Hyacinth Colins een
bij tijd en wijle als spreekbuis van die groep heeft gefunHerman !
geerd. In juli besteedt de krant immers ongemeen veel aandacht aan de

(48) Vlaemsch Belgie I (1844), nr. 46, 22.2.1844.
(49)Niet toevallig wijdt Sleeckx een positieve recensie aan L. Mannekens' Nouvelle grammaire francaise théorique et pratique (Vlaemsch Belgie I (1844), nr. 69,
20.3.1844) en wordt een Vlaamse redevoering van hem bij de prijsuitdeling in zijn
kostschool opgenomen (Vlaemsch Belgie I (1844), nr. 210, 2/3.9.1844).
(50) , Vlaemsch taelverbond tusschen alle de steden van Antwerpen, Braband, Vlaenderen en Limburg gesloten te Brussel op 11 february 1844, Vlaemsch
Belgie I (1844), nr. 38, 12/13.2.1844.
(51) Nederduitsch Tael- en Letterkundig Genootschap (M. van der Voort en
K. F. Stallaert) aan J. de Saint Genois, Brussel, 21.3.1844, U.B.G. G 11206/223.
(52) _ Tentoonstelling ten voordeele der noodlydenden van Waelhem,
Vlaemsch Belgie I (1844), nr. 57, 6.3.1844.
(53) Almanach Royal (1845), p. 259 en 266 ; Procès-verbaux des séances du conseil provincial d'Anvers XXXIX (1845), Antwerpen, G. van Merlen, passim.
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Vlaamsgezinde acties van de groep binnen de Antwerpse provincieraad ( 54) .
Veelbetekend voor Mannekens' interesse is ook dat Walem in 1844 in
een uitzichtloze economische situatie verkeert. Gelegen aan de oude weg
Antwerpen-Luik-Bergen speelde het vroeger een belangrijke rol bij het
vervoer van koopwaar en de handel in hooi. Door de aanleg van de
spoorweg Antwerpen-Brussel heeft het dorp zijn economische functie verloren. Schrijnende armoede is het gevolg. Ongetwijfeld heeft Mannekens
in Vlaemsch Belgie een spreekbuis gevonden voor de noden van zijn
gemeente ( 55) .
We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat Mannekens in de
krant een bevoorrechte positie bekleedt. Hij kan als vertrouwenspersoon
van de Mechelse clericale financiers hebben gefungeerd. Als Vlaemsch
Belgie over kop gaat en door de clerus wordt omgevormd tot de ultramontaanse De Vlaemsche Belgen zal Mannekens ook hier, naast Sleeckx,
Van de Velde en enkele nieuwe fi guren, in de beheerraad blijven zetelen.
1.3.2.4. Vlaamse letterkundigen

de Pruisische connectie

De Vlaamse letterkundigen dragen vanzelfsprekend ook hun steentje
ertoe bij om hun krant te financieren. Begin december 1843 ronselen
Conscience, Van Ryswyck en De Laet aandelen en abonnementen in
Vlaanderen ( 56). Vooral te Antwerpen lijken ze hierbij succes te boeken,
mede dank zij een netwerk van propagandisten die in de cafés voor de
krant reclame maken ( 57). Ook te Brussel gaan de zaken goed. Alleen
Gent heeft weinig interesse. De „taelminnaren" Snellaert en Blom(54) 0.a. in een hoofdartikelenreeks 'Het Vlaemsch by de provincieraden',
Vlaemsch Belgie I (1844), nr. 162, 7.7.1844 ; nr. 166, 12.7.1844 ; nr. 167,
13.7.1844 ; nr. 168, 14.7.1844. Op 18.7.1844 (nr. 171) verdedigt de krant in een
hoofdartikel de Vlaamsgezinde acties van Hyacinth Colins en Florens de Brauwere van Hoogendorp tegen de aanvallen van de franskiljonse en liberale Précurseur.
(55)

, Pronkzael te Waelhem (Provincie Antwerpen), Vlaemsch Belgie I
(1844), nr. 46, 22.2.1844 ; J. Mannekens-van Lidth, Wetgeving op het hooi, ibidem, nr. 146, 19.6.1844 ; —, Recht op den invoer van het hooi, ibidem, nr. 147,
20.6.1844 ; Hoofdartikel over de verhoging van de invoerrechten van het hooi
voor Walem, ibidem, nr. 154, 28.6.1844 ; , Tentoonstelling te Waelhem, ibidem,
nr. 170, 17.7.1844 ;
, Tentoonstelling te Waelhem, ibidem, nr. 174, 21.7.1844 ;
Feest te Waelhem, ibidem, nr. 176, 24.7.1844 ;
, Liefdadigheid, ibidem,
nr. 186, 4.8.1844.
(56) H. Conscience aan F.A. Snellaert, Antwerpen, 5.12.1843, U.B.G. Hs. G.
15754/16 (14), gepubliceerd in A. Jacob II, p. 142-143 ; Kunst- en Letterblad IV
(1843), p. 100.
(57) J. de Laet aan F.A. Snellaert, Brussel, 23.12.1843, U.B.G. Hs. G. 15759/3
(43), gepubliceerd in A. Jacob II, p. 143-144.
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maert uitgezonderd
distantiëren zich van dit al te politiek geladen
initiatief ( 58).
Els de Bens heeft het aantal abonnees in het eerste kwartaal (1.1.1844 31.3.1844) op 420 geschat ( 59). Dit lijkt ons overdreven. De bronnen zijn
hierover nochtans vrij eensgezind. Van Kerckhoven spreekt op 3 januari
1844 van 200 abonnementen ( 60). Sleeckx telt er voor het eerste trimester
uiteindelijk 290 ( 61 ). Dit aantal wordt bevestigd door Jaak van de Velde
die bij het begin van het tweede kwartaal (1.4.1844) gewag maakt van
300 inschrijvers (62).
Welke Vlaamsgezinden doen bij de start een duit in het zakje ? De
Antwerpse Hermans kopen twee aandelen ( 63), de Olijftak één aandeel en
één abonnement ( 64). Kunstschilder Eugeen de Bock wordt abonnee (65)
net als Jan Baptist van Hemel ( 66). Te Gent liggen de zaken moeilijker.
Jules de Saint-Genois en misschien ook zijn boezemvriend Pieter de Decker kopen elk een aandeel ( 67). Willems ( 68), Blommaert en Snellaert zijn
zeker op de krant geabonneerd. De Tael is gansch het Volk neemt voorlopig wegens de politieke consequenties geen inschrijving (69).
Ook de Pruisische gezant te Brussel, H. von Arnim, heeft een abonnement. Hij kent de Duitse sympathieën van de redacteurs en wil de krant
op die manier steunen. Ernstige fi nanciële steun komt te laat door een
traag werkende Pruisische administratie ( 70). Via Snellaert neemt Gustav

(58) J. A. de Laet aan F.A. Snellaert, Brussel, 26.1.1844, U.B.G. Vliegende Bladen VII, 1052.
(59) E. de Bens, Vlaemsch België. Het eerste Vlaamsgezinde dagblad, Gent,
Story-Scientia, 1968, p. 24.
(6°) P.F. van Kerckhoven aan F.A. Snellaert, Antwerpen, 3.1.1844, U.B.G. Hs.
G. 15758/19 (17), A. Jacob II, p. 147-149.
(61) D. Sleeckx aan J. de Saint-Genois, Brussel, 25.11.1844, U.B.G. Hs.
G. 18462/235, A. Jacob II, p. 160-165.
(62) J. F. van de Velde aan H. van de Velde, Brussel, 1.6.1844, Annuaire, p. 5256.
(63) H. Conscience aan F.A. Snellaert, Antwerpen, 21.11.1843, U.B.G. Hs.
G. 15754/16 (13), A. Jacob II, p. 138-142.
(64) J.A. de Laet aan F.A. Snellaert, Brussel, 23.12.1843, U.B.G. Hs.
G. 15759 / 3 (43), A. Jacob II, p. 144-146.
(65) P.F. van Kerckhoven aan J. A. de Laet, Antwerpen, 15.1.1844,
K.A.N.T.L., Brieven aan Jan de Laet, Varia, Hs. 113, A. Jacob II, p. 149-150.
(66) Cf. supra.
(67) J. F. van de Velde aan J. de Saint-Genois, Brussel, 3.4.1844., U.B.G. Hs.
G 18463/151.
(68) J.F. Willems aan J. A. de Laet, Gent, 26.3.1844, K.A.N.T.L. Brieven aan
J. de Laet, Varia, Hs.34., A. Jacob II, p.
.
(69) De Tael is gansch het Volk heeft de Vlaamse strijd lange tijd als een taalen letterkundige beweging gezien.
(70) Els de Bens, Vlaemsch België, p. 12-14, p. 17-19, p. 101-123.
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Hófken, hoofdredacteur van de Augsburger Algemeine Zeitung een
inschrijving ( 71).
Was de financiële inbreng van de Vlaamsgezinden wellicht gering
velen beschikten niet over de nodige middelen , dan vermeldde het
eerste nummer toch een indrukwekkende lijst „bestendige medewerkers".
Hunamewrdpovincgeashkt.Dmnwaehu
belofte echter nooit na. De redactie werd doorgaans aan haar lot overgelaten. In de praktijk zou ze tijdens de eerste maanden nog het meest
steun ondervinden van leden van het Brusselse Nederduitsch Tael- en
Letterkundig Genootschap ( 72). Voorzitter Jan Baptist Theodoor de
Jonghe, Johan Michiel Dautzenberg, Karel Frans Stallaert, Eugeen
Stroobant en Victor Coremans zouden trouwe medewerkers blijken ( 73).
Hun hulp hoeft geen verwondering te wekken. De Laet, Sleeckx en Van
de Velde hadden zich bij hun aankomst te Brussel onmiddellijk bij het
genootschap aangesloten ( 74). Vanuit de Olijftak bleven vooral Hendrik
Conscience en Pieter Frans van Kerckhoven de krant door dik en dun
steunen ( 75). De Tael is gansch het Volk deed ook hier weinig of geen
inspanning. Enkel Blommaert stuurde artikels in ( 76). Snellaert en de
Saint-Genois staken sporadisch een handje toe. Vanuit Eeklo begon Pieter Ecrevisse, notaris en provincieraadslid, vanaf 21 februari zeer regelmatig mee te werken. Ook Edward Michels (Sint-Niklaas), redacteur van
de Gazette van het Land van Waes deed zijn best. West-Vlaanderen bleef
praktisch volledig afwezig ( 77) : Brussel bleek al te ver te liggen.
Bepaalden de Hermans de ideologische koers van de krant, dan stond
een raad van beheer borg voor de financiële gezondheid van de onderneming. Naast de redacteurs De Laet, Sleeckx en Van de Velde werden nog
drie beheerders aangeduid : Mannekens-van Lidth vertegenwoordigde de
(71) G. Hófken aan F.A. Snellaert, Augsburg, 2.1.1844, gepubliceerd in A. Deprez, Brieven uit Wenen en Gent. F.A. Snellaerts en J.A. de Laets correspondentie met G. Hófken, V.M.K.A.N.T.L. (1983), nr .2, p. 191-192.
(72) Dit Vlaamsgezind genootschap werd op initiatief van de naar Brussel uitgeweken Michiel van der Voort op 3 april 1842 gesticht.
(73) Ook Michiel van der Voort en Jan Baptist Pietersz hadden zich als medewerkers opgegeven. Ondertekende bijdragen leverden zij niet.
(74) Vlaemsch Belgie I (1844), nr. 27, 31.1.1844.
(75) Hadden hun medewerking beloofd en soms sporadisch ook gegeven :
Nicolas de Cuyper (1x), Jan Frans Matthyssens (1x), Frans Hendrik Mertens,
Theodoor van Ryswyck (2x), Jan Frans Cornelis Verspreeuwen, Lodewijk Vleeschouwer en J. Bal.
(76) Beloofden mee te werken : A. d' Huyghelaere, Prudens van Duyse, Hippoliet van Peene, Frans Rens, Jozef Ronsse, Ferdinand Snellaert en Jan Frans Willems.
(77) Beloofden mee te werken : Maria van Ackere-Doolaeghe , Frans Blieck,
Van den Berghe, Constant Duvillers, Amaat Liebaert, Constant van den Nest en
Vermeersch.

provincie Antwerpen of de Olijftak, Jan Baptist Theodoor de Jonghe
(1801-1860) ( 78), voorzitter van het Nederduitsch Tael- en Letterkundig
Genootschap, stond vreemd genoeg voor West-Vlaanderen in. De Tael is
gansch het Volk had met Philips Marie Blommaert (1808-1871), vertegenwoordiger voor Oost-Vlaanderen, eveneens een stem in de beheerraad. Op die manier hadden de drie elkaar beconcurrerende Vlaamsgezinde centra elk een stukje beslissingsmacht in handen. Ook politiek
gezien was de raad evenwichtig samengesteld. Drie liberalen (De Laet,
Van de Velde en Blommaert) stonden tegenover drie katholieken
(Sleeckx, De Jonghe en Mannekens).
1.4. Sleeckx' aandeel in Vlaemsch Belgie
1.4.1. Krachtlijnen
van de krant

Het is beslist onnodig Els de Bens' omstandige inhoudsanalyse van
Vlaemsch Belgie over te doen ( 79). Essentieel is dat de krant er behoorlijk
in geslaagd is zijn programma trouw te blijven. „Onzydig tusschen de
staetspartyen" heeft zij altijd eerst de Vlaamse eisen verdedigd en de discriminatie van het Nederlands in het onderwijs, de administratie en het
gerecht aangeklaagd.
Men heeft de krant unionistisch genoemd. Dit is slechts ten dele correct.
Nuancering lijkt hier geboden. Bij de verdediging van haar Vlaams-ideologische standpunten is de krant immers strikt politiek neutraal.
Vlaemsch Belgie is dan niet de onvoorwaardelijke verdediger van de
unionistische regering Nothomb. Neemt het kabinet maatregelen die
Vlaanderen economisch schade berokkenen de wetten op de suiker, de
koffie, de tabak en de doorvoer van vee, het verzet van Nothomb tegen
het Zollverein dan wordt hiertegen in de scherpste bewoordingen
geprotesteerd.
Anderzijds is het juist dat de krant op het strikt politiek-ideologisch vlak
conservatief is en daarom beslist meer sympathie heeft voor het maatschappijbestendigende unionisme. Nergens wordt het exclusieve liberalisme toegejuicht, niet alleen omdat het anti-Vlaams is maar ook omdat
(78)De Jonghe promoveerde in 1823 te Luik tot doctor in de rechten. Tussen
1826 en 1830 was hij ambtenaar bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den
Haag. Met de omwenteling keert hij naar Brussel terug waar hij vanaf 1830 secretaris van de commissie der Brabantse gevangenissen wordt. Bibliofiel en numismaat. Over De Jonghe, zie E. Gubin, Bruxelles au XIXe siècle : berceau d'un flamingantisme démocratique (1846-1873), Brussel, 1979, p. 476 ; J. Stécher, Biographie nationale V, k.220-222 ; Constant Philippe Serrure, Theodoor de Jonghe,
Leesmuseum IV (1859-1860),7, p. 337-343.
(79)Els de Bens, Vlaemsch Belgie, p. 41-82.
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het radicale opties neemt. Bestuurlijke scheiding wordt dan vanzelfsprekend niet bepleit. De krant verdedigt de belgicistisch-Vlaamse ideologie
waarin gestreefd wordt naar een evenwaardige behandeling van Walen en
Vlamingen.
Tegenover het buitenland neemt men de dan gangbare Vlaamsgezinde
houding aan : Frankrijk is de boeman, Duitsland de bondgenoot. Voor
Nederland heeft men politiek weinig interesse. Men is zich wel bewust
van de culturele banden met de Noorderbuur maar men onthoudt zich
van orangistische sympathieën. Trouwens, Antwerpenaars als Conscience, De Laet en Sleeckx waren op dit ogenblik niet erg met de Nederlanders in hun schik. Daarvoor lag het bombardement op hun stad in
1830 nog te vers in hun geheugen.
1.4.2. De taakverdeling
Wij merkten al op dat de redactie er voor de opmaak van de krant
praktisch alleen voor staat. Van de beloofde steun van buitenaf komt
niet veel in huis. Elke dag opnieuw, met drie man een blad van vier bladzijden brengen, praktisch zonder technische hulpmiddelen en op een wankele financiële basis, moet beslist geen pretje geweest zijn.
Daarbij komt nog dat het met de taakverdeling onder de redacteurs al
snel fout loopt. Alles wijst erop dat De Laet niet bestand is tegen de
stress van het journalistenbestaan. Al van bij de start heeft hij het moeilijk. Als hij begin januari een zenuwaanval krijgt moet Conscience hem
tijdelijk vervangen ( 80).
Aanvankelijk worden de volgende afspraken gemaakt. Als hoofdredacteur moet De Laet niet alleen aan nieuwsgaring doen ( 81 ), hij wordt ook
verondersteld de hoofdartikels te schrijven en de drukproeven te
lezen ( 82). Bovendien is hij verantwoordelijk voor het bestuur en de administratie van de krant. Hij voert de briefwisseling, moet de aandelen
plaatsen, abonnees werven en medewerkers zoeken ( 83). Bovendien verzorgt hij de public relations. Dit laat hem toe voortdurend op de voor-

(80) P.F. van Kerckhoven aan F.A. Snellaert, Antwerpen, 3.1.1844, U.B.G. Hs.
G 15758/19 (17), A. Jacob II, p. 149-150.
(81) Als Leo de Foere in de Kamer tegen de Commissiespelling fulmineert, zit
hij in de perstribune en laat zich daar niet onbetuigd : „Heden heeft hy [De Foere]
ik heb het met eigen ooren gehoord
ons,
voor intrigants uitgemaekt. Wy
hebben uit de tribune der dagbladschryvers eenen luiden en hoogst hoonenden
Allons donc toegeroepen en de voorzitter heeft de man doen zwygen" (J.A. de
Laet aan F.A. Snellaert, Brussel, 26.1.1844, U.B.G. Vl.BI. Sn. VII, 1052).
(82) De Vlaemsche Belgen I (1844-1845), nr. 2, 21.11.1845.
(83) D. Sleeckx aan J. de Saint-Genois, Brussel, 25.11.1844, U.B.G. Hs. G
18462/235, A. Jacob II, p. 161.
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grond te treden ( 84 ). Sleeckx zal zich er later over beklagen dat op die
manier „al de lof, al het voordeel van 't blad voor hem alleen was" (85).
Sleeckx en Van de Velde worden naar hun eigen zeggen enkel geëngageerd voor „het verveerdigen van nieuwstydingen en andere kleinigheden", nieuwsgaring en schrijfwerk dus. Ze hebben werk- noch loonzekerheid (86).
De afspraken worden niet nageleefd. De Laet lijkt zijn energie vooral
te gebruiken om op alle mogelijke manieren steun voor zijn blad te vinden ( 87 ). Hij is daardoor vaak afwezig ( 88 ). Tegen zijn eigenlijke administratieve en journalistieke taak is hij minder opgewassen ( 89 ). Dit deel van
zijn job gaat hij snel verwaarlozen.
Het gevolg is dat de ondergeschikte bedienden Sleeckx en Van de
Velde steeds meer de verantwoordelijkheid over het volledige pakket
redactie- en administratiewerk het hard labeur op zich nemen ( 90)
Conscience, die de onmacht van De Laet onder ogen ziet, zou hen hierin
hebben aangemoedigd. Na het eerste trimester rust de eigenlijke redactie
van de krant voor een groot stuk op hun schouders ( 91 ). Zij bepalen
steeds meer de inhoud van de krant.
Hoe herverdelen de twee vrienden nu het werk ? De geroutineerde Jaak
van de Velde neemt duidelijk het voortouw ( 92 ). Hij neemt niet alleen de

(84)Op het Vlaemsch Feest van 11 februari 1844 in het Brusselse stadhuis vertegenwoordigt hij Vlaemsch Belgie. Als Luise von Ploennies midden september
1844 Brussel bezoekt, wordt ze bij De Laet thuis ontvangen.
(85) D. Sleeckx aan J. de Saint-Genois, Brussel, 25.118.1844., A. Jacob II,
p. 161.
(86)D. Sleeckx aan J. de Saint-Genois, Brussel, 25.11.1844, Jacob II, p. 161.
(87)Zie verder in dit hoofdstuk.
(88)D. Sleeckx aan J. de Saint-Genois, Brussel, 6.9.1844, U.B.G. Hs. G 18462
(234).
(89)D. Sleeckx aan J. de Saint-Genois, Brussel, 25.11.1844, A. Jacob II,
p. 160. ; J. F. van de Velde aan H. van de Velde, 25.5.1844, Annuaire, p. 51 :
„M. De Laet est, pour en parler sans détour, un fainéant et un fainéant-né".
(90)Hoe lastig hun taak wel was blijkt uit de volgende passages : „Gy hebt
taelfouten gezien in het byvoegsel. Dit zou u niet verwonderen indien gy ook
gezien had dat de HH Sleeckx en VD Velde er zaturdag schier gansch de nacht
en zondag van 8 ure 's morgens tot 10 ure 's avonds aen gewerkt hadden"
(J. A. de Laet aan F.A. Snellaert, Brussel, 26.1.1844, U.B.G. Vl.B1. Sn.VII,
1052) ; „Ik had u al eerder moeten schryven zult gy zeggen ; het is waer, maer
zie, gy moogt my gelooven, ik verwaerloos alle myne vrienden en kennissen, niet
alleen omdat my dikwyls de tyd ontbreekt, maer nog, omdat ik dikwyls in den
dag zoodanig zat geschreven ben, dat het my moeite kost my zelven eene letter
op het papier te zetten" (D. Sleeckx aan P.F. van Kerckhoven, Brussel, 24.8.1844,
K.B.B. II 6399 (42)).
(91)D. Sleeckx aan J. de Saint-Genois, 25.11.1844, A. Jacob II, p. 161.
(92) Ibidem, p. 161 ; J. F. van de Velde aan H. van de Velde, Brussel, 25.5.1844,
Annuaire, p. 51.
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hoofdartikels voor zijn rekening ( 93 ), ook drie vierden van de artikels
over binnenlandse politiek, over Vlaamse Beweging, industrie, handel en
nijverheid zijn van zijn hand. Hij maakt bovendien alle samenvattingen
van de Kamerzittingen en schrijft het gros van de bijdragen over
het Zollverein met de daarbij horende aanvallen tegen de regering Nothomb. (94).
Sleeckx heeft minder verantwoordelijkheid. Hij moet het metier nog
leren. Hij is belast met het politiek overzicht, de buitenlandse politiek en
Duitsland ( 95 ). Later spreekt hij zelfs nog van „heel de staetkunde" en
„een deel van 't stadnieuws ( 96 ). Af en toe schrijft hij een hoofdartikel ( 97 ). De literaire recensies neemt hij integraal voor zijn rekening ( 98 ).
Sporadisch plaatst hij een eigen gedicht of een verhaaltje. De rest van het
werk verdelen de twee collega's onder elkaar.
Op de redactie heerst geen goede sfeer. De hoofdredacteur neemt zijn
verantwoordelijkheid niet op maar strijkt toch steeds de eer op. Sleeckx
en Van de Velde doen het zwaarste werk maar hun inzet wordt onvoldoende gewaardeerd. Ambities worden niet waargemaakt, frustraties
groeien.
1.4.3. Sleeckx' aandeel in Vlaemsch Belgie

1.4.3.1. Literaire arbeid van een Herman
Grosso modo heeft Sleeckx enkel zijn literaire arbeid met zijn naam of
een letterafkorting ondertekend. Bij de bespreking van zijn aandeel in
Vlaemsch Belgie kunnen wij noodgedwongen alleen met deze artikels
rekening houden.
Het gros van zijn literair werk bestaat uit boekbesprekingen. Als huisrecensent heeft hij er veertien van gesigneerd. Bij het recenseren volgt hij

(93)D. Sleeckx aan J. de Saint-Genois, Brussel, 25.11.1844, A. Jacob II,
p. 161 ; D. Sleeckx aan P.F. van Kerckhoven, Brussel, 24.8.1844, K.B.B. II 6399
(42) ; J. F. van de Velde aan H. van de Velde, Brussel, 25.5.1844, Annuaire, p. 51.
(94)J. F. van de Velde aan H. van de Velde, Brussel, 25.5.1844, Annuaire,
p. 51 ; D. Sleeckx aan J. de Saint-Genois, Brussel, 25.11.1844, A. Jacob II, p. 161.
(95)J. F. van de Velde aan H. van de Velde, Brussel, 25.5.1844, Annuaire,
p. 51.
(96)D. Sleeckx aan P.F. van Kerckhoven, Brussel, 24.8.1844, K.B.B. II 6399
(42).
(97)D. Sleeckx aan J. de Saint-Genois, Brussel, 25.11.1844, A. Jacob II, p. 161.
(98)J. F. van de Velde aan H. van de Velde, Brussel, 25.5.1844, Annuaire,
p. 51 ; D. Sleeckx aan J. de Saint-Genois, Brussel, 25.11.1844, A. Jacob II, p. 161.
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de voorschriften zoals ze door de Hermans geformuleerd zijn ( 99). Hij
beoordeelt een werk niet in de eerste plaats op zijn intrinsieke literaire
waarde maar wel op het nut dat het voor de Vlaamse Beweging kan
stichten. Het literaire werk is pas ten volle geslaagd als beide voorwaarden vervuld zijn. Anna van Jules de Saint-Genois mag zich in zo'n gunstig oordeel verheugen (100) Getrouw aan zijn criteria is Sleeckx daarom
meer opgezet met „de ongelukkige" maar Vlaamsgezinde verzen van A.
d'Huygelaere (101) dan met „de schoone" Balladen van Theodoor van
Ryswyck „die door een slegt beredeneerd Orangismus" „kwaed" aan de
Vlaamse zaak doen (102) . Dat hij op die manier kan doorgaan voor een
„smaek- en onkundig recensent" stoort hem niet.
Sleeckx laat zich nog door een tweede criterium leiden, nl. dat van de
zo typisch romantische „oorspronkelijkheid". In zijn visie valt het begrip
uiteen in twee facetten. Enerzijds staat oorspronkelijkheid of originaliteit
tegenover verderfelijke nadperij of plagiaat (103). Anderzijds is een werk
per definitie slechts oorspronkelijk en bijgevolg waardevol als het
getrouw de Vlaamse zeden en volksaard weerspiegelt, als de lezer er zijn
eigen „echt vlaemsch karakter" in terug kan vinden. De Noordnederlandse literatuur ontwikkelt zich daarom in Sleeckx' ogen negatief omdat
ze zich steeds meer „op den leest der vreemde voortbrengselen"
schoeit (104)
Naast zijn recensies neemt Sleeckx ook twee eigen prozaverhaaltjes op.
`Het drykoningenfeest' is een wrange en afstandelijk beschreven vertel(99) Cf. P.F. van Kerckhoven aan F.A. Snellaert, Antwerpen, 17.11.1843, A.
Jacob II, p. 136 : „Gy weet dat wy besloten hebben zooveel mogelyk ophef te
maken van al wat er voortaen in onze moedertael zal verschynen, en dien ten
gevolge de strengheid een weinig ter zyde stellen. Dit zal ons voorzeker voor de
tael goed doen, schoon het myns inziens niet al te voordeelig aen de echte litteratuer zal wezen". Sleeckx zet op zijn beurt zijn beoordelingscriteria uiteen in een
brief aan Jules de Saint-Genois, Brussel, 6.9.1844, U.B.G. Hs. G 18462 (234).
(100) D. Sleeckx, Anna. Historisch tafereel uit de Vlaemsche geschiedenis
tydens Maria van Bourgonje, door den schryver van Hembyze, enz., Vlaemsch
Belgie I (1844), nr. 186, 4.8.1844 ; nr. 192, 11.8.1844 ; nr. 193, 12/13.8.1844.
(101)D. Sleeckx, Nationale poëzy door A. D'Huygelaere, Vlaemsch Belgie I
(1844), nr. 156, 30.6.1844.
(lot) D.S., Balladen, door Th. Van Ryswyck, Vlaemsch Belgie I (1844), nr. 2,
2.1.1844 ; nr. 3, 3.1.1844. In Vlaemsch Belgie recenseerde Sleeckx Van Ryswycks
bundel positief maar niet grondig. Op die manier vermeed hij dieper op diens
orangisme in te gaan.
(103)E. Stroobants Een winteravond in de Kempen is daarom voor hem waardeloos omdat zowel het ideeëngoed als de stijl van een ander Vlaams auteur (Conscience ? ) erin nagebootst zijn (D. Sleeckx, Een winteravond in de Kempen door
Eugeen Ed. Stroobant, Vlaemsch Belgie I (1844), nr. 150, 23.6.1844.).
(104)D. Sleeckx, Nationale poëzy door A. D'Huygelaere, Vlaemsch Belgie I
(1844), nr. 156, 30.6.1844. Dezelfde idee keert terug in zijn bespreking van Anna
van de Saint-Genois.
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ling over een verkeerd geïnterpreteerde diefstal. Het verhaal speelt zich
af in een lager sociaal milieu. Maar Sleeckx blijft opvallend koel en zelfs
cynisch tegenover de ellende van zijn personages ( 105). In ` Een raed van
Frans Mieris' gooit hij het over een heel andere boeg en beschrijft hij met
zin voor realisme en humor een scène uit het leven van kunstschilder Jan
Steen (i06) . Het gebrekkige stukje bevat de plot voor een later toneelstuk
Jan Steen uit vryen (1851).
In heel wat bijdragen valt zijn Duitsgezindheid op. Hij beoordeelt S.M.
Firmenichs Germaniens Vólkerstimmen zeer positief ( 107). In 'De duitsche
zangers op den brusselschen schouwburg ' prijst hij het Duitse zangtalent
en is hij vol van Webers Freischiitz (108) . Eén maal plaatst hij in een
hoofdartikel de Franse pretentie tegenover de Duitse waardering voor
Vlaanderen (1°9).
1.4.3.2. Een politieke stunt van een Herman
Op 30 juni 1844 biedt Sleeckx zich als kersverse vader op het Brusselse
stadhuis aan om de geboorte van zijn zoon Frans te melden. Hij veinst
Fransonkundig te zijn en eist van Verhulst, schepen van de burgerlijke
stand, een Nederlandstalige akte. In een tweetalige gemeente moet men
immers vrij één van beide landstalen kunnen kiezen. Sleeckx beroept zich
op artikel 23 van de grondwet dat de taalvrijheid stipuleert. Verhulst weigert aan zijn verzoek te voldoen en biedt een Franstalige geboorteakte
aan. Op 12 juli 1844 daagt Sleeckx de schepen daarom voor de rechtbank. Een week later (19.7.1844) wordt de zaak in kortgeding behandeld.
Sleeckx laat zich bijstaan door de Mechelse katholieke advocaat H. Verhaegen jr., broer van de liberale volksvertegenwoordiger Theodoor Verhaegen én een goede vriend van J. Mannekens-van Lidth (110). Verhulst
laat zich verdedigen door de Brusselse advocaat Duvigneaud (111). Het
vonnis valt op 27 juli 1844. Sleeckx krijgt ongelijk. Aangezien geen
enkele wet het taalgebruik in de administratie regelt, ligt de keuze van het
taalregime bij de ambtenaar. Sleeckx wordt tot de kosten veroordeeld (112) .
(105) Vlaemsch Belgie I (1844), nr. 3, 3.1.1844.
(106) Vlaemsch Belgie I (1844), nr. 16 18.1.1844.
(107) Vlaemsch Belgie I (1844), nr. 62 11/12.3.1844.
(108) Vlaemsch Belgie I (1844), nr. 184, 2.8.1844 ; nr. 188, 7.8.1844.
(109) D. Sleeckx, Wat de Franschen van ons zeggen, hoe de Duitschers ons
beoordeelen, Vlaemsch Belgie I (1844), nr. 225, 20.9.1844.
(110)Voor zijn pleitrede, zie Vlaemsch Belgie I (1844), nr. 174, 21.7.1844 en La
Belgique Judiciaire II (1844), 4.8.1844, k.1169-1170.
(111)Pleitrede, zie Vlaemsch Belgie I (1844), nr. 176, 24.7.1844 en La Belgique
Judiciaire II (1844), 4.8.1844, k.1170-1171.
(112) La Belgique Judiciaire II (1844), 4.8.1844, k.1171-1172.
,
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Het proces krijgt veel weerklank in de pers. Natuurlijk heeft Vlaemsch
Belgie er zoveel mogelijk ruchtbaarheid aan gegeven. De protestartikels
hierover zijn anoniem. Dat Sleeckx ze heeft geschreven ligt o.i. voor de
hand. Steun krijgt hij hierbij van Amatus Liebaert (1783-1854), Oostends
stadsontvanger en voorzitter van de rederijkerskamer aldaar die voor
hem op zoek gaat naar precedenten die in zijn voordeel kunnen spelen (113) Ook andere kranten van diverse gezindten als Het Antwerpsch
Nieuwsblad, Den Vaderlander, de Journal de Bruxelles, L'Observateur,
L'Indépendance enz. erkennen de redelijkheid van Sleeckx' eis. Enkel
L'Observateur vreest op grond van een precedent dat hij geen gelijk zal
krijgen.
Wat heeft Sleeckx met dit proces beoogd ? Zijn daad is ongetwijfeld
politiek gekleurd. Hij wil de discriminatie van het Nederlands aan de
kaak stellen en vooral de publieke opinie hierover wakker schudden.
Gezien de weerklank in de pers is hij daarin geslaagd.
Tot nu toe heeft men zijn actie steeds als een persoonlijk initiatief
gezien. Toch heeft Sleeckx niet ondoordacht gehandeld. Zijn daad kadert
ook hier in de filosofie van de Hermans. Hij heeft immers beloofd zoveel
mogelijk ruchtbaarheid aan de Vlaamse zaak te geven en zich hiervoor
desnoods op het politieke terrein te wagen. Met de geboorteaangifte van
zijn zoon doet zich daartoe een uitstekende gelegenheid voor. Vooral
onder de Antwerpse Hermans en zeker bij Van Kerckhoven en
Sleeckx leeft al een tijdje de overtuiging dat de Vlaamse beweging pas
vooruitgang kan boeken als aan politieke actie wordt gedaan. Geregeld
beschuldigen ze de Gentse flaminganten ervan het gebruik van het
Nederlands als een pure „liefhebbery" te zien (114) Sleeckx' actie kadert
in die overtuiging :
Wat aengaet UEd. gevoelen, dat wy rustig en stil moeten voortgaen, daer
kan ik het met u niet eens over worden. Dat er te Gent zoo nog al eenige
schryvers denken, begryp ik zeer goed. Er zyn daer nog schrikkelyk veel
liefhebbers (...). Dat ik en myne vrienden van Antwerpen, er zoo niet over
denken, hoef ik u niet te zeggen. Wy hier te Brussel, wy zyn overtuigd
dat het enkel met krachtige woorden, met krachtige daden is, dat wy het

( 13 ) Een snuffelaer in zaken zoo van oude als van nieuwe wetten /ps. van
A. Liebaert/, Vlaemsch Belgie I (1844), nr. 174, 21.7.1844 ; A. Liebaert, Neen, nog
mijn laetste woord niet, Ibidem, nr. 197, 18.8.1844.
(114)
P.F. van Kerckhoven aan F.A. Snellaert, Antwerpen, 14.6.1843, A. Jacob
II, p. 131 : „Gy zegt dat het beter ware ons volstrekt met geene staetkunde bezig
te houden ? Is dit wel mogelyk en kan de tael voortgang maken zonder aen staetkundige punten te raken ? Ik geloof het niet en ik ben zeker, indien wy morgen
onze redelykste wenschen voor de tael vervuld zagen, wy zouden verwonderd zyn
van den invloed die zulke verandering op de staetkunde zou te weeg brengen. Gy
verstaet toch niet door tael eene liefhebbery, zoo als hare voorstanders het over
ettelyke jaren dachten ?".
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nog diepingewortelde fransche element zullen uit zyne plaets ligten. Nu
wil ik echter niet beweeren dat iedereen moet doen als wy, dat iedereen
den burgerlyken stand een proces moet aendoen, (...), o neen. (...) Dan,
ik ben van gevoelen dat hy die zich moedig en krachtig gevoelt, met moed
en kracht moet arbeiden, wil hy getrouw aen zyne zending van Vlaemsche
stryder blyven. (115)

1.5. De lange doodsstrijd van Vlaemsch Belgie
1.5.1. Naar buiten toe

Op 22 november 1844 valt Vlaemsch Belgie schijnbaar onverwacht. In
het laatste nummer neemt hoofdredacteur De Laet afscheid van zijn
publiek in de „zoete overtuiging van in alle omstandigheden een EERLYK MAN gebleven te zyn". Wat hij daarmee bedoelt is voor veel lezers
wellicht onduidelijk. Een algemene vergadering der aandeelhouders
wordt in het vooruitzicht gesteld. De abonnees kunnen hun geld voor het
lopende kwartaal terug krijgen „ten kantore der korrespondenten" of bij
Michiel van der Voort, secretaris van het Nederduitsch Tael- en Letterkundig Genootschap.
Hetzelfde nummer bevat een anoniem en voor de abonnees even verwarrend bericht waarin een nieuw Vlaams dagblad De Vlaemsche Belgen
al voor de volgende dag wordt aangekondigd. De krant zal uitgesproken
katholiek zijn. De redactie blijkt in handen van Sleeckx, de auteur van
het bericht, en van zijn spitsbroeder Van de Velde. Greuze is ook hier
de drukker (116).
De volgende dag publiceert De Laet in vier liberale kranten, L' Indépendance, L' Observateur, Le Journal d'Anvers
en Torfs' Antwerpsch
Nieuwsblad een aanval tegen de redactie van De Vlaemsche Belgen.
Sleeckx, Van de Velde en Greuze zouden de val van Vlaemsch Belgie in
de hand hebben gewerkt en zich al van 15 november volledig van de
krant meester hebben gemaakt „by middel van sinds lang gesmede en
behendig aengelegde kuiperyen". Vanaf die dag zou Greuze geweigerd
hebben de krant te drukken voor rekening van de maatschappij die door
De Laet geleid werd. De ex-hoofdredacteur dreigt met een proces.
Sleeckx en Van de Velde reageren eerst anoniem ( 117). Vlaemsch Belgie
is gevallen door de luiheid van De Laet, beweren ze. Al maanden was hij
niet echt meer bij de redactie van de krant betrokken. In een later onder( 1 ") D. Sleeckx aan J. de Saint-Genois, Brussel, 6.9.1844, U.B.G. Hs. G 18462
(234).
(116) De redactie van De Vlaemsche Belgen maakt zich maar op 25.11.1844
bekend.
(117) De Vlaemsche Belgen I (1844-1845), nr. 2, 24.11.1844.
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tekend bericht (118) weerleggen ze zijn beschuldigingen. Tot op de laatste
dag zijn ze hem loyaal gebleven. Greuze kon voor De Laets maatschappij
niet langer drukken omdat haar kapitaal opgesoupeerd was.
1.5.2. Achter de schermen
Was de buitenstaander door het failliet verrast, dan was achter de schermen het einde van Vlaemsch Belgie al maanden voorspeld. De neergang
van de krant is nooit in detail beschreven. Els de Bens gelooft in een
plots einde als gevolg van een brutale machtsgreep van de clerus. Ons
lijkt de overname veeleer minutieus voorbereid.
Voor een
gewaagde
reconstructie van de feiten beschikken we
grosso modo over een zestal brieven. Vijf ervan dateren van voor de val
en hebben daarom een hogere graad van betrouwbaarheid : twee
(10 april en 26 augustus 1844) zijn van Jan de Laet aan Ferdinand Snellaert, drie (25 mei, 1 juni en 20 november 1844) van Jaak van de Velde
aan zijn broer Hippoliet. Wellicht persoonlijker gekleurd is de brief die
Sleeckx op 25 november 1844 aan de Saint-Genois richt, twee dagen na
De Laets aanval in de pers. Daarin verdedigt hij zich tegen de aantijgingen en verantwoordt hij de koerswijziging van de krant. Hij beroept zich
op Conscience die de juistheid van zijn relaas zal bevestigen.
In een nauwkeurig en vaak moeilijk onderzoek hebben wij de zes brieven met elkaar én met de inhoudelijke evolutie van de krant geconfronteerd. De resultaten zijn vrij verrassend.
1.5.2.1. De zaak Dubus
Vlaemsch Belgie legt al vroeg een hypotheek op zijn toekomst. Als
begin april 1844 bekend wordt dat de Waalse katholieke ex-volksvertegenwoordiger Francois Dubus zich kandidaat stelt bij een tussentijdse
verkiezing in Turnhout, besluiten de Hermans hiertegen in Vlaemsch Belgie te protesteren. Hoewel de krant door de clerus gefinancierd wordt,
wil men toch aan het Vlaams-ideologische principe de voorrang geven.
Om de clericale geldschieters niet al te zeer voor het hoofd te stoten,
komt men wel overeen Dubus' kwaliteiten als politicus intact te laten en
geen tegenkandidaat voor te stellen (119). Op 6 april 1844 publiceert de

( 11 8) De Vlaemsche Belgen, I (1844-1845), nr. 3, 25/26.11.1844. De weerlegging
dateert van 23.11.1844. Sleeckx en Van de Velde wilden hun tegenaanval publiceren in L' Indépendance en L' Observateur van 24.11.1844. De twee liberale kranten
weigerden het bericht op te nemen. De redacteurs drukten dan maar een Nederlandse vertaling van hun weerlegging in hun eigen blad af.
(119) J. F. van de Velde aan H. van de Velde, Brussel, 1.6.1844, Annuaire, p. 53.
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krant in een hoofdartikel zijn aanklacht : het betaamt niet dat een Waal
zich in een Vlaams district verkiesbaar stelt (120).
Onvoorzichtiger had men niet kunnen zijn. Dubus was jarenlang één
van de meest vooraanstaande Kamerleden geweest, een kopstuk van de
katholieke fractie, behoeder van het unionisme en bovendien een vertrouwensman van de aartsbisschop. Had hij op aandringen van de bisschoppen in 1841 niet het wetsvoorstel neergelegd om de Leuvense universiteit
rechtspersoonlijkheid te geven (121) en was hij niet één van de propagandisten van een sterke katholieke pers geweest (122) ? Bovendien moest
Dubus kost wat kost in Turnhout het pleit winnen. Tijdens de verkiezingen van juni 1843 was hij in zijn eigen district Doornik zijn Kamerzetel
aan zijn liberale opponent kwijt gespeeld. Via de tussentijdse verkiezing
te Turnhout kreeg hij de kans zijn zetel te heroveren en de katholieke
rangen in de Kamer te versterken. Elke vorm van kritiek, ook vanuit flamingantische hoek, kon zijn overwinning in gevaar brengen ( 123).
De publikatie van dit anti-katholieke artikel heeft tot gevolg dat de
clerus onmiddellijk zijn steun intrekt (124). Van Hemel zegt zijn abonnement op. Het is hem niet langer mogelijk de onderneming te helpen,
schrijft hij de redactie (125). Zo verliest Vlaemsch Belgie van de ene dag
op de andere zijn belangrijkste financier. De Hermans hadden hun ideologische onafhankelijkheid tegenover de clericale financiers duidelijk
overschat.
In de loop van april 1844 worden koortsachtig plannen gesmeed om de
verloren steun te compenseren. Van de Velde doet H. von Arnim, Pruisisch gezant te Brussel, een voorstel : als zijn land de resterende aandelen
van Vlaemsch Belgie koopt, zal de krant de Pruisische belangen verdedi(120)Theodoor van Ryswyck wijdt aan de kwestie twee gedichten : ` Een wenk
aen het volk van Turnhout betrekkelyk de kiezing van 7 april 1844' en 'Nog een
woord aen de Kempenlanders tegen het kandidaetschap van den heer Dubus' (cf.
Politieke Refereinen, Antwerpen, J.P. van Dieren, 1844, p. 18).
(121) Emiel Lamberts, Kerk en liberalisme in het bisdom Gent (1821-1857) . Bij(Universiteit
te Leuven. Werken op het gebied van de geschiedenis en de filologie 5de reeks,
deel 8), Leuven, 1972, p. 267-272.
(122)In juli 1837 behoort Dubus samen met Adolphe Deschamps, Pieter de
Decker e.a. tot het stichtingscomité van de Revue de Bruxelles. In 1841 maakt hij
propaganda voor de pas gestichte Journal de Bruxelles.
(123)Dubus won uiteindelijk de verkiezing met 487 stemmen op 627 (cf.
Vlaemsch Belgie I (1844), nr. 95, 19.4.1844 : de krant gaf geen commentaar). Over
Dubus, zie Charles du Bus de Warnaffe, Au temps de l'unionisme. Contribution a

drage tot de studie van het liberaal -katolicisme en het ultramontanisme

l'étude de la formation de l'état belge d'après la correspondance de Francois et d'Edmond du Bus (1830-1848), Doornik/Parijs, Casterman, 1944, 381 blz.
(124)J. F. van de Velde aan H. van de Velde, Brussel, 25.5.1844, Annuaire,

p. 50-51.
(125)J. F. van de Velde aan H. van de Velde, Brussel, 1.6.1844, Annuaire, p. 53.

(26)

141

gen. In die periode laat het blad zich opvallend vergoelijkend uit over de
strenge Pruisische censuur (126). Toch gaat de deal niet door ( 127). In de
tweede helft van april stelt De Laet de Gentenaars een plan voor dat het
blad „van alle staetspartyen onafhankelyk moet maken" (128) . Ook nu
stoot hij op de Gentse lauwheid. Enkel Blommaert en de Saint-Genois
kopen een aandeel (129) Bijna dramatisch is daarom de oproep in het
Kunst- en Letterblad van 15 april 1844 : Vlaemsch Belgie heeft toegevendheid en steun nodig of anders gaat het ten onder (130)
1.5.2.2. De clerus in het offensief

Ondertussen is de clerus Vlaemsch Belgie geïnteresseerd blijven gadeslaan. Nu de krant erg verzwakt is, doet zich een uitstekende gelegenheid
voor om het neutrale en onbetrouwbaar gebleken blad volledig te verwerven en er een loyaal katholieke krant van te maken. Op die manier kan
de geestelijkheid zijn pers in de hoofdstad met een potentieel belangrijk
blad uitbreiden.
Men gaat hierbij omzichtig te werk. Vanaf de eerste week van mei
worden enkel de ideologisch betrouwbare en „omkoopbare" Sleeckx en
Van de Velde benaderd om naar de katholieke fractie over te lopen. Die
hebben wel oren naar de betere werkvoorwaarden die hen worden aangeboden. De clerus drijft een wig tussen de liberale hoofdredacteur en zijn
twee medewerkers door handig in te spelen op de gefrustreerde ambities
van het duo. Deze methode had al eerder zijn deugdelijkheid bewezen.
Ongeveer op identieke wijze had de clerus in 1840 de eveneens onpartijdige Emancipation in handen gekregen ( 131 ) .
Sleeckx en Van de Velde begrijpen dat het blad zijn politieke onafhankelijkheid verliest, als ze het aanbod aannemen. Toch is hun sommetje
De censuer in Duitschland, Vlaemsch Belgie I (1844), nr. 91,
(126)
14.4.1844.
(127)J. F. van de Velde aan H. van de Velde, Brussel, 1.6.1844, Annuaire, p. 54.
(128)J.A. de Laet aan F.A Snellaert, Brussel, 10.4.1844, Vl.BI. Snellaert VII,
1064.
(129)D. Sleeckx aan J. de Saint-Genois, Brussel, 25.11.1844, U.B.G. Hs.
G 18462/235, A. Jacob II, p. 162.
(130) , Het dagblad Vlaemsch België, Kunst- en Letterblad V (1844), p. 30-31.
Het artikel wordt twee dagen later in Vlaemsch Belgie overgenomen.
(131)Els Witte, Het project tot omkoping van de Brusselse krant „L' Emancipation", door het Belgische episcopaat in 1838, B.T.H.G. II (1970), 1, p. 45-54.
Volgens Els Witte behoort L'Emancipation voor de clericale ove rn ame tot het
politieke centrum. De krant laveert tussen klerikalen en antiklerikalen door. Hij
is conservatief zonder daarom in katholieke richting over te hellen. Aan de redactie zijn enkele liberalen verbonden. Het is opvallend hoe de ideologie van de krant
met die van Vlaemsch Belgie overeen komt. De clerus vindt blijkbaar in neutrale
bladen een gemakkelijke prooi.
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gauw gemaakt. Naast het materiële voordeel dat ze hen biedt, betekent
een politieke koerswijziging ook dat Vlaemsch Belgie kan blijven voortbestaan. Dit kan de Vlaamse Beweging alleen maar ten goede komen.
Voor hen is het een uitgemaakte zaak dat een Vlaamsgezinde krant enkel
kan blijven bestaan als ze zich onder een partijpolitiek vaandel schaart.
De katholieken lijken hen hierbij de beste waarborgen te bieden. Hun
politieke keuze is daarom wellicht meer door opportunisme
of noem
het strategie
dan door een bewuste ideologische voorkeur ingegeven.
„Plutót un ennemi qui comprend la grandiosité de nos efforts, qu'un ami
qui les méconnait. Et puis j'aime encore beaucoup plus la domination du
parti catholique que celle de la France !", meent Van de Velde.
Het standpunt dat ze formuleren is belangrijk voor de toekomst.
Sleeckx en Van de Velde zijn de eersten die door de moeilijkheden met
Vlaemsch Belgie inzien dat een neutrale Vlaamse Beweging altijd krachteloos zal blijven. Twee jaar vroeger nog dan Van Kerckhoven begrijpen
ze dat een onzijdig Vlaams front te weinig slagkracht heeft om vooruitgang te boeken. De Vlaamse Beweging moet zich daarom met een politieke fractie associëren.
Het pleit voor het tweetal dat ze De Laet niet bij voorbaat in de steek
willen laten. Sleeckx en Van de Velde proberen hem te bepraten om
samen de overstap te wagen. De Laet laat zich aanvankelijk niet overreden. Maar als de financiële toestand van zijn krant precair wordt, geeft
hij toch toe. Op het einde van mei 1844 begint de redactie met Jan Baptist van Hemel tussenpersoon voor aartsbisschop Sterckx ? onderhandelingen „pour conclure une alliance" (132). De Laet schrijft een
katholieke geloofsbelijdenis die door de drie redacteurs wordt ondertekend.
Hoe de onderhandelingen verder verlopen, is niet bekend. Feit is dat
de clerus de liberale De Laet blijft wantrouwen. Daardoor kan de alliantie vooralsnog niet doorgaan (133). Maar Van Hemel blijft wellicht contact houden met Sleeckx en Van de Velde. Hij weet best dat het tweetal
door de laksheid van De Laet steeds meer de inhoud van de krant zelf
bepaalt : een troef achter de hand.
Een crisis is nu onafwendbaar. Het peil van de krant zakt zienderogen.
De nummers vertonen nog maar weinig afwisseling. De hoofdartikels zijn

(132)Dat Van Hemel als zegsman van Sterckx optreedt, leiden we af uit de
brief van J. F. van de Velde aan H. van de Velde, Brussel, 1.6.1844, Annuaire,
p. 55-56. Eerst zegt Van de Velde : „Et maintenant nous Bommes en pourparlers
avec M. van Hemel". Op het eind van de brief wordt het : „Ma lettre prochaine
vous donnera le résultat de nos négociations avec l'archevêque".
(133)D. Sleeckx aan J. de Saint-Genois, Brussel, 25.11.1844, A. Jacob II,
p. 162.
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vaak vervangen door korte „staetkundige overzigten". Medewerking van
buitenaf is er nog nauwelijks. Opvallend is dat naast de Gentse nu ook
de overwegend katholieke Brusselse medewerkers het laten afweten.
Heeft de zaak-Dubus hen afgeschrikt of wordt op hen clericale druk uitgeoefend ? Enkel uit Antwerpen komt nog steun vanwege het Kunst- en
Letterblad, van Conscience en Van Kerkhoven dus. Vooral het peil van
de feuilletons verraadt de diepe malaise. Vlaemsch Belgie ziet zich verplicht materiaal uit andere kranten over te nemen. Het kan niet zonder
betekenis zijn dat vooral uit de Gentse ultramontaanse Vlaming ( 134)
regelmatig wordt geput.
1.5.2.3. De inzet van Conscience

Door toedoen van Conscience kan het faillissement tijdelijk worden afgewend. De krant krijgt via Wappers en zijn vrienden een financiële injectie
van 5000 fr. (135) Van midden juni tot eind juli 1844 kan de krant
opnieuw even adem halen. Op 30 juni leeft Vlaemsch Belgie een half jaar.
Trots kan de redactie herhalen nog steeds politiek ongebonden te zijn.
Toch zijn de zorgen nooit ver weg. Men vraagt dringend om literaire
medewerking en financiële steun ( 136).
Tegen augustus is de kas opnieuw bijna leeg. Op 1 augustus ziet de
redactie zich gedwongen te verhuizen naar een goedkoper pand in de
Brabandstraat 34 in de buurt van het meer afgelegen Noordstation (137).
Tegen het midden van de maand is het blijkbaar weer Conscience die het
voortouw moet nemen om aan een nieuwe dreigende crisis het hoofd te
bieden. Hij gaat met de Gentse Hermans onderhandelen over de toekomst van het geheime genootschap en van Vlaemsch Belgie ( 138). Zijn
inzet heeft resultaat want te Gent en later ook te Antwerpen wordt een
commissie gevormd die initiatieven zal nemen om de krant te redden. Na
zijn verblijf te Gent vertrekt Conscience onmiddellijk naar Brussel. Met
De Laet, die blijkbaar zelf geen eigen initiatieven neemt, maakt hij tussen
16 en 25 augustus een propagandareis door Klein-Brabant. De formule
heeft succes want er kunnen zestien nieuwe abonnees worden gevonden.
Via advertenties voor notariële verkopen hoopt men ook aan geld te
komen. In Mechelen wordt de propaganda beter georganiseerd. Conscience en De Laet krijgen er steun van het provincieraadslid Florens de
(134) De Gentse ultramontaanse bisschop Delebecque noemt in 1841 De Vlaming de meest orthodox katholieke krant in Vlaanderen.
(135) D. Sleeckx aan J. de Saint-Genois, Brussel, 25.11.1844, Jacob II, p. 162.
(136) , Een droom op St. Jansnacht. Verslag der ministers van Vlaemsch Belgie, Vlaemsch Belgie I (1844), nr. 156, 30.6.1844.
(137) Vlaemsch Belgie I (1844), nr. 183, 1.8.1844.
(138) F.A. Snellaert aan J. A. de Laet, Gent, 14.8.1844, K.A.N.T.L. Snellaert,
Brieven aan J. de Laet, Hs.84, A. Jacob II, p. 155.
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Brauwere van Hoogendorp (139) en van zijn neef, de advokaat Constant
de Brauwere, twee liberalen. Ook H. Broers, katholiek schepen, belooft
de krant meer bekendheid te geven. In Klein-Brabant staat de familie
Peeters aan hun kant. Even keert het tweetal naar Brussel terug.
Begin september vertrekken ze opnieuw voor een tweede reis doorheen
de Kempen (140). Vóór het bezoek van Luise von Ploennies aan Brussel
(12.9.1844) zijn ze terug thuis. Ook de Gentenaars nemen nu eindelijk
een initiatief. Door bemiddeling van Snellaert biedt Hippoliet van Peene
aan om te Brussel met Broedermin en Taelyver een benefietvoorstelling
te geven ten voordele van Vlaemsch Belgie (i41)
1.5.2.4. Katholieke voorkeur in de Brabandstraat
laten Sleeckx,
Vanaf midden augustus
De Laet is dan niet thuis
Van de Velde en Greuze hun voorkeur voor de katholieken steeds duidelijker blijken. Ze lijken een gunstig klimaat voor een overname voor te
bereiden. Kleine signalen wijzen in die richting. Greuze gaat alvast met
de Jezuïeten samenwerken. Op 19 augustus maakt hij voor het eerst
reclame voor zijn ultramontaanse uitgave Het Heilig Hert, door eenen
priester der Societeit Jesus. Nog opvallender is dat op 26 augustus een
omstandig verslag wordt afgedrukt van de prijsuitdeling aan het Klein
Seminarie te Mechelen waar Jan Baptist van Hemel superior is (142).
De pro-katholieke trend zet zich in de krant vanaf oktober steeds sterker door wat ons doet vermoeden dat de ove rn ame nu bewust wordt
voorbereid. Op 10, 11, 13 en 17 oktober wijdt de krant vier hoofdartikels
aan de opvattingen van de Journal de Bruxelles -hét katholieke topblad over de Vlaamse Beweging. De toon is van beide zijden zeer wel-

(139)De Brauwere van Hoogendorp behoort samen met Hyacinth Colins,
J. Mannekens-van Lidth e.a. tot de Vlaamsgezinde groep binnen de Antwerpse
provincieraad. Zijn steun versterkt onze hypothese dat de krant als spreekbuis
van de groep diende (zie hoger).
(140)J. A. de Laet aan F.A. Snellaert, Brussel, 26.8.1844, U.B.G. Vl.B1. Sn.VII,
1087. Niet toevallig schrijft Sleeckx op 6.9.1844 aan de Saint-Genois : „M. Delaet
is sedert dry weken byna gedurig van hier afwezig ; dit geeft ons natuerlyk nog
meer werk dan naer gewoonte" (U.B.G. Hs. G 18462 (234)). Zie ook Vlaemsch
Belgie I (1844), nr. 215, 8.9.1844 waar ene B.H. bericht dat Conscience en De
Laet op 4 september te Heist-op-den-Berg feestelijk werden ontvangen. De volgende dag reisden ze door naar Westerlo.
(141)F.A. Snellaert aan J. A. de Laet, Gent, 25.8.1844, K.A.N.T.L. Snellaert,
Brieven aan J. de Laet, Hs.85, A. Jacob II, p. 155-156.
(142)
Mechelse correspondentie, Vlaemsch Belgie I (1844), nr. , 26/
27.8.1844.
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willend (143) Vanaf 25 oktober wordt overvloedig reclame gemaakt voor
de stichtelijke Levensschets van Gerardus Majella die bij Greuze wordt
gedrukt. Op 31 oktober en 9 november plaatst Sleeckx opvallend positieve recensies over die Levensschets, over Heiderscheidts Geschiedenis
van het Oude en het Nieuwe Testament en over het kerkelijk goedgekeurde Mester Jochem's lotgevallen en reistogt naer Gheel door Jan Baptist Straetman (144) Op 7 en 8 november drukt men als feuilleton de Uitvaert van Ferdinand den katholyke, in 1516 te Brussel gezongen af.
Vlaemsch Belgie is klaar voor het overstapje naar het katholieke kamp.
De Laets beschuldiging dat Sleeckx, Van de Velde en Greuze met de hulp
van de clerus de machtsgreep lang voordien hebben voorbereid, lijkt hierbij bewaarheid. Toch draagt ook hij verantwoordelijkheid. Met beter
management was hij de controle over zijn onderneming wellicht niet
kwijt geraakt.
1.5.2.5. De overname
Vlaemsch Belgie kan zijn lot uiteindelijk niet ontlopen. Sleeckx en Van
de Velde waarschuwen De Laet al van in september dat de fondsen opraken. De aandeelhouders moeten dringend bijeengeroepen worden. Te
laat rond 6 november organiseert de hoofdredacteur een vergadering waarop duidelijk wordt dat het kapitaal (20.000 fr.) op 15 november
opgebruikt zal zijn ( 145). D e aandeelhouders geven De Laet de toestemming snel een nieuw kapitaal te vormen, wat een onmogelijke opdracht
blijkt (146) De poteiitiële beleggers kennen zijn administratieve onverantwoordelijkheid ondertussen wel. Ook bij het aartsbisdom klopt hij
opnieuw vergeefs aan (147).
Volgens Sleeckx' versie worden hij en Van de Velde op dit kritieke
ogenblik opnieuw benaderd door „iemand, die wist hoe het met alles
stond" Van Hemel of Mannekens ? —. die de tijd rijp acht om van
Vlaemsch Belgie een katholiek blad te maken of een nieuw katholiek blad
te stichten. De Laet kan gezien zijn politieke overtuiging geen deel van
(143) , Het Journal de Bruxelles over de Vlaemsche Beweging, Vlaemsch Belgie I (1844), nr. 241, 10.10.1844 ; nr. 242, 11.10.1844 ; nr. 244, 13.10.1844 ;
nr. 247, 17.10.1844.
(144) Heiderscheidt en Straetman zijn lid van het Nederduitsch Tael- en Letter-

kundig Genootschap.
(145) D. Sleeckx aan J. de Saint-Genois, Brussel, 25.11.1844, U.B.G. Hs.
G. 18462/235, A. Jacob II, p. 162 ; J.F. van de Velde aan H. van de Velde,
Schaarbeek, 20.11.1844, Paul Fredericq, Levensschets van Domien Sleeckx, Brussel, 1903, p. 42.

(146) Ibidem.
(147) H. von Arnim aan Von Billow, Brussel, 29.12.1844, Zentralarchiv Morseburg, gepubliceerd in Els de Bens, Vlaemsch Belgie, p. 115-117.
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de redactie uitmaken. Sleeckx en Van de Velde lichten Conscience hierover in. Die raadt De Laet aan zijn krant uit handen te geven. Hij weigert.
De hoofdredacteur spant zich tijdens de laatste dagen nog sterk in om
zijn krant te redden. Bij H. von Arnim vindt hij geen e rn stige steun (148).
ViaConscedthjSlkxnVadehtgnvorslm
toch samen verder te werken. Alle redacteurs zouden evenveel verdienen
en evenveel bevoegdheid krijgen. Sleeckx en Van de Velde blijven hem
loyaal en geven toe. Uiteindelijk trekt De Laet in extremis zijn voorstel
in en stemt in een overname toe op voorwaarde dat Sleeckx en Van de
Velde de schulden ove rn emen en de aandeelhouders akkoord gaan. Als
echter blijkt dat De Laet zijn belofte niet houdt de aandeelhouders hierover te consulteren, laten Sleeckx en Van de Velde hem in de steek en
gaan met de katholieken in zee. Op 20 november wordt definitief besloten dat het neutrale Vlaemsch Belgie onder hun leiding zal worden opgevolgd door de katholieke Vlaemsche Belgen.
1.6. Besluit

Achteraf beschouwd had Vlaemsch Belgie weinig kans om te overleven.
De krant vertrekt al onder een slecht gesternte. De Gentse flaminganten
beschouwen het uitgeven van een krant als een politieke daad waarvan
ze zich wensen te distantiëren, de Antwerpse Hermans geloven dat enkel
via politiek geladen acties de Vlaamse Beweging vorderingen kan maken.
Een consensus kan niet gevonden worden. De Gentenaars weigeren
daarom, op een paar uitzonderingen na, hun steun aan het initiatief. Ook
de vestigingsplaats Brussel is niet zo voordelig. De hoofdstad is verfranst.
De Vlaamsgezinde kolonie is er te beperkt.
De financiële basis van de krant is te klein. Bovendien steunt een te
heterogene groep de krant, waarbij de verschillende financiers zich door
steeds weer andere motieven laten leiden. Dat maakt het voor de krant
uiterst moeilijk om geen enkele belangengroep voor het hoofd te stoten.
Door haar politiek neutrale houding moet het blad daarenboven van
haar achterban veel kritiek incasseren. Voor de liberale lezers is het blad
te katholiek, voor de katholieken te liberaal.
De steun komt overwegend vanuit katholieke hoek. De clerus is wellicht de hoofdaandeelhouder. Bewust van het gevaar van een al te sterke
liberale pers ziet de Kerk de noodzaak in haar macht ook op dat terrein
uit te breiden. Een neutrale krant als Vlaemsch Belgie vormt niet onmid(148) H. von Arnim aan von Billow, Brussel, 29.12.1844, Zentralarchiv Merseburg, gepubliceerd in Els de Bens, Vlaemsch Belgie, p. 115-117.
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dellijk een bedreiging maar biedt anderzijds te weinig garanties op een
pro-katholieke houding. Daarom steunt de clerus de krant financieel om
de politieke lijn ervan zoveel mogelijk te bepalen en toe te slaan als de
tijd rijp is. Met de clerus hebben de Hermans onbewust hun paard van
Troje binnengehaald.
Ook met de samenstelling van de redactie loopt het fout. De Laet is
een gewaardeerd schrijver, Sleeckx en Van de Velde zijn ambitieus maar
moeten nog veel bewijzen. Als de hoofdredacteur minder geschikt blijkt
voor zijn job dan zijn ondergeschikten maar naar buiten toe toch met de
eer blijft lopen, groeien binnenskamers de frustraties. Voor de clerus is
het dan een kleintje om de conflicten binnen het team uit te buiten en
de krant op het geschikte moment binnen te rijven.
Vanuit de praktijk raken Sleeckx en Van de Velde er bovendien steeds
meer van overtuigd dat de Vlaamse Beweging hulp moet zoeken bij de
katholieke fractie, wil ze vooruit komen. Uiteindelijk moet dit radicale
standpunt tot een definitieve breuk met De Laet leiden.
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HET ARCHIEF VAN DE RAAD VAN VLAANDEREN
Summiere inventaris door Ada
en Daniël VANACICER

DEPREZ

Op 4 februari 1917 besloten 125 activisten op een „landdag" te Brussel
een „Raad van Vlaanderen" op te richten. Deze Raad moest de Vlaamse
eisen ter kennis brengen van de neutrale en oorlogvoerende machten en
zou de nodige stappen ondernemen opdat de vertegenwoordigers van het
Vlaamse volk op de verwachte vredesconferentie gehoor zouden vinden.
In de praktijk probeerde de Raad al tijdens de bezetting de zelfstandigheid van 'Vlaanderen te realiseren. De Raad hield zijn laatste zitting
op 30 oktober 1918.
Het archief van de Raad werd in oktober 1918 naar Duitsland
gebracht. Begin 1925 werd het door Armand Wullus aangekocht voor
rekening van de Ligue Nationale pour l'Unité Belge, die het enkele jaren
later — vermoedelijk na 1930 — overdroeg aan de Archives de la Guerre.
Het archief werd toen te Anderlecht gedeponeerd. In 1940 werden de
stukken overgebracht naar Groot-Brittanië. Dat was het gevolg van een
politieke beslissing. Na de oorlog kwam de verzameling terug naar
Anderlecht. Toen dit depot in 1961 werd opgeheven, bracht men deze
papieren naar het Algemeen Rijksarchief Op een niet nader te bepalen
tijdstip — na 1961 — werd de collectie door dr. Marie-Rose DesmedThielemans, departementshoofd van de derde afdeling in het Rijksarchief, voorzien van gele, tweetalige etiketten „Conseil de Flandre —
Raad van Vlaanderen", zonder dat dit volledig werd doorgevoerd. Verdere sporen van bewerking ontbreken.
Dit fonds bestaat uit :
— groene dozen : D1 tot D86 ; mappen („portefeuilles") : D87 tot
D147 ; een groen-zwarte schoendoos met steekkaarten : D148
— ringmappen in bruin papier : P1 tot P55
— registers : REG1 tot REG37
— dozen en bakken met steekkaarten : A tot Z, Al tot A8
— blauwe doosjes met steekkaarten : Bl tot B9, Cl tot C13
Het archief is grondig verstoord. Dit is niet alleen het gevolg van zijn
omzwervingen, maar ook van de herklassering die de Ligue Nationale
pour l'Unité Belge doorvoerde met het oog op de publikatie van Les
Archives du Conseil de Flandre (Brussel 1928). Daardoor dragen veel dossiers twee nummers, nl. een nummer gegeven door de medewerkers van
de Raad van Vlaanderen (doorgaans afkorting plus cijfer) en de hernummering door de archiefbewerkers van de Ligue (meestal Romeins cijfer

150

(2)

plus cijfers). Wij hebben deze nummers zoveel mogelijk vermeld. Een systematisch overzicht van de hernummering vindt men op steekkaart in
D148. Bak A6 bevat de concordantie tussen beide systemen.
In dit archief treft men ook diverse stukken van latere datum aan. Zo
vindt men vele notities en steekkaarten die de medewerkers van de Ligue
maakten, op basis van het archief van de Raad van Vlaanderen. De collectie bevat echter ook heel wat ander materiaal uit het interbellum, zoals
correspondentie van Jacques Pirenne, documenten i.v.m. een onderzoek
over oorlogsschade, archief van de Commission d'Enquête sur la Violation
des Règles du Droit des Gens, correspondentie over de Ecole des Hautes
Etudes, enz.
In het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven te Antwerpen
wordt de nalatenschap van Josué De Decker bewaard, die een belangrijke aanvulling van het fonds in het Algemeen Rijksarchief betekent,
vooral wat de werking van de Raad van Vlaanderen tijdens de laatste
maanden van de oorlog betreft. Deze papieren werden in 1968 door
Anita Prins aan het A.M.V.C. geschonken. De collectie bestaat uit twaalf
mappen, genummerd van 1 tot 12, met als referentie R 1008/H (Raad
van Vlaanderen). Onder dezelfde referentie vindt men vijf mappen documentatie uit de nalatenschap van Jules Spincemaille. Deze papieren
schonk Arthur De Bruyne in 1982 aan het A.M.V.C. In R 1008/D vindt
men twee mappen met stukken over de Raad van Vlaanderen en in
R 1008/K een pak knipsels van secundair belang.
Onze summiere inventaris, eerder een magazijnstaat, wil de toegang tot
het archief van de Raad van Vlaanderen moge lijk maken, een stimulans
zijn tot verder onderzoek van het activisme en meteen een oproep lanceren om dit belangrijk en omvangrijk oorlogsarchief in orde te brengen en
op wetenschappelijke wijze te inventariseren.
Gent, januari 1992
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ALGEMEEN RIJKSARCHIEF
D1

— Centraal Inlichtingsbureel voor Vluchtelingen (Antwerpen) : correspondentie (RVV 15)
— Vlaamsch Propagandabureau Antwerpen : correspondentie (CVS
128/47)
— Nationaal Verweer : dossiers 0-100 en 502-559 (III/3)

D2

Collectie losse nummers De Vlaamsche Stem
(25.3.1915) tot I/260 (30.12.1915) (cf. D5)

(Amsterdam) I/53

D3

Franstalige notities over propaganda :
— plaatselijke afdelingen : Aarschot, Antwerpen, Lier, Tielt, Tienen,
Turnhout (III/4)
— gevangenenkampen (III/5)
— vluchtelingen en weggevoerden (III/6)
D4

Franstalige notities over propaganda :
— propaganda : Diest, Temat, e.a. (III/1)
— organisatie en politiek (III/2)
— rapporten van prominenten (III/6)
D5

—
—
—
—

Correspondentie over Gouwraden (8)
Leden Gouwraad Antwerpen (5/13)
Leden Gouwraad Brabant (8/13)
Reeks mappen over Gouwraden
3. Attesten burgerlijke stand leden (CVS 18/I)
4. Attesten burgerlijke stand leden (CVS 18/V)
5. Geloofsbrieven Antwerpen (CVS 18/VI)
7. Geloofsbrieven Limburg (CVS 18/VII)
8. Geloofsbrieven Brabant (CVS 18/IX)
9. Geloofsbrieven West-Vlaanderen (CVS 18/X)
10. Organisatie Gouwraad Limburg (CVS 18/XI)
12. Organisatie Gouwraad Antwerpen (CVS 18/XIII)
13. Organisatie Gouwraad Brabant (CVS 18/XIV)
15. Organisatie Gouwraad West-Vlaanderen (CVS 18/XVI)
17. Organisatie : diverse stukken
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18. Organisatie : diverse voorstellen
20. Brief met kandidaat-Mitglieder 23.9.1918
21. Diverse stukken
24. Verslagen Gouwraad Antwerpen
26. Correspondentie i.v.m. Gouwraden
27. Correspondentie Centraal Vlaamsch Propagandabureau i.v.m.
organisatie meetings
— Collectie losse nummers De Vlaamsche Stem (Amsterdam) I/1
(1.2.1915) tot I/52 (24.3.1915) (cf. D2)
— Franstalige notities
D6

Nationaal Verweer : persoonlijke dossiers, o.m. sollicitaties
D7

—
—
—
—
—

Register meetings (CVS 6/2) (III/1/1/22)
Uitgaande correspondentie Centraal Vlaamsch Propagandabureau
Vragen om tussenkomsten
Uitslagen tussenkomsten (CVS 19/10)
Subsidies (CVS 19/11-13) (I/3/1-3)

D8

Nationaal Verweer : persoonlijke dossiers, toelatingen, straatnamen en
-platen, buurtspoorwegen, enz.
D9

— Uitgaande post Centraal Vlaamsch Propagandabureau (CVS 11)
(alfabetisch gerangschikt in twee ringmappen)
— Correspondentie Centraal Vlaamsch Propagandabureau met Duitse
instanties (alfabetisch gerangschikt)
— Correspondentie aan H. Van den Broeck (CVP 13)
D10

— Losse nummers tijdschriften De Toorts, Vlaamsch Leven, De Toekomst ; een paar losse nummers kranten ; Persoverzicht I'll
— Affiches en pamfletten meetings (vooral uit het Brusselse, Antwerpen,
Gent en Hemiksem)
— Documentatie over frontblaadje Onze Temschenaars
— Pak pamfletten (o.a. De Goede Boodschap)
— Pak feestprogramma's (vooral GE•ttingen en Antwerpen)
Dll

— Documentatie over A.S.L.K.
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-

Persknipsels en correspondentie J. Pirenne (Ligue Nationale)
Verordeningen en ontwerp-verordeningen
Documentatie i.v.m. beteuge li ng drankmisbruik
Diverse exemplaren Persoverzicht
Affiches
Steekkaarten i.v.m. archief

D12

-

Boeken, brochures
Franstalige steekkaarten activisten : De T-Gijs

D13

-

Meetings (volgens plaats en volgens spreker)
Steekkaarten meetings Propagandabureau Antwerpen

D14

Franstalige steekkaarten activisten : C-De Smet, D-Engels
D15

-

Verzameling genummerde boeken (meest Duitse)
Franstalige steekkaarten activisten : Goormans-Gyssen

D16
Steekkaarten leden Nationalistische Bond (Gent) : naam, beroep,
geboorteplaats en -datum, adres, partij
A. nrs. 1 tot 1619, 4022 tot 4984 (onvolledig)
B. klassering per wijk
Steekkaarten leden Nationalistische Vrouwenbond (Gent) : 135 steekkaarten (alfabetisch)
D17

— Steekkaarten leden Nationalistische Bond (Gent)
A. nrs. 1621 tot 4000 (onvolledig en nogal wanordelijk)
B. per wijk (volgorde verstoord)
— Franstalige steekkaa rten be noemingen Raad van Vlaanderen
— Steekkaarten plaatsaanvragen (Frans- en Nederlandstalig)
— Enkele activistische brochures en sterk beschadigde boeken
— Enkele affiches en pamfletten
D18

Twintig banden met toetredingsverklaringen Nationalistische Bond
(Gent) : nr. 1 tot 4.600 (de ce mber 1917 tot augustus 1918)
Cf. D20 ; zelfde nummering als op steekkaarten in D16 en D17
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D19
Niet-geklasseerde Nederlandstalige steekkaarten
D20
— Drie banden toetredingsformulieren Nationalistische Bond (Gent) (cf.
D18)
— Toetredingsformulieren Nationalistische Voorwacht (Gent) : nrs. 1
tot 1728
— Correspondentie J. Pirenne over Ligue Nationale en weggevoerden
(1921-1931)
D21
— Huberich en Nicol-Speyer, Législation allemande pour le territoire
belge occupé, Den Haag 1916 e.v.
— Franstalige steekkaarten activisten : Haas-Lyssens
D22
Steekkaarten rijkswacht, krijgsgevangenen, enz.
(ten dele genummerd, twee verschillende formaten en kleuren)
D23
— Franstalige steekkaarten activisten : Coppe-De Swert
— Boeken
D24
— Franstalige steekkaarten activisten : M-P
— Brochures
D25
Franstalige steekkaarten activisten : A-C, M-P
D26
— Franstalige steekkaarten activisten : A-Cootjens
— Boeken
D27
— Steekkaarten activisten Antwerpen, Herentals, Lier, Turnhout
— Franstalige steekkaarten activisten : M-Z
D28
— Correspondentie Commission d'Enquête sur la Violation des Règles
du Droit des Gens

(7)

155

— Correspondentie Comité de Politique Nationale
— Knipsels over Comité National Libéral
— Correspondentie en processtukken Fédération Nationale des Déportés
D29
Fédération Nationale des Déportés vs. Duitsland (Paris 7-10 januari
1924) : processtukken, documentatie, knipsels uit Belgische, Franse en
Duitse pers
D30
— Brochures Ontwikkelingsgang der Vlaamsche Frontbeweging
— Franstalige steekkaarten activisten : V-Van L
D31
— Franstalige steekkaarten activisten : V-Van L
— Brochures en boeken
D32
— Franstalige steekkaarten activisten (o.a. Turnhout)
— Steekkaarten veroordeelden
— Genummerde aansluitingen bij zelfstandigheidsformule
D33
— Franstalige steekkaarten activisten : Van M-Z
— Boeken
— Steekkaarten Turnhout
D34
Franstalige steekkaarten activisten : M, R-U, Q-U
D35
— Franstalige steekkaarten activisten : H-Ly
— Boeken
D36
Franstalige lijsten A (activisten), PI (politieke indifferenten) en F (antiactivisten) :
— per provincie (Limburg, Brabant, Antwerpen, Oost-Vlaanderen)
— per gemeente
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D37
Nationaal Verweer : individuele dossiers (o.a. Arsenaal Mechelen)
D38
- Commission d'Enquête sur la Violation du Droit des Gens : conespondentie met de magistratuur over de bezetting
- Franstalige documentatie over propagandapersoneel Antwerpen
D39
- Centraal Vlaamsch Propagandabureau :
affi ches, meetings, naamlijsten, pamfletten, verslagen : Evere, Glabbeek, Grimbergen, Linkebeek, Londerzeel, Machelen, Oosterzele,
Ternat, Turnhout, Vollezele, Zellik
- Propagandabureau Antwerpen : ontvangen en uitgaande correspondentie (CVS 16bis)
- Propagandabureau Tu rnhout : correspondentie en goedgekeurde
pamfletten (CVS 12 en 25) (III/4/II)
D40
Centraal Vlaamsch Propagandabureau :
affiches, meetings, naamlijsten, pamfletten, verslagen :
Anderlecht, Asse, Beersel, Brussel, Brussegem, Diegem, Edingen, Etterbeek, Ganshoren, Groot-Bijgaarden, Huizingen, Mol, Mollem, Muizen,
Oudergem, Puurs, Roeselare, Schaarbeek, Sint-Agatha-Berchem, SintJoost-ten-Node, Sint-Martens-Bodegem, Sint-Pieters-Kapelle, Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Jans-Molenbeek, Ukkel, Watermaal, Wemmel, Wezenbeek, Zoutleeuw (CVS 8 en 27)
D41
Nationaal Verweer : individuele dossiers
D42
- Propaganda in Lier
- Rekeningen Oostvlaamse Gouwraad : juni-oktober 1917, november
en december 1917, januari en februari 1918
D43
Nationaal Verweer : individuele dossiers
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D44

Ministerie van Kunsten en Wetenschappen, Posterijen, Geldwezen,
Arbeid en Nijverheid, Landbouw, Buitenlandse Zaken : correspondentie,
verslagen, benoemingen (RW 5)
D45

— Propaganda in Antwerpen (CVS 16bis en 27)
— Gouwraad Antwerpen (CVS 16bis/2)
— Meetings Sint-Niklaas
— Documentatie over Minderheidsgroep Antwerpen (CVS 16bis/15)
— Meetings, naamlijsten, pamfletten, verslagen : Ganshoren, SintStevens-Woluwe, Koekelberg, Laken, Elsene (CVS 8)
D46

Nationaal Verweer : individuele dossiers
D47

Nationaal Verweer : individuele dossiers
D48

Nationaal Verweer : individuele dossiers
D49

Propaganda (o.a. werving studenten voor hogeschool) (CVS 9)
D50

Propaganda :
— Lier (CVS 8 en 28)
— Turnhout (CVS 8, 9/44 en 12/7)
— Gent : naamlijsten randgemeenten (CVS 8/125)
ruzie met Nieuwe Gazet van Gent
D51

Centraal Vlaamsch Propagandabureau :
affiches, meetings, naamlijsten, pamfletten, verslagen : Molenbeek,
Nieuwkerken, Nieuwrode, Opwijk, Perk, Peutie, Schaarbeek, Sint-JorisWinge, Sint-Martens-Bodegem, Sint-Niklaas, Sint-Stevens-Woluwe, SintTruiden, Steenhuffel, Strombeek, Temse, Ternat, Tienen, Turnhout,
Ukkel, Vilvoorde, Wolvertem, Zaventem (CVS 16) (Prop. 1/19-29)
D52

Nationaal Verweer : individuele dossiers
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D53

Nationaal Verweer : individuele dossiers
D54

— Brochures en boek
—
—
—
—
—

Inlichtingsformulieren Hoogstraten (CVS 30)
Inlichtingsformulieren Turnhout (CVS 30)
Inlichtingsformulieren Antwerpen (CVS 7)
Toetredingsformulieren Antwerpen
Steekkaarten Groeningerwacht en Ontwaakt (Aalst)

— Nationaal Verweer
— Publicaties Ligue Nationale (De Vooruitziende Vlaming, Ligue Nationale, Taalvrijheid, Pour l'Unité, Bulletin Mensuel de la Ligue, Maandblad van den Nationalen Bond ter Verdediging van de Gentsche Hoogeschool en de Taalvrijheid)
— Steekkaarten buiten klassement
D55

— Activistische organisaties : o.a. verslagen Kempisch Vlaamsch Propaganda-Komiteit, Molenbeek Vooruit (CVS 9/17), Vlaamsche Ster
(Brussel) (CVS 9/106), Vlaamsch-Nationale Partij (Gent) (CVS 20/22/
2) ; Katholieke Nationalistische Vereeniging (Gent) (CVS 9/18),
Vlaamsche Handels- en Nijverheidsbond (Gent) (9/138), Gentsch Studentencorps Hou ende Trou (CVS 20/14), Nationalistische Voorwacht (Gent) (CVS 9/149), Katholiek Vlaamsch Secretariaat (Antwerpen) (CVS 9/43)
— Losse stukken : inschrijvingslijsten 11-Julifeest 1917 (Gent), pamfletten meetings (vooral Antwerpen), toestemming Zivilverwaltung voor
meetings in Gent, boekhouding openingsfeest Vlaamse Hogeschool
(29.10.1916)

— Gebroeders van Raemdonck (CVS 21/10)
— Adressen in Nederland (CVS 21/12 en 12bis)
— De Blijde Boodschap (CVS 21/13)

— Mededelingen Vlaamsch Korrespondentie Bureau (CVS 21/23)
— Vlaamsch Propagandabureau : nog te klasseren
— Facturen Commission d'Enquête sur la Violation des Règles du Droit
des Gens
D56
Propagandabureau Antwerpen : affiches en pamfletten (CVS 16), correspondentie over meetings (CVS 6bis/5), pamfletten meetings (CVS
6bis/9), verslagen meetings (CVS 6bis/1, 2 en 7), meetings J. Van
Extergem (CVS 6bis/6), feesten (CVS 6bis/3)

(11)
-
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Pamfletten uit diverse steden (CVS 6bis/10)

D57
Affiches en pamfletten Antwerpen, Anderlecht, Brussel, enz. (CVS 16)
(III Prop./ 1.3)
D58
Propagandabureau Antwerpen :
- aanvragen passen, verslagen, naamlijsten (CVS 8), pamfletten, propagandisten, correspondentie (CVS 3 5/ 16bis en 36/ 16bis)
- documenten Gouwraad (CVS 28), kiezers (CVS 18) (III/4/XXVI),
stembrieven Gouwraad uit kantons Lier, Berchem, Borgerhout,
Heist-op-den-Berg, Antwerpen (per wijk) en Kontich
D59
Centraal Vlaamsch Propagandabureau :
- meetings, naamlijsten, pamfletten, verslagen : Aalst, Brugge, Boom,
Geraardsbergen, Herentals, Kontich, Maaseik, Oostende, SintNiklaas, Sint-Truiden, Temse, Tongeren, Vilvoorde (CVS 9)
- uitgaande correspondentie naar Vlaamsche Arbeidersgemeenschap
(Antwerpen) en Vlaamsch Propagandabureau (Antwerpen) ; personeel ; eed van geheimhouding
D60
Nationaal Verweer : individuele dossiers en correspondentie

D61
— Franstalige notities over activisten in diverse steden (III/4/III tot XX,
XXII, XXVII en XXVIII)
— Inlichtingsformulieren Centraal Vlaamsch Propagandabureau
D62
Centraal Vlaamsch Propagandabureau
— handschriften en teksten : Liederik (Vlaanderen een zelfstandige staat),
J. Hinderdael (interview met F. Ortt), Voor een meeting, F. Ortt (voeding), Een bladzijde uit de geschiedenis van ons vaderland (CVS 21/6,
15, 16, 19, 20)
— Provinciaal Kiescomité Antwerpen : kiezerslijsten (CVS 18/XX)
— allerlei (o.a. verfilming Consciences Leeuw van Vlaanderen)
— diversen (o.a. lijst onderwijzers en onderwijzeressen Brussel) (CVS 22/
14)
— propaganda over IJzerfront (CVS 27/5)
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— verzoekschriften (CVS 22/11)
— allerhande verzoekschriften (CVS 19/17 en 20)
— foto's kamp Gi5ttingen
— protestpetitie uit Lier (199 p.)
— Franstalige lijst studenten Vlaamse Hogeschool
— correspondentie secretaris-gevolmachtigde aan

Propagandabureel

(CVP 11)

— map „Nog te klasseren"
D63

Centraal Vlaamsch Propagandabureau :
— correspondentie en verslagen propaganda Lier (CVS 13bis/3 en 4)
(III/4/I/0)

— naamlijsten volgens beroep (met politieke overtuiging) : West en
Oost-Vlaanderen, Leuven, Limburg, Antwerpen en Brussel
— personeel Propagandabureau
— verslagen Propagandacomité Gent (CVS 8/126)
D64

— Activistische verenigingen (CVS 9)
— Centraal Vlaamsch Propagandabureau : ontvangen correspondentie
(CVS 28), attesten burgerlijke stand en vragenformulieren, ongeklasseerde stukken
— Naamlijsten krijgsgevangenen, correspondenten Raad van Vlaanderen, juristen (met gezindheid)
— Plan voor album (CVS 21)
— Propaganda in Gent en Oost-Vlaanderen (CVS 22)
— Alfabetische lijst Gentse activisten (onvolledig)
— Pak schadeclaims Moerbeke (oktober 1914)
— Kiezerslijst Halle 1913
D65

Centraal Vlaamsch Propagandabureau :
genummerde dossiers over plaatselijke en individuele problemen
nrs. 102 tot 245 (enkele ontbreken) (CVS 9)
D66
Nationaal Verweer : individuele dossiers
— nrs. 400 tot 500 (krijgsgevangenen) (III/3)
— nrs. 401 tot 500 (M tot S) (III/4)
— nrs. 1601 tot 1700 (IV)

D67

Centraal Vlaamsch Propagandabureau :
verzoekschriften aan Verwaltungschef (CVS 19/35) (HI/I/27)
plaatsaanvragen (CVS 19/37) (III/I/28)
onkosten meetings (CVS 19/31) (III/I/29)
financiën (Prop 1/D) (III/I/30)
pamfletten Brussel (CVS 8/61) (III/I/31)
vertrouwensmannen (Prop 2/32) (III/I/32 en 32bis) en correspondenten (III/I/31bis)
propagandaverslagen (per auteur) (CVS 22/1-9) (III/3/1-9)
correspondentie (CVS 19/XIV) (III/I/33)
provinciale verslagen (CVS 19/25)
verslagen lokale Propagandabureaus (CVS 19/27) (III/I/35)
studiedag Pinksteren 1918 (CVS 19/28) (III/I/36)
rapporten (CVS 19/15) (III/I/41)
tegenstrevers : Mechelen en Lier (CVS 28/51) (III/I/43bis)

D68
— Persknipsels Ligue Nationale en Ecole des Hautes Etudes
Correspondentie Ecole des Hautes Etudes
Franstalige notities (I/I/5-7bis)
Akte verwerving archief Raad van Vlaanderen 25.1.1925

—
—
—
—

Verslagen commissies Kunsten en Wetenschappen, Binnenlandse
Zaken en Buitenlandse Zaken
— Correspondentie over bijeenroepen tweede Raad van Vlaanderen e.a.
— Benoemingen
— Diverse

D69

— Activiteiten Ligue Nationale en J. Pirenne
— Ecole des Hautes Etudes : cumulverbod november 1930
— Getypte tekst en drukproeven Les Archives du Conseil de Flandre
(1928)

— Drukproef Het Archief van den Raad van Vlaanderen (1929)
— Franstalige notities over de Raad van Vlaanderen
— Stenografische verslagen algemene vergadering Raad van Vlaanderen
— Raad van Vlaanderen : diverse verslagen, ontvangen correspondentie,
Commissie van Gevolmachtigden, correspondentie over volksraadpleging e.a.
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D70
- Correspondentie Raad van Vlaanderen : o.a. over volksraadpleging,
over boeken en brochures, Dietsche Stemmen, Volksopbeuring, Kolenverdeeling, Vlaamsche Boekhandel, geval-Eggen
- Verslagen Commissie van Gevolmachtigden

D71
— Toetredingsformulieren Nationalistische Bond (Gent)
— Correspondentie J. Wannyn (CVS 5)
— Register met leden Jong-Vlaamsche Nationalistische Bond (Gent)
— Adresboek Propagandabureau Antwerpen (CVS 16bis/53)
— Magazijnboek Propagandabureau
— Kopieboek correspondentie J. Van den Broeck
— Diverse nummers Persoverzicht
Nummer Voor Vlaanderen (Den Haag)
Steekkaarten Nationaal Verweer
Foto (J. Hinderdael?)
Diverse documenten
Correspondentie over opeisingen (o.a. Moerbeke-Waas)
Teralfene, Sint-Pieters-Leeuw, Heverlee Kiezrsljtn
D72
Franstalige notities over of vertalingen van notulen : Raad van Vlaanderen, Commissie van Gevolmachtigden, Commissie van Zaakgelastigden,
diverse commissies
D73
— Duitse verslagen Oberkommission (april-september 1917) (onvolledig)
— Enkele Nederlandsta lige verslagen Oberkommission
— Verslagen Hauptkommission (januari-augustus 1918) (vier onvolledige collecties)
— Franstalige notities (I/1-2, 34-35 ; VII/3-6 ; VIII/2 ; IX/1)
D74
— Franstalige notities (III/7/1-3 ; 111/8)
— Twee kasboekjes Vlaamsch Propagandabureel Lier
— Zeven postkaarten Duitse kampen (Góttingen?)
— Correspondentie secretaris -gevolmachtigde A. Brys : over Raad van
Vlaanderen, Jong-Vlaanderen (Brussel), Volksontwikke ling (Brussel)
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D75

Raad van Vlaanderen : algemeen secretariaat, quaestuur, Nationaal Verweer, weggevoerden, Binnenlandse Zaken
D76

— Correspondentie Raad van Vlaanderen : algemeen, Grondwetscommissie, Commissie van Gevolmachtigden, diverse commissies (o.a.
Onderwijs en Schone Kunsten, Rijkscommissarissen Brussel) ; notulen commissies (RVV 5), sympathietelegrarrunen 11.7.1918
— Verslagen Hauptkommission (november-december 1917)
— Duits verslag vergadering 18.6.1915
D77

Centraal Vlaamsch Propagandabureau :
— inzendingen wedstrijd spotprenten (III/1/21)
— verzoekschriften (vooral i.v.m. weggevoerden)
— maandverslagen A. Faingnaert over propaganda (februari- september
1918

—
—
—
—

notulen Propagandacomité (september 1917-oktober 1918)
correspondentie (vooral subsidieaanvragen)
tabellen over verspreiding pamfletten
correspondentie met Duits bestuur, o.m. bestellingen propaganda

D78

Centraal Vlaamsch Propagandabureau :
— algemene correspondentie A-D, D-L, M-V en V-Z (CVS 17/III) (Propag. I/ 9-12)
— correspondentie met propagandaburelen : Aalst, Antwerpen, Boom,
Brugge, Deinze, Dendermonde, Gent, Geraardsbergen, Halle, Hasselt, Ichtegem, Kontich (CVS 17/I) (Prop. I/ 6)
— uitgaande correspondentie Propagandabureel Antwerpen ; documentatie over meetings Antwerpen
— genummerde pamfletten Gent nr. 38 tot 119 (zie ook D80)
D79

Documentatie J. Pirenne : artikels in Nation Belge, verkiezingen 1922,
brochures, boeken en persknipsels over Ligue Nationale, Parti National
en Raad van Vlaanderen
D80

Centraal Vlaamsch Propagandabureau :

(16)
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— correspondentie Centrale Propagandacommissie (CVS 11/16) (II/1/
50-54)
— affiches en pamfletten : Sint-Niklaas, Antwerpen, Kortrijk e.a.
— genummerde pamfletten Gent nr. 1 tot 37 (cf. D78)
— pamfletten (K/4/2 en 3)
— documentatie over volksvergaderingen
— schoolinspectie Leuven (CVS 8/242)

— dossiers burgemeester Etterbeek, zaal Oudergem, krijgsgevangenen
(CVS 9/235, 260 en 88)
— allerlei aanvragen van passen en verzoekschriften (CVS 19/5, 7, 8, 19,
33, 34, 38)
D81

— Correspondentie met Duitse overheid ; correspondentie met Propagandabureau (K-Z) (CVS 17/11) (III/1/8)
— Correspondenten en vertrouwensmannen Propagandabureau Brabant : kantons Brussel, Leuven, Tienen
— Vervlaamsing openbare besturen (1911), congressen van staatsbedienden (1911-12), correspondentie vóór 1914 (CVS 21)
— Vertaling werk G. Kurth door J. Hinderdael
— Kalender, gebed
— Franstalige notities
D82

— Centraal Vlaamsch Propagandabureau : plaatselijke problemen
(vooral personen) : nrs. 246 tot 327 (enkele ontbreken) (CVS 9)
— Franstalige notities over propagandabureaus West- en Oost-Vlaanderen, Limburg
D83

Raad van Vlaanderen : verslagen algemene vergadering (onvolledig)
D84

Raad van Vlaanderen : vergoedingen quaestuur
D85

Raad van Vlaanderen : samenstelling, reglement, statistieken, correspondentie, notulen commissies (o.a. Buitenlandse Zaken)
D86

Commissie van Gevolmachtigden en Zaakgelastigden : Franstalige verslagen vergaderingen, vergoedingen, plaatsaanvragen, geloofsbrieven,
bedienden

(17)
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Vanaf hier gaat het om bundels
met genummerde kartonnen lintmappen

D87
MAP 58 :

Centraal Vlaamsch Propagandabureau :
- propaganda in Leuven (CVS 9 ; CVS 8/233, 235, 236, 239, 240, 241,
243) (III/4/VI/1-9)
- propaganda in Kortrijk (CVS 8/213, 214, 216, 218) (III/4/IV/ 1, 4-7)
- propaganda in Diest (CVS 8/89-91) (III/4/Vbis/ 1-3)
- propaganda in Hasselt (CVS 8/155-158) (III/4/111/1-3, 5-6)
MAP 59

Centraal Vlaamsch Propagandabureau :
- propaganda in Mechelen (CVS 9 ; CVS 8/268-270 ; CVS 32/4) (III/4/
V/1-5, 7-8)
- vertrouwelijke stukken : (CVS 27) (III/4/6)
* begrotingen propaganda West- en Oost-Vlaanderen, Limburg en
Leuven
* zaak J. Wannyn (Gent)
* rellen Tienen en Mechelen
D88
MAP 88

Centraal Vlaamsch Propagandabureau :
- propaganda door Kempische studentenkring De Mastentop (ook
brief over Deinze)
- propaganda (vooral naamlijsten, soms verslagen en pamfletten) :
arrondissement Kortrijk ; kantons Deinze, Evergem, Hamme, Ledeberg en Oudenaarde ; gemeenten Beigem, Berg en Buken (ad
Schroyen), Bogaarden, Denderhoutem, Dworp, Ekeren, Eppegem,
Essen, Gaasbeek, Gooik, Haren, Hofstade, Liedekerke, Maria-Lombeek, Moeskroen, Wambeek, Weerde
- mapje diversen (betoging tegen Mercier ; propaganda' in West-Vlaanderen)
D89
MAP 98

Centraal Vlaamsch Propagandabureau : activistische maatschappijen
- Vlaamsche Garde, Vlaamsche Nationalistische Onderwijzers, Katholieke Vlaamsche Vereeniging, Studentenkomitee, Vlaamsche Bond
(Antwerpen)

(18)
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—
—
—
—

Vlaamsch en Vrij (Sint-Stevens-Woluwe)
Tooneel Roeland
Nationale Volksbond
Propaganda Aalst, Denderhoutem, Erembodegem, Land van Waas,
Mere, Moorsele, Zottegem

D90

MAP 76

Centraal Vlaamsch Propagandabureau : verslagen over Aarschot, Dendermonde, Duffel, Gent, Halle, Lokeren, Tielt, Tienen (CVS 8 en 9)
D91

MAP 12115

Plaatsaanvragen (min of meer alf.)
MAP 120

Toetredingen tot programma Raad van Vlaanderen
D92

MAP 108

— Ministerie van Justitie : benoemingen ambtenaren, notarissen, politiecommissarissen en burgemeesters, staking en vervlaamsing gerecht,
voorspraak
— Ministerie van Binnenlandse Zaken : benoemingen burgemeesters,
allerlei (o.a. studiebeurzen)
— Correspondentie Commissie Binnenlandse Zaken en Rechtswezen
D93

MAP 44
Nationaal Verweer :
— rijkswacht : voorstellen en plaatselijke afdelingen
— krijgsgevangenen : aanvragen terugkeer
D94

MAP 117, 119 en 126

Nationaal Verweer : toetredingsformulieren en plaatsaanvragen
D95

MAP 93

— Uittreksels uit Duitse dagbladen (Presse 29)
— Mededelingen van het Centraal Vlaamsch Persbureau

(19)
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— Knipsels uit Nederlandse en Duitse bladen
— Duitse knipsels over Vlaamse Beweging (1918)
D96
MAP 94

Centraal Vlaamsch Persbureau :
— ontvangen correspondentie *
— Korrespondenz Belgien 29.12.1917
— Belgischer Kurier, Briisseler Tageszeitung 4.8.1917
— knipsels uit Nieuwe Gentsche Courant, Bode van Limburg, Het Vlaamsche Nieuws, Gazet van Brussel, Ons Land, Gazet van Leuven, Uylenspiegel, Vlaamsche Leeuw, Weekblad Kortrijk, Vlaamsch Handelsblad
— De Goede Boodschap, Dietsche Stemmen, De Toorts
D97
MAP 101

Ministerie van Wetenschappen en Kunsten :
— correspondentie J. De Decker (VII/2/1) (RVV Min 5/3 en 23bis)
— afgehandelde zaken (RVV Min 5/21)
— correspondentie (RVV Min 5/29)
— meisjesnormaalschool Laken (R. De Guchtenaere) (RVV Min 5/24)
— diverse dossiers (RVV Min 5/14, 17 en 19)
D98
MAP 70
Propagandacomité Antwerpen : rekeningen, correspondentie en spreekbeurten (III/4/37/XXII)
D99
MAP 116

Toetredingen tot programma Raad van Vlaanderen (dienstbetoon)
MAP 12114 en 124

Commissie van Zaakgelastigden : plaatsaanvragen
D100
MAP 82
Centraal Vlaamsch Propagandabureau :
meetings, naamlijsten, pamfletten : Alsemberg, Arendonk, Avelgem,
Berchem, Beringen, Beveren, Bilsen, Borgerhout, Borgloon, Brecht (CVS
8) (III/4/XVIII/51)

(20)
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D101
MAP 61
Centraal Vlaamsch Propagandabureau :
— Meetings, pamfletten, verslagen : Bazel, Haasdonk, Kruibeke, Rupelmonde, Steendorp, Temse, Tielrode (CVS 9) (III/4/VII)
— Rekeningen, gecensureerde stukken, naamlijst Temse
D102
MAP 90

—
—
—
—
—
—
—

Toezicht arbeidskampen (III/6/9bis)
Opeisingen
Activistische verenigingen in Nederland (CVS 21/12bis)
Vrijlating krijgsgevangenen (CVS 19/16)
Verzoekschriften (CVS 19/9)
Correspondentie weggevoerden (CVS 19/1)
Verzoekschriften weggevoerden (CVS 19/2)

D103
MAP 105

Ministerie van Geldwezen :
— correspondentie
— dossiers 81-129 (plus een dossier zonder nummer)
D104
MAP 84

Centraal Vlaamsch Propagandabureau :
meetings, naamlijsten, pamfletten, verslagen : Hoogstraten, Houtem,
Humbeek, Itterbeek, Izegem, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Kester,
Nederbrakel, Kraainem (III/4/XXVIII/81)
D105
MAP 97

Centraal Vlaamsch Propagandabureau :
— telegrammenbetoging 11.7.1918 (CVS 9)
— activistische maatschappijen : Deutsch-Fldmische Gesellschaft (Diisseldorf), Help U Zelf (Brussel), Duitsch-Vlaamsch Genootschap,

Groep Vlaanderen (Brussel), Katholieke Vlamingen (Turnhout),
Vlaamsch Damenkomiteit voor Opbeuring Vlaamsche Krijgsgevangenen (Brugge), Hooger Op (Anderlecht), De Vereenigde Kunstvrienden (Brussel), Nationale Vlaamsche Bond (Strombeek), Jong-Vlaanderen (Brussel), Kantonnaal Vlaamsch Verbond (Brussel), diverse
maatschappijen (o.a. Commissie Nederland) (CVS 9 en 19)

(21)
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D106
MAP 8
Centraal Vlaamsch Propagandabureau :
meetings, naamlijsten, pamfletten, verslagen : Haacht, Meise, Merchtem,

Sint-Katelijne-Lombeek, Sint-Kwintens-Lennik, Sint-LambrechtsWoluwe, Steenhuffel, Teralfene, Tollenbeek, Westerlo (CVS 8) (III /4/
XXVIII /41)
MAP 105bis
Ministerie van Geldwezen : correspondentie

D107
Oorlogsschade Moerbeke : verklaringen n.a.v. bombardement en diefstal
9.10.1914
D108
MAP 95
Centraal Vlaamsch Propagandabureau : (IV/51 tot 57)
— documentatie voor W. De Vreese (knipsels juni 1917-ap ri l 1918)
— collectie De Vlaamsche Smeder (onvolledig) (CVS 8/129)
— notities Centraal Vlaamsch Persbureau (o.a. over De Toorts en Dietsche Stemmen) (K3/3)
— Het Vlaamsche Nieuws (CVS 20/18)
— kredieten pers (CVS 9/84)
— propagandistische artikels ; lijst brochures (CVS 21)
— Gentse pamfletten, door censuur g oe dgekeurd
D109
MAP 93 (binnenin MAP 92)
Centraal Vlaamsch Persbureau : (IV)
— Persbureau Brussel (K3/4)
— Perscommissie : leden en organisatie
— Volksontwikke li ng (K3/5)
— knipsels uit Duitsland (per maand) (IV/6 -28)
— verzetsliteratuur : La Libre Belgique, De Vlaamsche Wachter, De Vrije
Stem e.a.

D110
MAP 106
Ministerie van Handel en Nijverheid :
- Vlaanderen-tentoonstelling (Antwerpen) : correspondentie en verslagen

(22)
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— vlas, koolmijnen, jaarbeurzen, allerlei (CVS 21) (VII/4/1)
D111
MAP 102

Ministerie van Kunsten en Wetenschappen :
— inventaris dossiers (VII/2/18)
— individuele dossiers en adviezen (Min 5) (VII/Min 2)
— onderwijsverordeningen (Min 5/22) (VII/2/15)
— uitgaande correspondentie J. De Decker
— Commissie van Onderwijs en Schone Kunsten (VII/2/17)
— toestanden ; klachten scholen (o.a. brieven A. Bogaerts aan R. Kimpe
over Lier)
— plaatsaanvragen (VII/2/20)
D112
MAP 122
Toetredingsformulieren Limburg (Nationaal Verweer) (alf.)
MAP 118
Plaatsaanvragen voor Vlaamse mmistenes
•

•

•

D113
MAP 96

Activistische maatschappijen : Nationalistische Bond (Gent), Nationalistische Voorwacht (Brussel), Vrij Vlaanderen (Brussel en Denderleeuw),
Vlaamsche Voorwachten (Gouvernement-Generaal), Jong-Vlaanderen
(Brussel, Tienen, Gouvernement-Generaal), Volks-opbeuring en Yolksontwikkeling, Vlaamsche Arbeidersgemeenschap, Groeningerwacht,
Vlaamsch Verbond (Antwerpen) (CVS 9 en 20)
D114
MAP 67
Vlaamsch Propagandakomiteit Antwerpen : adressenlijsten, pamfletten
en meetings, correspondentie, besturen en commissies (CVS 16bis/41, 47,
49, 52) (III/4/XVI/13)
D115
MAP 107

Ministerie van Binnenlandse Zaken : correspondentie, openbare gezondheid, gouwraden, bestuurstaal, opschriften, Volksopbeuring, allerlei, te
bespreken (Min 5) (VII/4)

(23)
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D116
MAP 113

Volksmanifest voor vervlaamsing Gentse universiteit (1916)
MAP 114

Toetredingsformulieren Antwerpen (A -N) (CVS 7/X/2)
D117
MAP 103

Ministerie van Geldwezen : kadaster, verdeling Vlaanderen-Wallonië,
inkomens- en vermogensbelasting, personeel, organisatie, samenvatting
verordeningen, wetsvoorstellen en moties, Gesetz- und Verordnungsblatt
fiir Flandern, correspondentie, plaatsaanvragen, douaniers, individuele
dossiers (VIII/3)
D118
MAP 85

Centraal Vlaamsch Propagandabureau :
meetings, naamlijsten, pamfletten, verslagen : Kraainem, Landen, Lombeek, Mechelen a/M, Melsbroek, Moorsele, Nederokkerzeel, Neerpelt,
Nieuwenrode, Ninove, Overijse, Ronse (CVS 8) (III/4)
D119
MAP 83

Centraal Vlaamsch Propagandabureau :
meetings, naamlijsten, pamfletten, verslagen : Bree, Buizingen, Diksmuide, Dilbeek, Dworp, Elewijt, Elingen, Gistel, Harelbeke, Heist-opden-Berg, Hekelgem, Herfelingen, Herk-de -Stad, Herne, Herzele, Hoei
-lart,Kuishoem(CVS
8) (III/4/XXVIII)
D120
MAP 80

Centraal Vlaamsch Propagandabureau :
meetings, naamlijsten, pamfletten, verslagen : Galmaarden, Malderen,
Opwijk, Perk, Peutie, Ruisbroek, Sint-Genesius-Rode, Strombeek, Wol
-vertm,Zane(CVS
8) (III/4/XXVIII/31)
D121
MAP 91

Centraal Vlaamsch Persbureau
— rapport A. Perenrans over oprichting Persbureau (IV/0)
— Persbode : collectie nrs. 1-21 (getypt) (K3)
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(24)

— Het Vlaamsche Nieuws : knipsels

D122
MAP 104
Ministerie van Geldwezen : correspondentie (VII/3/11)
D123
MAP 87
Centraal Vlaamsch Propagandabureau :
meetings, naamlijsten, pamfletten, verslagen : Alsemberg, Bekkerzeel,
Buizingen, Drogenbos, Eeklo, Heverlee, Kaprijke, Leefdaal, Lochristi,
Menen, Nazareth, Neder-over-Heembeek, Wetteren, Zandhoven, Zottegem (III/4/XXVIII/121)
D124
MAP 86
Centraal Vlaamsch Propagandabureau :
meetings, naamlijsten, pamfletten, verslagen : Nossegem, Oetingen, Oostrozebeke, Pamel, Peer, Pepingen, Schepdaal, Sint-Gillis, Sint-MartensLennik, Sint-Pieters-Jette, Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Ulriks-Kapelle,
Steenokkerzeel, Sterrebeek, Strijtem, Vlezenbeek, Vorst, Zele, Zemst,
Zichem-Zussen (CVS 8)
D125
Centraal Vlaamsch Persbureau : overgetypte persartikels
D126
MAP 68
Propaganda Antwerpen : ontvangen en uitgaande stukken met repertohum tot 14.10.1918 (CVS 16bis/43) (III/4/XXVI/25-28)
D127
MAP 89
Propaganda krijgsgevangenen : (III)
— bezoek A. Borms aan gevangenenkampen (juli-augustus 1917)
— vervlaamsing van het openbaar leven
— rapporten en correspondentie C. Rousseeu
MAP 126bis
— Ministerie van Wetenschappen en Kunsten : benoemingen (RVV 5)
— Plaatsaanvragen J. Van den Broeck (RVV 16)

(25)

173

D128
MAP 100

Nationaal Verweer : rijkswacht
Correspondentie, plaatsaanvragen, verzoekschriften, repertorium (III/2)
(VII/1/18)
D129
MAP 126

Plaatsaanvragen en verzoekschriften Kunsten en Wetenschappen, Posterijen, typistes, onderwijzers, gemeentebestuur Brussel, andere (RVV 16)
D130
MAP 111/112

-

Wetten en verordeningen : vervlaamsing bewaarscholen, vervlaamsing Waalse gemeenten, vervlaamsing Brussel, maatschappijen
Nationaal Verweer : vervlaamsing
Ministerie van Rechtswezen : personeel

D131
MAP 123

Commissie van Gevolmachtigden : plaatsaanvragen F-S
D132
MAP 110

-

Diverse stukken : brief aan E. Blavier, notitie over mgr. Heylen, brief
M. Gerstenhauer aan A. Borms, brief A. Faingnaert aan A. Borms,
bezoek bij kanse lier von Hertling (7-10.8.1918), dossier J. Eggen
Verslagen Grondwetscommissie, vervlaamsing gerecht en onderwijs,
e. a. (VIII)

D133
MAP 69

Propaganda Antwerpen : correspondentie enz. (CVS 16bis)
D134
MAP 66

Propaganda Antwerpen : Sint-Niklaas, Hoofdbestuur van Vlaamsche
Werking, correspondentie, verslagen, vertrouwelijke verslagen, meetings
(in alfabetische orde gemeenten), spreekbeurten

(26)
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D135
MAP 109

Ministeries van Nijverheid, Openbare Werken, Spoor, Post : correspondentie (RVV 2)
Vanaf hier dragen de bundels geen etiketten meer
D136

Raad van Vlaanderen : algemene vergadering juni-september 1918
D137
MAP 112

— Diverse mappen : kardinaal Mercier, F. Heuvelmans (Min 4/2),
tegenstanders in de provincie Antwerpen, papieren F. Brulez (Rens.
1/2), individuele inlichtingen (Rens. I/1), brieven aan A. Borms (Rens.
III)
— Kopieboek correspondentie J. Van den Broeck
— Commissies Raad van Vlaanderen (RVV 3/7)
— Franstalige notities over activistische maatschappijen (V), Wetenschappen en Kunsten (VII/2), plaatsaanvragen (VI), Nationaal Verweer (VII/4 en 1/1/26), verzoekschriften (CVS 19/14) (I/3/4)
D138

—
—
—
—
—
—

Passen voor leden : correspondentie
Correspondentie Algemeen Secretariaat (1917)
Diverse i.v.m. propaganda
Commissie van Bestuurswezen
Oorlogsschade (J. Pirenne, J. Chantry)
Papieren A. Brys (o.a. over overname Gazet van Brussel)

D139
— Papieren A. Brys (Allerlei 17)
— Raad van Vlaanderen : geloofsbrieven leden (RVV 3/4), moties en
besluiten (RVV 2/1 en 2)
D140

— Raad van Vlaanderen : landdag 4.2.1917, leden, verkiezingen, verslagen (juni-september 1918) (RVV 2), commissies, uitnodigingen (RVV
3/2), protesten (RVV 3/5)
— Franstalige notities en diverse documenten (o.a. bestuur Minderheidsgroep Antwerpen)

(27)
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D141

-

Raad van Vlaanderen : notulen diverse vergaderingen, personeel
Vlaamse ministeries, diverse nota's en toelichtingen over verordeningen (o.a. hervorming gerecht), splitsing ASLK
Franstalige notities en diverse documenten

D142

Quaestuur : correspondentie, personeel, boekhouding (K2 /1), diverse
stukken voor Financiën (Min 1)
D143

-

Tweede Raad van Vlaanderen : ontslagen en vervangingen
Propaganda Aalst-Autgaarden (Oudgarden) (CVS 6/14)
Gouwraad Oost-Vlaanderen : correspondentie met Raad van Vlaanderen
Dossier Halle
Correspondentie Justitie
Correspondentie met Duitse overheid (RVS AS/8 en 9)

D144

-

Algemeen Secretariaat : ontvangen correspondentie
Algemeen Secretariaat : uitgaande correspondentie
Bureau Raad van Vlaanderen : uitgaande correspondentie
Allerlei correspondentie, o.a. over Vooruit
Franstalige notities over relaties met Duitse overheid en over buitenlandse zaken (I/4/21)

D145

Centraal Vlaamsch Propagandabureau correspondentie met Duitse
overheid (alf.) (CVI /10/XII) (I/3/170)
D146

Raad van Vlaanderen
— samenste lling archief
— verslagen Bureau (onvolledig)
— Franstalige notities over Bureau (I/1/28)
— stukken i.v.m. samenroepen algemene vergade ri ng (papieren A. Brys)
(RW 3/1-3)
— uitnodigingen voor vergade ri ngen
— personeel (RW 3/6) (Quaestuur 32)
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(28)

D147

Raad van Vlaanderen :
— verslagen Bureau (RVV 3/1-3) (I/1/28-30)
— verslagen Bureau (dubbels)
— Franstalige notities over Bureau (I/1/29)
— diverse stukken
D148

Franstalige inventaris archief op steekkaart
P1

Raad van Vlaanderen : algemene vergadering november 1917-maart 1918
P2

Centraal Vlaamsch Propagandabureau : (CVS 6)
correspondentie over affiches, meetings, pamfletten : Brussel
P3

Aanvragen betrekkingen op Vlaamse ministeries (Betrekkingen 30/1/100)
(RVV 12/125) (Demandes 27)
P4

Raad van Vlaanderen : algemene vergadering juni-september 1918
P5

Correspondentie aan J. Wannyn (alfab.) (CVS 11/6) (I/3/16)
P6

Centraal Vlaamsch Propagandabureau :
affiches, meetings, naamlijsten, pamfletten, verslagen : Brussel, Ukkel,
Varendonk, Veerle, Veitem, Vertrijk, Viersel, Vilvoorde, Vinderhoute,
Vissenaken, Vlezenbeek, Vlimmeren, Vollezele, Vosselaar, Vorst (Kempen), Vossem, Vremde (CVS 6) (III/S/1/21 W-Z)
P7

Centraal Vlaamsch Propagandabureau :
affiches, meetings, naamlijsten, pamfletten, verslagen : Baarle, Balen,
Bazel, Beigem, Berchem, Berendrecht, Beveren-Waas, Bierbeek, Bilzen,
Blanden, Boekhout, Boendaal, Bonheiden, Boom, Borgerhout, Borgworm, Borsbeek, Bost, Brasschaat, Brecht, Bree, Broechem, Brugge,

(29)
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Brussegem, Brustem, Budingen, Buizingen, Bunsbeek, Burcht (CVS 6)

(III/1/1/4B)
P8

Commission d'Enquête sur la Violation des Règles du Droit des Gens :
correspondentie (1919-1921)
P9

Centraal Vlaams Propagandabureau : uitgaande correspondentie N-Z
(CVS 11/5) (I/3/14)
P10

Centraal Vlaamsch Propagandabureau :
affiches, meetings, naamlijsten, pamfletten, verslagen : Galmaarden,
Ganshoren, Gavere, Geel, Geetbets, Gentbrugge, Genk, Geraardsbergen,
Gierle, Glabbeek, Goetsenhoven, Giittingen, Gooik, Grazen, Grimbergen, Groot-Bijgaarden (CVS 6) (III/1/1/9 G)
Pll

Centraal Vlaamsch Propagandabureau :
affiches, meetings, naamlijsten, pamfletten, verslagen : Brussel (CVS 6)
(III/1/1/6 Brussel I)
P12

Ministerie van Geldwezen : kandidaat-ambtenaren (RVV Min 1)
(Demandes 1)
P13

Centraal Vlaamsch Propagandabureau :
affiches, meetings, naamlijsten, pamfletten, verslagen : Antwerpen (CVS
6) (III/1/1/3 Antwerpen II)
P14

Centraal Vlaamsch Propagandabureau :
affiches, meetings, naamlijsten, pamfletten, verslagen : Itterbeek, Jeuk,
Kalken, Ka llo, Kalmthout, Kampenhout, Kapellen, Kapelle-op-den-Bos,
Kasterlee, Keerbergen, Kerkom, Kessel, Kester (Halle), Kontich, Korbeek, Kortenberg, Kortessem, Kortrijk, Kraainem, Kruibeke, Kumtich,
Kuringen (CVS 6) (III/1/1/J-K)
P15

Formulieren A meetings nr. 1-672 (mei 1917-februari 1918) (CVS 5)
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(30)

P16
Formulieren A meetings nr. 1193-1320 en ongenummerde (juli-oktober
1918) (CVS 5)

P17
Formulieren B meetings nr. 1-672 (mei 1917 - februari 1918) (CVS 5)

P18
Formulieren A meetings nr. 673-1192 (maart juli 1918) (CVS 5)

P19
Formu li eren B meetings nr. 1193-1436 (augustus-oktober 1918) (CVS 5)

P20
Formulieren B meetings nr. 673-1192 (maa rt juli 1918) (CVS 5)

P21
Propagandacomités Antwerpen en Gent : correspondentie met Centraal
Vlaamsch Propagandabureau (CVS 11/7) (I/3/15)

P22
Ministerie van Geldwezen : voorgestelde ambtenaren (RVV Min 1)

P23
Centraal Vlaamsch Propagandabureau :
affiches, meetings, naamlijsten, pamfletten, verslagen : Antwerpen (CVS
6) (111/i / 1 /2 Antwerpen I)

P24
Centraal Vlaamsch Propagandabureau :
affiches, meetings, naamlijsten, pamfletten, verslagen : Maaseik, Machelen (Vilvoorde), Malderen, Mariakerke, Massenhoven, Mechelen, Meerbeek, Meerhout, Meise, Melkwezer, Melle, Melsbroek, Melsele, Merchtem, Mere, Merkplas, Milen, Mol, Molenbeek, Mortsel, Munsterbilzen
(CVS 6) (III/1/1/15 M)

P25

Commission d'Enquête sur la Violation des Règles du Droit des Gens :
correspondentie (1919-1921) (cf. P8)
P26
Centraal Vlaamsch Propagandabureau :

(31)
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affiches, meetings, naamlijsten, pamfletten, verslagen : Nazareth, Nederokkerzeel, Neerdaal, Neerhespen, Neerijse, Neerlanden, Neerlinter, Neerwinden, Niel, Nieuwerkerke-Waas, Nieuwrode, Ninove, Oepertingen,
Opbeek, Onkerzele, Oorderen, Oostende, Oosterweel, Oostmalle,
Opglabbeek, Oplinter, Oppuurs, Opwijk, Orsmaal, Oudenaarde, Oudergem, Oud-Heverlee, Oud-Turnhout, Overhespen, Overwinden, Overijse
(CVS 6) (III/1/1/16 N-0)
P27
Centraal Vlaamsch Propagandabureau :
affi.ches, meetings, naamlijsten, pamfletten, verslagen : Waarloos, Waasmont, Wals-Bets, Wals-Houtem, Wange, Wechel ter Zande, Werchter,
Westmalle, Westmeerbeek, Westwezel, Wetteren, Wezenbeek, Wezeren,
Willebroek, Wilmaarsdonk, Wilrijk, Wimmertingen, Wintershoven, Wolvertem, Wommelgem, Wommersom, Wortel, Wijchmaal, Wijnegem,
Zandhoven, Zandvliet, Zevergem, Zellik, Zoersel, Zoutleeuw, Zwijnaarde, Zwijndrecht (CVS 6) (III/1/1/20 W-Z)
P28
Ministerie van Geldwezen : plaatsaanvragen (RVV Min 1)
P29
Centraal Vlaamsch Propagandabureau :
affiches, meetings, naamlijsten, pamfletten, verslagen : Gent (CVS 6) (III/
1/1/11 Gent II)
P30
Centraal Vlaamsch Propagandabureau :
affiches, meetings, naamlijsten, pamfletten, verslagen : Laken (CVS 6)
(III/1/1/14bis Laken)
P31
Centraal Vlaamsch Propagandabureau :
affiches, meetings, naamlijsten, pamfletten, verslagen : Laar, Landen,
Lebbeke, Ledeberg, Leefdaal, Lembeek (Hal), Leuven, Lichtaart, Liedekerke, Lier, Li llo, Linkebeek, Lint, Lippe lo, Loenhout, Lokeren, Londerzeel, Lovendegem, Lovenjoel (CVS 6) (III/1/1/14 L)
P32
Centraal Vlaamsch Propagandabureau :
affiches, meetings, naamlijsten, pamfletten, verslagen : Park (Heverlee),
Peer, Pellenberg, Perk (Vilvoorde), Peutie, Pulderbos, Pulle, Puurs, Ram-
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sel, Retie, Ronse, Roosbeek, Rossem, Rotselaar, Ruisbroek, Rumsdorp,
Rumst, Rupelmonde, Rijkel, Rijkevorsel, Rijmenam (CVS 6) (III/1/1/17
P-QR)
P33

Centraal Vlaamsch Propagandabureau :
affiches, meetings, naamlijsten, pamfletten, verslagen : Anderlecht (CVS
6) (111/I / 1 / 1 bis Anderlecht)
P34

Centraal Vlaamsch Propagandabureau :
affiches, meetings, naam lijsten, pamfletten, verslagen : Deinze, Denderleeuw, Dendermonde, Dessel, Deurre, Diegem, Diest, Dilbeek, Dormaal,
Drieslinter, Drogenbos, Drongen, Dworp (Lot) (CVS 6) (111/1/1/7 C-D)
P35

Centraal Vlaamsch Propagandabureau :
affiches, meetings, naamlijsten, pamfletten, verslagen : Edegem, Ekeren,
Eindhout, Elewijt, Elen, Elingen, Eliksem, Elsene, Eppegem, Erps, Essenbeek, Etterbeek, Everberg, Evere, Evergem, Ezemaal (CVS 6) (111/1/1/8
E-F)
P36

Centraal Vlaamsch Propagandabureau :
affiches, meetings, naamlijsten, pamfletten, verslagen : Schaarbeek,
Scheldewindeke, Schelle, Schepdaal, Schoonaarde, Schoten, 's-Gravenwezel, Sinaai, Sint-Agatha-Berchem, Sint-Amandsberg, Sint-GenesiusRode, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Joris-Winge, SintKwintens-Lennik, Zaventem (CVS 6) (111/1/1/i8 51)
P37

Raad van Vlaanderen : algemene vergadering februari-oktober 1917
P38

Centraal Vlaamsch Propagandabureau :
affiches, meetings, naamlijsten, pamfletten, verslagen : Temse, Teralfene,
Terhagen, Ternat, Tervuren, Tessenderlo, Tielen, Tielrode, Tienen, Tildonk, Tollenbeek, Tongeren, Tremelo, Turnhout (CVS 6) (III/ 1 / 1 / 19bis
T)
P39

Raad van Vlaanderen : algemene vergadering oktober 1917-maart 1918
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P40
Centraal Vlaamsch Propagandabureau :
affiches, meetings, naamlijsten, pamfletten, verslagen : Koekelberg (CVS

6) (III/1/1/13bis Koekelberg)
P41
Centraal Vlaamsch Propagandabureau :
affiches, meetings, naamlijsten, pamfletten, verslagen : Haacht, Haasdonk, Haasrode, Hakendover, Halle, Halle (Rooienhove), Harelbeke,
Haren, Hasselt, Heist-op-den-Berg, Hekelgem, Hemiksem, Herentals,
Herfelingen, Herk-de-Stad, Herne, Herselt, Heverlee, Hoboken, Hoe-

gaarden, Hoeilaart, Hoeselt, Hoevenen, Hofstade, Hoogstraten, Houtem
(Vilvoorde), Houtvenne, Hove, Huizingen, Humbeek (CVS 6) (III/1/1/12
H-I)
P42
Centraal Vlaamsch Propagandabureau :
affiches, meetings, naamlijsten, pamfletten, verslagen : Sint-Lambrechts-

Herk, Sint-Lenaerts, Sint-Martens-Bodegem, Sint-Margriete-Houtem,
Sint-Martens-Latem, Sint-Niklaas, Sint-Pieters-Jette, Sint-Pieters-Leeuw,
Sint-UlriksSint-Pieters-Rode, Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Truiden,
Kapelle, Sleidinge, Stabroek, Steendorp, Steenhuffel, Steenokkerzeel, Stekene, Sterrebeek, Stokkem, Stokrooi, Strombeek (CVS 6) (III/1/1/19 SII)
P43
Centraal Vlaamsch Propagandabureau :
affiches, meetings, naamlijsten, pamfletten, verslagen : Gent (CVS 6) (III/
1/1/10 Gent I)

P44
Raad van Vlaanderen : voorspraakdossiers 1-100 (RVV KII) (I/3)

P45
Raad van Vlaanderen : algemene vergadering juni-september 1918

P46
Raad van Vlaanderen : voorspraakdossiers 101-200 (RVV KII) (I/3)
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P47

— Verslagen afdeling Binnenlandse Zaken (RVV 5/8bis)
— Verslagen Gouwraad Oost-Vlaanderen
— Gouwraden : geloofsbrieven en diverse stukken
P48
Telegrammenbetoging 11 juli 1918 (RVV 10/KII) (Soc.Act.I)
P49

Raad van Vlaanderen : algemene vergadering februari-oktober 1917
P50

Raad van Vlaanderen : algemene vergadering oktober 1917-maart 1918
P51

Raad van Vlaanderen : algemene vergadering februari-oktober 1917
P52

MAP 60

Propaganda Mechelen : correspondentie, kopieboek uitgaande correspondentie (CVS 32)
P53

Raad van Vlaanderen : algemene vergadering juni-september 1918
P54

Raad van Vlaanderen : algemene vergadering oktober 1917-maart 1918
P55

Raad van Vlaanderen : algemene vergadering februari-oktober 1917
REG1

Nationaal Verweer : repertoriurn ontvangen en uitgaande correspondentie over vervlaamsing openbaar leven
REG2

Nationaal Verweer : repertorium ontvangen en uitgaande correspondentie over verzoekschriften

(35)

REG3
Raad van Vlaanderen
presentie lijsten mei 1917-ap ri l 1918 (I/1/49)

REG4
Centraal Propagandacomité
presentie lijsten april-oktober 1918 (I /1/51)

REG5
Centraal Propagandacomité
presentie lijsten novem be r 1917 - oktober 1918 (I /1/52)

REG6
Bureau Raad van Vlaanderen
presentie lijsten janua ri -oktober 1918 (I /1/53)
REG7
Afdeling Openbare werken
presentie lijsten december 1917 juli 1918 (I /1/54)

REG8
Afdeling Binnenlandse Zaken
presentie lijsten mei 1917 - septem be r 1918 (I /1/55)

REG9
Afdeling Spoorwegen, Post, Telegraaf, Zeewezen
presentie lijsten mei 1917 - okto be r 1918 (I /1/56)

REG10
Bestuur Raad van Vlaanderen
presentie lijsten mei 1917 janua ri 1918 (I /1/57)

REG11
Afdeli ng Landbouw
presentie lijsten mei 1917 juni 1918 (I/1/58)
REG12
Afdeling Nijverheid en Arbeid
presentie lijsten mei 1917 - oktober 1918 (I /1/59)
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REG13

Afdeling Justitie :
presentielij sten mei 19 1 7-april 191 8 (I/1 /60)
REG14

Algemene vergadering Raad van Vlaanderen :
presentielij sten juni-september 191 8 (I/ 1 /61)
REG15

Nationaal Verweer : repertorium ontvangen en uitgaande correspondentie (april-oktober 1918)
REG16

Propagandabureau Lier :
kopieboek uitgaande correspondentie (juli-oktober 1918)
REG17

Centraal Vlaamsch Secretariaat : register ontvangen en uitgaande correspondentie (maart-oktober 1918)
REG18

Propagandabureau Turnhout : kopieboek uitgaande correspondentie
(september 1917-maart 1918) (CVS 12) (III/4/II)
REG19

Propagandabureau Turnhout : kopieboek uitgaande correspondentie
(maart-juli 1918) (CVS 12) (III/4/II)
REG20

Propagandabureau Turnhout : kopieboek uitgaande correspondentie
(juli-oktober 1918) (CVS 12) (III/4/II)
REG21

Ministerie Spoorwegen, Post, Telegraaf, Zeewezen : repertorium ontvangen en uitgaande correspondentie (juni-augustus 1918)
REG22

Ministerie Openbare Werken : repertorium ontvangen en uitgaande correspondentie (juni-augustus 1918)
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REG23
Propagandabureau Lier : kopieboek correspondentie (november 1917-juli
1918) (CVS 25)
REG24
Propagandabureau Herentals : 3 foto's, kopieboek correspondentie
(augustus-september 1918) (CVS 25) (III/4/XIIIbis Herentals II)
REG25

Centraal Propagandabureau : rekeningboek Brussel (levering boeken)
REG26

Raad van Vlaanderen : grootboek uitgaven (april-november 1917) (I/5/
20)
REG27

Raad van Vlaanderen : kasboek (april-november 1917)
REG28

Centraal Vlaamsch Secretariaat : repertorium ontvangen correspondentie
(juli-oktober 1918) (CVS 31/4)
REG29

Centraal Vlaamsch Secretariaat : repertorium ontvangen correspondentie
(december 1917-juli 1918) (CVS 31/1)
REG30

Centraal Vlaamsch Secretariaat : repertorium ontvangen correspondentie
(april 1917-april 1918) (CVS 31/2)
REG31
Centraal Vlaamsch Secretariaat : repertorium ontvangen correspondentie
(februari-oktober 1918) (CVS 31)
REG32

Centraal Vlaamsch Secretariaat : repertorium ontvangen correspondentie
(september 1917-april 1918)
REG33

Alfabetische klapper adressen
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REG34
Nationaal Verweer : repertorium ontvangen en uitgaande correspondentie (april-oktober 1918)
REG35
Ministerie van Geldwezen : repertorium privécorrespondentie (februarioktober 1918)
REG36
Centraal Vlaamsch Propagandabureau : bestellingen pamfletten (mei-september 1918)
REG37
Gevolmachtigde Kunsten en Wetenschappen : behandelde zaken (julioktober 1918) (RW KII)
A
Franstalige steekkaarten activisten B-H
B
Franstalige steekkaarten activisten A-Z
C
— Tweetalige steekkaarten (oorlogspensioenen ?) (1962)
— Steekkaarten buiten klassement
Dl
Activisten M-Z
D2
Activisten N-Z
E
Activisten D
F
Behandelde zaken
G
Activisten A-D

(39)
H

Activisten H-Q
I
— Activisten A-L
— Steekkaarten
J

Activisten S-Z
K

Activisten E-M
L
Activisten A-W (Limburg)
M
Activisten R-V (Brabant)
N

— Activisten A-W Mest-Vlaanderen)
— Krijgsgevangenen
0
— Activisten G-S (Antwerpen)
— Activisten G-S (Turnhout)
P

Activisten V-W (Brabant)
Q

Activisten D-G (Brabant)
R

Activisten A-F (Antwerpen)
S
Activisten A-W (sollicitanten)
T

Nationaal Verweer : inlichtingskaarten Berchem en Antwerpen
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U
— Tweetalige steekkaarten (oorlogspensioenen?) (1965)
— Steekkaarten buiten classement
V
— Franstalige steekkaarten activisten
— Franstalige steekkaarten Nederlandse sympathisanten
W
— Hulpaanvragen
— Artikels uit activistische pers
X
Activisten in Oost-Vlaanderen (per categorie : studenten, burgers, onderwijzend personeel, bedienden, zonder beroep)
Y
Franstalige steekkaarten correspondenten en vertrouwensmannen
(per plaats)
Z
Franstalige steekkaarten Nationalistische Bond (Gent) S-Z
Al
Nationaal Verweer : toetredingsformulieren Raad van Vlaanderen
A2
Franstalige steekkaarten voorzitters en secretarissen activistische maatschappijen (telegrammenbetoging 11 juli 1918)
A3
Franstalige steekkaarten activisten
A4
Franstalige steekkaarten kiezers Gouwraad Antwerpen en leden Gouwraad
A5
Franstalige steekkaarten Groeningerwacht : afdelingen, leiding en leden
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A6
Concordantie tussen archiefnummers Raad van Vlaanderen en nummering Ligue Nationale
A7
Franstalige steekkaarten Vlaamsch Verbond (Antwerpen)
A8
Franstalige steekkaarten Nationalistische Bond (Gent)
B1

Franstalige steekkaarten Katholieke Vlaamsche Vereeniging (Antwerpen
en rand)
B2

Franstalige steekkaarten Katholieke Vlamingen (Tu rnhout)
B3

Franstalige steekkaarten Jong-Vlaanderen (Brussel)
B4

Franstalige steekkaarten Vlaamsche Arbeidersgemeenschap (Anderlecht,
Sint-Martens-Bodegem)
B5

Franstalige steekkaarten Vrij Vlaanderen (Brussel)
B6

Franstalige steekkaarten Ontwaakt (Aalst), Jong-Vlaanderen (Mere),
Wilskracht (Denderhoutem), Herleeft (Ninove)
B7

Franstalige steekkaarten Volksopbeuring : lijst directeurs en magazijnen
B8

Franstalige steekkaa rten Vlaamsche Arrondissementsbond (Sint-Niklaas)
B9

Vertrouwensmannen
Cl

Franstalige steekkaarten Volksontwikkeling (Brussel)
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C2
Franstalige steekkaarten Raad van Vlaanderen : leden en bedienden
C3
Franstalige steekkaarten Vlaamsche Arrondissementsbond (Temse,
Nieuwkerken, Rupelmonde, Beveren, Melsele) (cf. B8)
C4
Franstalige steekkaarten Ontwaakt (Oudergem), Activistische Schoolbond (diverse steden), Vlaanderen Boven (Erembodegem), Vlaamsche
Nationalistische Kring (Moorsel), Vlaamsch Nationale Boerenbond
Broederband (Denderhoutem en Aalst), Help U Zelf, Hooger Op
(Anderlecht), Vlaamsche Damen Komiteit (Brugge), Vereenigde Kunstvrienden (Anderlecht), Vlaamsch en Vrij (Sint-Stevens-Wolume), Kantonnaal Vlaamsch Verbond (Brussel), Nationale Vlaamsche Bond
(Strombeek), Vlaamsche Gymnastiekvereeniging (Brussel)
C5
Franstalige steekkaarten Nationaal Verweer : individuele tussenkomsten
(vooral plaatsaanvragen)
C6
Franstalige steekkaarten Antwerpse verenigingen : Vlaamsch Nationale
Studenten Vereeniging, Vlaamsche Wacht, Vlaamsch Nationale Studentenbond, Vlaamsche Jongelingen Bond, Activistisch Tooneelgezelschap,
Studentencomité, Vlaamsch Nationale Onderwijzers, Vlaamsche Padvinders, Licht, Per Crucem ad Lucem
C7
Franstalige steekkaarten Deutsch-Fldmische Gesellschaft (Diisseldorf),
Arbeiders Bochumer Verein (per stad van herkomst)
C8
Franstalige steekkaarten activisten GiAtingen
C9
Franstalige steekkaarten Nationalistische Voorwacht (Gent)
(ingeschreven bij Provinciale Bevoorradings Commissie?)
C10
Franstalige steekkaarten Vrij Vlaanderen (Denderleeuw)
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C11
Franstalige steekkaarten activisten
C12
Franstalige steekkaarten Volksontwikkeling (Brussel) : levenslange leden,
beschermers, medewerkers, gewone leden
C13
Franstalige steekkaarten Nationaal Verweer : plaatsaanvragen rijkswacht
(dossiers 1-248)
ARCHIEF EN MUSEUM VOOR HET VLAAMSE CULTUURLEVEN
NALATENSCHAP JOSUE DE DECKER (R 1008/H)
MAP 1
— Verslagen gesprekken met kanselier von Hertling in Spa (juli -augustus 1918)
— Redevoe ringen J. De Decker in Raad van Vlaanderen en over liqui-

datie
— Commissies van Gevolmachtigden : agenda's
— Manifest Aan het Vlaamsch Volk
— Kranteknipsels
— Diversen
MAP 2

— Hauptkommission : verslagen (26 ap ril-17 oktober 1918)
— Commissie van Zaakgelastigden : presentielijsten (27 juli-26 september 1918)
— Commissie van Zaakgelastigden : verslagen (dub be ls)
— Afdeling Wetenschappen en Kunsten : presentielijsten (13 december
1917-17 okto ber 1918)
— Verslagen gesprekken met kanselier von Hertling in Spa (juli -augustus 1918)
— Brief J. De Decker aan A. Schaible 21.8.1918 (klad)
— Rekeningen (mei 1918)
— Diversen
MAP 3
- Commissie van Zaakgelastigen : ontvangen en uitgaande correspondentie
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— Bureau : uitgaande correspondentie (oktober 1918)
— Correspondentie met Duitse overheid (oktober 1918)
— Vlaamsch Comité (Brussel/Den Haag) : vergaderingen 3.11.1918,
30.12.1918 en 29.1.1919, notities J. De Decker, correspondentie (tot
december 1919)
MAP 4

— Commissie van Gevolmachtigden : verslagen (10 januari-30 augustus
1918)

— Commissie van Zaakgelastigden : ontvangen correspondentie (oktober 1918)

— Bureau : ontvangen correspondentie (oktober 1918)
MAP 5

— Commissie van Zaakgelastigden : verslagen (28 september-2 november 1918), correspondentie, betaling personeel
— Notities en correspondentie J. De Decker
— Verklaring J. De Decker in Bijraad 16.10.1918
— Raad van Vlaanderen : algemene vergadering 31.10.1918
MAP 6

Raad van Vlaanderen : algemene vergadering 6 juni-18 oktober 1918
MAP 7

—
—
—
—

Fragmenten dagboek J. De Decker (mei 1916, februari-maart 1917)
Correspondentie J. De Decker
Diversen : rijkswacht, mijnen, pachtrecht, onderwijs
Derde Raad van Vlaanderen (1929)

MAP 8

— Verslagen gesprekken met kanselier von Hertling in Spa (juli-augustus 1918)
— Reisverslagen Duitsland : A. Borms (juli-augustus 1917), L. Meert
(juli 1918), A. Brys en E. Ver Hees (juli-augustus 1918)
— Reisverslag Nederland : A. Claus en A. Brys (juni-juli 1918)
— Documentatie over ontslag F. Heuvelmans
— Documentatie over houding passieven (o.a. F. Van Cauwelaert en
C. Huysmans)
— Documentatie over kampen (o.a. verslagen C. Rousseeu)
— Diversen : statuut Vlaanderen, gerecht, geestelijkheid
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MAP 9

-

Commissie van Gevolmachtigden : presentielijsten (7 januari9 november 1918)
Commissie van Zaakgelastigden : kasboek (maart 1918-maart 1919)

MAP 10

-

Commissie van Gevolmachtigden : verslagen 1918 (dubbels)
Commissie van Zaakgelastigden : verslagen (tot 8 november 1918)
Hauptkommission : verslagen (januari-juli 1918)
Nationaal Verweer : boekhouding (februari-april 1918)
Diversen

MAP 11

Commissie van Gevolmachtigden : boekhouding, zitpenningen, allerlei
MAP 12

Commissie van Gevolmachtigden : boekhouding (oktober 1918), zitpenningen (februari-april 1918), allerlei, personeel, verzoekschriften, Nationaal Verweer, vervlaamsing Brussel
NALATENSCHAP JULES SPINCEMAILLE (R 1008/H)
MAP 1

-

Raad van Vlaanderen : verslagen en moties, adressen, reglement,
overzicht ontstaan en groei
Teksten : Flandern und das Deutsche Volk, Réponse a l'affiche flamande, Aux Belges, Appel aux Wallons, over Waalse tegenkanting
tegen Vlaamse zelfstandigheid
Pamflet : Een nieuwe ontdekking in het Ministerie
Oproep Vlaamsche Socialistische Arbeidersgemeenschap tot Raad
van Vlaanderen (17.4.1917)
Brief katholieke leden Raad van Vlaanderen aan A. Schaible (1.12.17)
Verslag F. Vijdt vergadering studiekring Gildenhuis 19.2.1918
Confederaal voorstel L. Meert met bedenkingen en repliek J. Spincemaille (februari/maart 1918)
Knipsels uit de periode van de bevrijding (11-29 november 1918)
Overzicht privéarchief

MAP 2

-

Verslagen en commissies (o.a. over orthografie plaatsnamen, rechtswezen)
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— Bundel i.v.m. commissie voor de schrijfwijze van plaatsnamen (K.B.
10.5.1886)

— Voorstellen i.v.m. gouwraden ; goedgekeurde teksten (17.8.1917)
— Verslag werkzaamheden propagandabureau
— Commissie Handel, Geld en Bankwezen : voorstel tot wijziging cinemabelastingswet (met brief 27.7.1917)
— Uitvoerende commissie : verslag over bestuurlijke scheiding (oktober
1917)

— Commissie Rechtswezen : verslag 23.2.1918
MAP 3
— Verordeningen inzake taalgebruik
— Talentelling 1910

— Drie landstalen
— Knipsels i.v.m. taalgebruik in Brussel en Brabant
— Verordeningen inzake Vlaams onderwijs : ontwerpen en memories
van toelichting, correspondentie
— Vlaams in rechtbanken, taal in rechtsspraak, werkrechtersraden
MAP 4
— Ministerie van Binnenlandse Zaken : gemeenten en provincies
— Diverse verordeningen en ontwerpen : personeel, huisvesting, voeding, Brussel, eedaflegging magistraten, ambtenaren en bedienden,
gezondheidsdienst, politiecommissarissen
MAP 5
Dossier „sublieme deserteurs" : verslag R. Oszwald (16.5.1918), rapport
zending van de afgezanten van de frontbeweging
TWEE MAPPEN MET LOSSE DOCUMENTEN (R 1008ID)

MAP 1
L. Franck e.a. tegen Raad van Vlaanderen (10.3.1917)
(stencil en Franse vertaling) ; protesten schepencollege Brussel
(26.1.1918), schepencollege Gent (24.1.1918) en Antwerpen (5.2.1918),
Vlaamse volksvertegenwoordigers
— Dagbladen
— Brochures
— Boeken
— Protestbrief

MAP 2
— Professorenlijst

J. Eggen (?) voor Vlaamse Hogeschool
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— Enquêtecommissie inzake verdwijning van het archief van de Raad
van Vlaanderen
— Perscommuniqué Raad van Vlaanderen (Ons Vaderland 21.1.1928)
— Diversen (o.a. anti-activistische pamfletten)
— Pamfletten, tijdschriften, boeken
R 1008IK

Bevat een aantal dag- en weekbladknipsels tussen 1918 en 1969

MOZART IN DE NEDERLANDSE POEZIE *
door
Rudolf VAN DE PERRE
Lid van de Academie

Sinds onheuglijke tijden heeft er een nauwe band bestaan tussen poëzie
en muziek, toen woord, muziek en dans nog een eenheid vormden, om
te voldoen aan de mense lijke behoefte aan expressie. In de loop der eeuwen is daar verandering in gekomen en heeft de toenadering tussen poëzie en muziek op- en neergaande bewegingen gekend. Toch is het zo dat
het materiaal, waarover de dichter beschikt de taal elementen bevat
(woordmelodie, klank, rijm, ritme) die, naar de vorm, altijd met muziek
verwant zullen blijven en de onderlinge wisselwerking bezegelen.
In de Latere Gedichten van Prosper van Langendonck (1862-1919)
staat er een vers, getiteld Muziek en poëzie, gedateerd op 9 juli 1902, dat
heelwat opgewekter klinkt dan de overige, meestal smarte lijke poëzie van
deze dichter. Het is haast een oproep
een romantische oproep weliswaar
om de innerlijke ervaringsgrond vrijelijk in klanken op te laten
wellen als een vogellied.
Laat de schelle tonen vlieten
uit de zangerige keel...
(...)
Laat de rijke klanken stroomen
als een vloed in de avondpracht...

In het spontane samengaan van klank en woord, van inhoud en vorm,
van muziek en poëzie dus, ziet Van Langendonck de ideale harmonie verwezenlijkt, die hij in het kunstwerk nastreefde.
Laat ze los, de volle akkoorden !
't Hart slaat mede in eiken klop.
Diepgedoken zielewoorden
wekken ze uit hun doodslaap op.
Levenbrengende openbaring ;
stemmen-, hartenharmonie ;
zang en weerzang, zoetste pa ri ng
van muziek en poëzie ! ( 1)
* Bijgewerkte tekst van de lezing, gehouden tijdens de openbare vergadering
te Gent op 24 oktober 1991.
( 1) Opgenomen in : Prosper van Langendonck, Gedichten, N.V. StandaardBoekhandel, Brussel, 1939, p. 132.

(2)
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Het is dan ook niet verwonderlijk dat in de poëzie, ook op thematisch
vlak, veelvuldige aanknopingspunten met de muziek te vinden zijn.
Dat een geni-ale persoonlijkheid als Wolfgang Amadeus Mozart (17561791) in de loop der jaren kunstenaars van andere disciplines zou inspireren, lag zo voor de hand. In de Nederlandse literatuur is hij evenmin
afwezig. Toch ligt het aantal prozaschrijvers of dichters, die door hem tot
rechtstreeks schrijven over zijn persoon of zijn werk werden aangezet,
niet zo hoog. In het Nederlandse proza zijn dergelijke publikaties zelfs
vrij recent (2). Zij kunnen ook niet de vergelijking doorstaan met bijvoorbeeld een verhaal als Mozart auf der Reise nach Prag (1855) van Eduard
M6rike.

Anders ligt het in de poëzie. Ontelbaar zijn de versregels waarin terloops en vaak lukraak aan Mozart wordt gerefereerd, zonder dat zijn
naam of werk als beeld een functionele rol vervullen binnen het
gedicht (3).
(2) In 1983 publiceerde Willem G. van Maanen de intelligente roman Het
nichtje van Mozart (Amsterdam, Querido). Het leven van de hoofdfiguur in dit
boek, beheerder van de Mozartbibliotheek, neemt een andere wending, nadat hij
naar aanleiding van een onderzoek van de briefwisseling tussen Mozart en zijn
nichtje Anna Thekla, „das Bdsle", zelf wordt meegesleurd in een onverkwikkelijk
avontuur.
Inhakend op het Mozartjaar 1991 gaf de uitgeverij Manteau (Antwerpen/
Amsterdam) Wolfgang Amadeus uit, een verzameling verhalen van Vlaamse
auteurs : Claude van de Berge, Jan L. Broeckx, Jef Geeraerts, Pol Hoste, Hubert
Lampo, Frits van Noord, Herman Portocarera, Clem Schouwenaars, Greta Seghers en Johny van Tegenbos. Deze verhalen, die in mindere of meerdere mate
door Mozart geïnspireerd werden, zijn nogal heterogeen en ongelijk in waarde. Bij
dezelfde uitgever verscheen gelijktijdig ook het boekje Brieven aan Mozart van Pol
Hoste. Geboeid en geïnspireerd door de lectuur van Mozarts brieven, behandelt
de auteur hier een aantal controversiële onderwerpen uit de hedendaagse kunstwereld.

(3) Dit is b.v. niet het geval bij een dichter als Gery Helderenberg (1891-1979).
In zijn Verzamelde gedichten (Orion/Gottmer, Brugge/Nijmegen, 1978) wordt tot
viermaal toe aan Mozart gerefereerd in een zinvolle context.
In het gedicht „De kapelaan" :
Eens had hij de sterflijke schoonheid ervaren,
door bewogenheid bevangen stokkend gebeefd
voor de dorheid van gebronsde blaren,
voor de tover die rond Mozart zweeft. (p. 71)
In „De vreugde" :
Dan tovert ze paarlen uit vergeelde toetsen,
completen gezegd en Mozart op 't spinet. (p. 125)
In „De ruisende bomen" :
De wind door de toppen der bomen
waait waar hij wil uit iedere hoek.
Zalig wie Mozarts Divertimento horen
en strekken de hand naar zijn bezoek. (p. 209)
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Anderzijds werden — vooral in Nederland — op regelmatige tijdstippen
volwaardige gedichten aan hem gewijd. Onder de makers ervan bevinden
zich enkele gerenommeerde namen, zoals verder moge blijken. In een
opstel over Muziek en literatuur is Simon Vestdijk echter van oordeel dat
poëzie niet het geschikte medium is om over muziek te schrijven, „want
de dichter, die muziek wil uitbeelden, vervalt te gemakkelijk in de goedkoop ` hermeneutische ' associaties, zoals die in de muziekgeschiedenis een
tijdlang gefloreerd hebben" 0). Tot op zekere hoogte is dit waar. Vraag
evenwel is of de dichter die muziek hoeft uit te beelden of te verklaren
en zij niet kan/mag fungeren als creatieve impuls.
Als een dichter geinspireerd wordt door een ander kunstenaar, kan dit
immers gebeuren op basis van verschillende mogelijkheden of bedoelingen. Hij kan rechtstreeks zijn waardering uiten, wat me het minst poëtisch resultaat lijkt te bieden. Hij kan overgaan tot een objectieve benadering van de door hem bewonderde kunstbroeder en diens werk, door de
realia en de context op te roepen, waarin deze creatief bezig was of is.
Hij kan ook pogen door te dringen tot de essentie van het werk zelf, wat
meestal toch gepaard gaat met een subjectief inleven of aanvoelen.
Die subjectiviteit speelt trouwens in de meeste van de verder ter sprake
gebrachte gedichten een overwegende rol. De hoogste graad ervan ligt
uiteraard in de mogelijkheid dat de dichter zich in de ander — in casu
Mozart en zijn muziek — terugvindt, zich met hem identificeert en in de
benadering van zijn werk in feite komt tot een vorm van zelfprojectie. Al
die facetten komen in de keuze, die ik uit een twintigtal gedichten diende
te maken, aan bod.

Een staaltje van kritiekloze waardering biedt het oudste mij bekende
Mozartgedicht in de Nederlandse poëzie van een niet nader te identificeren auteur, die zich Cousine noemt. Het is een acrostichon en verscheen
in Aurora jaarboeken voor 1865, uitgegeven te Haarlem. Wolfgang Amadeus Mozart is geheel gedragen door een romantische, in absolute woorden uitgedrukte, onvoorwaardelijke verering voor de geniale, maar onbegrepen scheppingskracht van de meester.
In „De handen" :
(...) handen die van Mozart spreken.
hand van de man, God, en mijn kinderhand. (p. 256)
0) Simon Vestdijk, De symfonieën van Anton Bruckner en andere essays over
muziek, Meulenhoff, Amsterdam, 1987, p. 252.
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W elk een wonderlijk vermogen,
O nbegrepen scheppingskracht,
L eeft en bruist er in uw werken,
F lonkerend licht in duistren nacht !
G odlijk is de kracht dier toonen,
A lveroovrend op heur baan,
N eemt ze ons op beter wereld,
G rijpt ze in 't diepst der ziel ons aan.

De auteur alludeert in de tweede strofe op de door de overlevering
aangescherpte miskenning en de afgunst waarvan Mozart het slachtoffer
was en die zorgde voor het gif dat hem zo jong deed sterven. Maar in
de derde en laatste strofe poneert Cousine Horatius' aere perenniusgedachte, want Mozart zou na zijn dood blijven leven in en door zijn
werk :
M aar toch zoudt gij niet bezwijken :
O nvergeten, na uw dood,
Z al uw naam onsterflijk b lijven,
A ls uw werken, wonder groot !
R ijk genie, uw scheppingskracht
T riomfeert met reuze magt ! ( 5)
*

Slechts twee dichters sluiten min of meer concreet aan bij Mozarts
wereld : de Nederlander Theun de Vries en de Vlaming Herwig Hensen.
De Vries (1907) is in de eerste plaats de auteur van een groot aantal
romans en verhalen, onder meer van historische romans en kunstenaarsromans. In zijn gedicht Mozart uit de bundel Aardgeest (1934) is hij
vooral geboeid door de wereld van zijn opera's. In klassiek gebouwde
strofen evoceert hij een irreële sfeer met minnaars, dichters, danseressen,
pages en „al de vrouwen / in wier schoot Don Juan heeft gesluimerd".
Hijstuerzond isehmlntdcoruvaIlinse
zomertuinen en kasteelparken. De avond brengt echter een sfeer van verstilling. Hij is niet alleen omgeven door een vaag mysticisme, maar hij
herinnert ook aan de onverbreekbare band tussen leven, liefde en dood.
En waar wordt die op meer dramatische wijze ervaren dan in Don Giovanni?

(5) Emanuel Overbeeke, De vier jaargetijden. Een keuze uit poëzie over klassieke
muziek. Kwadraat, Utrecht, 1991, p. 34.
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Kloosterklokken zingen hun begroeting,
in den avond, mystische koralen ;
tusschen kinderen en nachtegalen
vieren dood en leven hun ontmoeting (6).

De beide slotverzen raken iets van Mozarts gedachten- en gevoelswereld.
Ofschoon Mozart reeds zeer vroeg vertrouwd is met de dood en hem
zelfs zijn „vriend" noemt, zoals onder meer uit zijn brieven blijkt (7),
blijft hij met de gretigheid van het kind tot het einde het leven „bejahen"
en overstijgt de jubel van de nachtegaal de bestendige aanwezigheid van
het verdriet om de menselijke onvolkomenheden. Het is een van de fundamenten die zijn tot muziek geworden wereld schragen.
Herwig Hensen (1917-1989) schreef een cyclus van vier Mozartgedichten (8). Hij spitst deze toe op een aantal biografische gegevens, althans
zoals deze traditioneel werden overgeleverd. Hij beklemtoont vooral die
elementen in Mozarts leven, die de tragiek van zijn uitverkiezing in het
licht stellen en vandaag de dag evenzeer de menselijke verhoudingen
tekenen : wie zich door aanleg of talent buiten of boven de massa
beweegt of verheft, ondervindt onbegrip, afgunst en tegenkanting, „want
grootheid reikt buiten maat". Dat is de rode draad die doorheen de vier
gedichten loopt.

Konden velen zich nog met vertedering over de tover van het wonderkind buigen, dan veranderde dit echter van zodra Mozart volwassen
werd, zijn talent tot volle rijpheid kwam en hij de bestaande normen
doorbrak. Toen begon het spel van naijver, laster, verraad en nijd, want
zowel de wereldlijke en kerkelijke overheden als ingewijden en leken lieten hem vallen. Zo is het altijd geweest en zo is het nog. „Cosi fan tutte",
zo doen ze allen. Hensen gebruikt de titel van Mozarts opera als motto
van het eerste gedicht, dat eindigt op de verzen :
Het is een natuurwet. Elke tijd
zit met zijn ezels geschoren (9).

(6)

0.c., p. 35.

C) In een brief van

4 apiil 1787 schrijft Mozart aan zijn vader : „Aangezien
de dood, welbeschouwd, het werkelijke einddoel van ons leven is, heb ik mij de
laatste paar jaren zo vertrouwd gemaakt met deze beste, ware mensenvriend, dat
zijn beeld voor mij niets afschrikwekkends meer heeft, maar veeleer rustgevend en
troostrijk is !". Geciteerd in : Mozart en zijn brieven, een bloemlezing door Lucas
Bunge, De Arbeiderspers, Amsterdam. 19894, p. 249.
(8) De cyclus verscheen voor het eerst in de bundel Het venster (1958). Ter
gelegenheid van het Mozartjaar 1991 werden ze afzonderlijk heruitgegeven in een
bibliofiele privé-editie te Antwerpen op 500 exemplaren.
(9) Herwig Hensen, Verzamelde gedichten. Den Gulden Engel, Wommelgem,
1988, p. 466.

(6)
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Daartoe behoren in het tweede luik ook de Salieri's, de kruipers en intriganten, die met weinig talent, maar met veel bedrog hun weg naar de top
banen. Tot in de ellende van zijn stervensdagen deed het lot Mozart een
masker voorzetten, oppert Hensen. Hij maakt ook gebruik van het graag
gehoorde verhaal van Mozarts begrafenis in erbarmelijke weersomstandigheden, waarop zijn lichaam in volstrekte eenzaamheid en in de pijnlijke anonimiteit van een massagraf aan de aarde werd toevertrouwd.
Toen de roem van Mozart zich na zijn dood begon te verbreiden, werd
er vergeefs naar zijn stoffelijke resten gezocht. Hensen besluit ironisch :
Hoe triest voor Salzburg (Toeristische Werken) :
voor gebeente juist heeft het volk een zwak.
Nu moet helaas zich de handel beperken
tot Mozart-koffie en -tabak el)).

De aanleiding tot het vierde gedicht is een uitspraak over Mozart van
de criticus Sarti, een tijdgenoot van hem : „Er zijn barbaren die,
gespeend van ieder gehoor, er hardnekkig mee doorgaan muziek te
maken". Maar de goden die Mozart hebben liefgehad, hebben de componist na zijn dood in een aparte hemel, bevolkt met personages uit zijn
opera's, opgenomen. Omringd door lieflijke vrouwen is er steeds opnieuw
de drift die zijn zinnen „blij verwart" en hem tot jubel aanzet.
Dan buigen diep-deemoedig engelen hun knie
en zweren eeuwig over u te waken,
barbaar, die hardnekkig muziek blijft maken.
-

••

Maar de niet-barbaren, wat maken die (") ?

Het is duidelijk dat Herwig Hensen een aantal biografische gegevens
verwerkt, die het beeld van Mozart enigszins vertekenen, omdat ze te
eenzijdig bepaalde facetten beklemtonen, zoals dat bijvoorbeeld ook het
geval is in de succesrijke en overigens mooie film Amadeus van Milos
Forman, gemaakt naar het gelijknamige toneelstuk van Peter Shaffer.
Dat Mozart op veel onbegrip stootte is waar, maar hij kreeg anderzijds
ook meer waardering dan in deze gedichten wordt gezegd. Het beeld van
Mozart is tegen de door Hensen geschetste achtergrond, ook in dezelfde
mate geïdealiseerd, waar hij het heeft over de onschuld van diens hart en
vooropstelt hoe Mozart met heel de spankracht van zijn ziel, „lichtvoetig
dansend", alle moeilijkheden, tegenslagen en droefheden bleef „overzingen" en „jubel slaat uit zijn haastig hart".
Maar o dat zingen van u, onverdroten.
boven een wanhoop uit (12).
(1°) Herwig Hensen, o.c., p. 468.
(") 0.c., p. 469.
(12) Herwig Hensen, o.c., p. 467.
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In deze verzen gaat het in feite niet meer over Mozart als dusdanig, maar
over datgene in Mozart waar de dichter zich mee vereenzelvigt.
Toen Hensen de Mozart-cyclus voor het eerst publiceerde in de bundel
Het venster (1958), bevond hij zich midden een existentiële crisis. Het

onbeantwoord blijven van de vragen die het raadsel van het leven stelt,
zet hem aan tot wanhoop, maar zelfs in zijn wanhoop wil hij het leven
„beamen". Het venster betekent immers zowel versperring als uitzicht.
Een van de mogelijkheden tot „overleven" is de scheppingsdrift, de creatieve impuls. Hensen ziet het gedicht als „allerlaatste verweer", „met
spreken eerst. Nadien met zingen". Spreken is ordenen, is doorstoten tot,
zin en bestaan geven aan de dingen. Daarna volgt de jubel om het
bereikte, het zingen, dezelfde jubel die hij ook in Mozarts muziek (in het
geciteerde vierde gedicht) meent te herkennen en hem redt van een pessimisme zonder uitzicht, hem opnieuw mede doet geloven in het leven,
tegen beter weten in.
*

Waar Hensen in zijn cyclus nog refereert aan bepaalde facetten, vooral
uit Mozarts leven, is dat niet meer het geval in de volgende gedichten
de meerderheid die telkens uitmonden in een feitelijke zelfprojectie.
In het sonnet dat aanvangt met het vers „BLOND kindje speelt piano.
Plechtig staan..." uit de postuum verschenen, door het brahmanisme
geïnspireerde bundel Brahman I (1919), denkt de dichter en wijsgeer
Johan Andreas dèr Mouw (1862-1919) terug aan de tijd toen hij als
„blond kindje" piano speelde. Zowel de herinnering aan de wijdingvolle
sfeer in de kamer met kaarsen op de piano, als de „kindervroomheid"
die uit de prille stukjes van Mozart opklonk, zetten de dichter aan tot
mijmering en reflectie over het eigen bestaan. Na een jarenlange, vaak
gekwelde geeste lijke zoektocht, voert die muziek hem niet alleen terug
naar de vroom-protestantse sfeer van zijn kinderjaren, maar hij laat de
tot mythe geworden vroomheid van de kleine Mozart ook afstralen op
zijn kind en gaat tegelijk nog verder in het verleden terug. Dan volgt het
gevoelige tweede deel, het sextet :
Vroom kijkt mijn kindje naar het notenblad
't Is plotseling, of ik 't vaak gezochte vind,
alsof mijn moeder daar te spelen zat,
en 'k zelf weer was gelovig-luistrend kind ;
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en 'k zie door tover van die oude wijs
mijn moeder jong, en mijn kindje oud en grijs (13).

Hij ziet verleden, heden en toekomst over elkaar heenglijden en versmelten. Even doet het slotvers denken aan het gedicht „De wolken" van
Martinus Nijhoff. Terwijl Nijhoff wijst op de onafwendbaarheid in de
opeenvolging van de geslachten, op de eeuwige herhaling van geboorte,
leven en dood, suggereert Dèr Mouw vanuit zijn oosters gegroeide denkwereld, eerder de geestelijke al-eenheid van het bestaande, die alle tegenstellingen, hier uitgebeeld in de generaties, overbrugt (14).
Martinus Nijhoff (1894-1953) schreef trouwens zelf een gedicht
Mozart. Het verscheen voor het eerst in 1917 in het tijdschrift De Beweging. Het werd later opgenomen in de cyclus „Tuinfeesten" van de bundel Vormen (1924). In feite is de naam Mozart in de titel een alibi, waar
het hoofdpersonage, de grijze comtesse in haar boudoir, achter schuilgaat. In deze dame en haar leefwereld projecteert Nijhoff in wezen de
eigen zielstoestand, zijn „état d'fime", van dat ogenblik. Het gedicht is
geschreven in de periode van zijn eerste bundel De wandelaar (1916) en
herneemt de aldaar verwerkte thematiek.
Nijhoff maakt een geestelijke crisis door. Een gevoel van ontreddering
en levensangst vervreemdt hem van de chaotisch aandoende realiteit.
Metterdaad ingrijpen biedt geen oplossing, want het zou de chaos alleen
maar doen toenemen. Hij blijft passief toeschouwer. Hij beeldt de tweespalt tussen de wereld in en buiten hem uit in „schijngestalten" en
„schijntoestanden".

Het vroege zonlicht dat in het blanke boudoir van de oude dame binnenvalt, staat in schril contrast met de fin-de-siècle-sfeer en het decadente
levensgevoel dat het gebeuren begeleidt (gekooide vogel, witgepoederd
kapsel,verguld borduurwerk, bonte kleuren). De eentonigheid van de
dagen wordt doorbroken of liever bevestigd door „iemand" die op telkens hetzelfde uur wordt ingelaten en
Die zwijgend buigt en voor 't klavier zich zet,
En uit het oude hart van 't zwak spinet
waait de verwelkte geur van een sonate.

(13)Johan Andreas dèr Mouw, Volledig dichtwerk. G.-A. van Oorschot,
Amsterdam, 1986, p. 35.
(14) Dèr Mouw drukt de overeenkomst tussen kinderlijke onbevangenheid en
de wijsheid van de „grijze" ouderdom ook elders uit, onder meer expliciet in een
ander sonnet, waarvan de tweede terzine luidt :
„En ik vergeet ; 'k maak verzen en ik ben
gelukkig, zo dat 'k niet mijzelf meer ken,
een kind — ja, maar als Lao-tse : kind en grijs."(VD, p. 157).
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Terwijl de muziek gespeeld wordt volgt de comtesse „ zijn handen langs
de gele toetsen", maar haar aandacht dwaalt af — het zijn toch de steeds
weerkerende thema's — naar de wereld die ze door 't zijraam waarneemt :
(...) de oprijlaan. de brug,
De wandelaars, de miniature koetsen (").

Nijhoff legt op pregnante wijze de illusieloosheid vast van iemand die
lijdzaam het leven ondergaat en de kracht ontbeert om tot actief verzet
over te gaan. Je kan bezwaarlijk zeggen dat deze sfeer (oude hart, zwak
spinet, verwelkte geur) strookt met het vitale en opgewekte karakter van
Mozarts muziek, zelfs al wordt dit getemperd door de weemoed, die er
het grondwater van vormt.
Hoe vaak werd (wordt) het kind Mozart niet afgebeeld, spelend op en
zich uitlevend aan het klavier ! Het is — paradoxaal genoeg — een beeld
van „volwassenheid", dat ook menig dichter „vertedert", tot inspiratie èn
identificatie aanzet.
In Kind voor die klavier observeert de Zuidafrikaanse dichteres Elisabeth Eybers (1915) het meisje dat, musicerend, al haar onstuimigheid en
grilligheid aflegt en tot innerlijke rust komt.
Die kind, so onberekenbaar van gril,
verward en toomloos en met angs deurtril,
laat toe dat haar onstuimigheid besink...

Spelend op het klavier, betreedt ze een gebied, waar haar dromen in
klank overgaan en zij het betrachte evenwicht vindt. De muziek bezit
immers de kracht om, in het spoor van Mozart, tot zelfbeheersing aan
te zetten en helderheid te bereiken.
Sy tas tot oor die rand van die gebied
waar drome klank word, klaar en eksplisiet :
haar tinger vingers vind die ewewig
en sekerheid waarna hul smag, herhaal
die stellinge wat Mozart teer en lig
bevestig het op die klavesimbaal (16).

Mozart opnieuw als idealiserend en geïdealiseerd voorbeeld dus, maar in
feite is Elisabeth Eybers zelf het kind voor het klavier. Het gedicht komt
uit de bundel Die helder halfjaar (1956), die een nieuwe fase in haar leven
en werk inluidt. Hij is eveneens de neerslag van een crisis, na dewelke ze,
voorbij elke vorm van uiterlijke schijn, zoekt tot klaarheid en vastheid te
(15)Martinus Nijhoff, Verzamelde gedichten. Bert Bakker, Amsterdam, 1990,
p. 145.
(16)Elisabeth Eybers, Versamelde gedigte. Em. Querido / G.-A. van Oorschot,
Amsterdam, 1990, p. 143.

(10)
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komen in het eigen bestaan. Mozart blijkt andermaal een gids te zijn op
die weg.
Andere dichters nemen één bepaald werk van Mozart als gegeven. Het
gedicht Clara Haskil van Ida Gerhardt (1905) uit de bundel De Hovenier
(1961), met als ondertitel „Mozart Pianoconcert in A-dur", is uiteraard
geïnspireerd door de vertolking van genoemd concert door de vermaarde
Roemeense pianiste Clara Haskil ( 17). Welk concert Ida Gerhardt precies
bedoelt, weten wij niet. Zij duidt geen KV-nummer aan en er zijn evenmin referenties in het gedicht zelf. In feite is dat ook niet nodig, want in
het gedicht legt ze haar grondthematiek open : haar heimwee naar de
ongeschonden wereld van vroeger, die vaker de vorm aanneemt van een
soort prenataal bestaan. De centrale metafoor is het water, dat haar
bevrijding biedt en tegelijk gericht is op een tijdeloze, buitenaardse werkelijkheid.
In de aanvangsverzen alludeert ze trouwens op psalm 23 :
Gebracht langs donkervlietende
ri vieren, langs ravijnen

van brokkelig gesteente
naar de eindelijke weiden van de rust ( 18).

„De wateren van de rust", zoals in de psalmtekst staat, zijn in het verder
verloop bestendig aanwezig : „En steeds het prevelen, prevelen van
water". Het water dat haar leidt naar de onbevangenheid van het oerbegin, „het tekenschrift / der vlinders", het onuitspreekbare, het onontraadselbare.
Dit is het, wat wij nimmer uit te spreken
vermochten, wat thans op de lippen ligt
van zelve.
Hoor, het water vraagt
dat wij nog zwijgen, want de wind heft aan,
vlagen van snaren, ruisend, en daarachter
een donker stromen, waar de oorsprong
verholen is (19)
(17)Deze in Boekarest in 1895 geboren pianiste, overleed te Brussel in 1960.
Jarenlang vormde ze een bekend duo met de violist Arthur Grumiaux. Zij muntte
uit in het vertolken van Mozart, Schubert, Schumann en Brahms.
(18)In psalm 23 staat : „Hij wijst mij te liggen / in grazige weiden, / Hij voert
mij naar wateren der rust". De vertalingen van de psalmen, opgenomen in De Bijbel, Katholieke Bijbelstichting, Boxtel, 1981, zijn overigens van de hand van Ida
Gerhardt en M.-H. van der Zeyde. Vergelijk ook met een ander gedicht van Gerhardt „Radiobe richt" uit Het levend Monogram (1955), met de verzen
„Grave, dat is groen land
en water, dat draagt mij thuis" (VG, p. 249).
(19)Ida Gerhardt, Verzamelde Gedichten. Athenaeum-Polak & Van Gennep,
Amsterdam, 1980, p. 313.
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Daarmee heeft ze andermaal gestalte gegeven aan haar verlangen naar
harmonie, die slechts daar te vinden is, waar bron en monding samenvallen in de kosmische eenwording van al het geschapene.

Het kan ook anders. Bij een dichter als Rob Schouten (1954) heeft de
muziek van Mozart in het gedicht Eine kleine Nachtmusik uit Carabas
ontvlucht (1978) net de tegenovergestelde uitwerking. Het horen van
Mozarts serenade tijdens een zwoele zomernacht, voert hem weg in
andere, haast bovenaardse sferen, zodat hij weer langzaam in een schepper gaat geloven en de „grote nachtmuziek" gaat gonzen in zijn oor. Het
is juist wat hij niet wil. Hij heeft zich van verleden, opvoeding, geloof en
elke vorm van metafysische bespiegeling bevrijd.
0 nee, dat niet ! Daar werd ik niet gelovig voor !

Strijdlustig spring ik op en maai woest om mij heen.
De strijkers sterven één voor één. Dan maar alleen (2°).

Liever dus de eenzaamheid, de weg alleen, dan op te gaan in kosmische
verbondenheid.
De muziek van Mozart heeft hier een duidelijk activerende „anti-therapeutische" functie. In plaats van hem in verrukking te brengen, zet ze de
(op dat ogenblik nog jonge) dichter aan tot verzet ertegen, om de verworven levensbeschouwing te consolideren.
Op de oudere dichter G. J. Resink (1911) heeft Mozart echter een positieve invloed. In het kwatrijn Mozart in Megamendung uit Transcultureel
(1981) constateert hij bij het beluisteren van het adagio uit het vioolconcert in G majeur, dat de mist optrekt in het door regen vergrijsde heuvellandschap.
Regentijd, regentijd, weer in mineur,
heuvels in nevels, de streek grijs van kleur,
totdat ineens rustig de mist optrekt op het adagio
van zijn vioolconcert in G majeur — KV 216 (21).

Als Resink met dit in majeur geëvoceerde landschap tevens het landschap
van zijn ziel bedoelt, valt dit vers eveneens buiten de esthetische benadering van het muzikale gegeven, dat hij in dit geval herleidt tot een lichtstraal die het brengt in de grijsheid van het bestaan.

(2°) Geciteerd door Emanuel Overbeeke, o.c., p. 39.
(21) 0.c., p. 37.
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Ofschoon de op latere leeftijd debuterende Jozef Eijckmans (1907) zelf
een muzikale opleiding genoot, raakt hij in zijn gedicht Mozart uit Achtendertig componisten (1980) evenmin de kern van Mozarts muziek. Het
gedicht heeft, zoals bij Gerhardt, eerder te maken met de thematiek die
hij in zijn werk ontwikkelt : de ervaring dat we in een wereld leven van
verval en dood, met de gruwel van oorlogen en executies. En dan de vaststelling dat Mozart „niet aflaat te zingen / in deze vriesnacht". Hij
omschrijft Mozart verder met enkele korte, ofschoon vrijblijvende typeringen :
machine van muziek
kind onder soldaten
spotvogel met de dood

Het opgeroepen tijdskader is zeker niet dat van Mozarts leefwereld. Misschien wou Eijckmans alleen maar een universeel kader schetsen en moeten we in die optiek ook de slotverzen interpreteren :
folterend met schoonheid
onder de krankzinnige slinger
van het uur (22)

Mozart, in ruimere zin de kunstenaar, „foltert" de mensheid met schoonheid en schoonheid werpt een dam op tegen de vergankelijkheid, omdat
ze iets „eeuwigs" in zich draagt. Dat wordt hem mede via Mozart kenbaar gemaakt.

Slechts bij uitzondering wordt ingegaan op de muziek van Mozart zelf.
In de postuum verschenen bundel Evenbeeld (1981) van Gabriël Smit
(1910-1981) staan twee Mozartgedichten, twee vrije sonnetten, die ten
dele zelfprojectie zijn, maar anderzijds toch ook meer. Het ene gedicht
draagt als titel KV 595 en verwijst naar Mozarts laatste pianoconcert
(Concerto in B), dat bekend staat als een van de meest diepzinnige en
enigmatische concerten, die hij geschreven heeft (23). In het melodisch
dialogeren van piano met fluiten en violen schuilt een droefheid die, volgens deskundigen, evenwel niet het dramatische karakter van andere con-

(22) 0.c. , p. 33.
(23)Michel Guiomar, „Klassiek componist of voorloper ?", in : xx, Mozart.
Heideland-Orbis (Genie en wereld), Hasselt, 1971, p. 157.
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certen bezit en zelfs eindigt op een „gedempte" vrolijkheid ( 24). Het vertolkt iets van de ultieme zijnsvraag, waarop de mens geen antwoord
weet, maar hem met een onvervulbaar heimwee achterlaat.
Gabriël Smit trekt in die zin het concert naar zich toe dat hij, eveneens
aanbeland op de grens waar de aardse werke lijkheid in een bovenzinnelijke overgaat, alleen maar over het vermoeden beschikt van een metafysisch antwoord : „leven is hopen ten einde toe". Hij interpreteert het concert als een spel van vraag en antwoord, dat tegelijk waarschuwt voor
zekerheid en overmoed.
(...) wees voorzichtig met zekerheid,
verlangen kan nooit tegen overmoed.
Heeft Mozart dit willen zeggen, kort
voor zijn hart niet meer zingen kon ?
Hij zal het zelf niet hebben geweten.
Hij zag misschien een verte waa ri n licht
volkomen klank werd en deed zijn ogen dicht
om het nooit meer te kunnen vergeten (25).

Ook Smit „overstijgt" dus de muziek van Mozart, om de eigen, subjectieve ervaring in het (schijnbaar) objectieve gegeven te intensifiëren en
kracht bij te zetten.
In het andere gedicht, Mozart getiteld, zegt hij dat muziek in de regel
een heel landschap kan openen tot een droomwereld, met andere woorden : muziek roept bij de toehoorder iets moois op, zij laat hem wegdromen en opgaan in een eigen wereld, die zich los van de gehoorde muziek
ontwikkelt. Mozart beluisterend lukt dit echter nooit, omdat je zijn
muziek ondergaat als een „zielservaring", als een existentieel gebeuren
dat in zijn muziek zelf werkzaam is :
hij is niets dan muziek, klank bewogen
in en door zichzelf, iets als een grenzeloos
feilloos begrenzen van een zielsvermogen
dat opbloeit in melodie (...)

Hiermee raakt Smit inderdaad iets van het wezen van Mozarts muziek,
maar hij drukt er tevens een poëtica in uit, die aanleunt bij onder meer
(24)M. Guiomar schrijft verder : „men kan niet zeggen dat er geen droefheid
achter schuilt (wie goed luistert zal die er zelfs bestendig in gewaarworden), maar
hoe paradoxaal het ook lijkt, toch baadt dit werk in een ander licht", o.c., p. 157.
Vergelijk ook André M. Pols : „terwijl het allerlaatste uit 1791 B dur (K. 595) zich
geheel beweegt in een sfeer van vervoering, die het woord van Schlegel over de
`edle Indifferenz des Schonen' voor de geest tovert. Of is het waar, dat de gesublimeerde vreugde van de finale slechts schijnbaar zou zijn en even schuchter als
voorbijgaand een mysterieuze melancholie laat doorschijnen ?", in : Wolfgang
Amadeus Mozart. Een symposion. Colibrant, Lier, 1955, p. 135.
(25)Gabriël Smit, Evenbeeld. Amboboeken, Baarn, 1981, p. 28.
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Paul van Ostaijens opvatting over „poésie pure" : „een gedicht der zuivere lyriek draagt, zoals de uitdrukking van de ekstase, de kausaliteiten
van zijn ontwikkeling in zich en uitsluitend in zich" (26). De rest zou stilte
kunnen zijn, maar Gabriël Smit „voltooit" zijn gedicht met een als allegorie uitgewerkte metafoor. Hij vergelijkt dat opbloeien in melodie met
een bloem die uit een knop ontstaat en even onafwendbaar is als het
voorjaar dat de bloem naar haar zomerse voltooiing stuwt :
(...) volmaakt zichzelf en toch
een haast onmerkbare oneindigheid
meer. Er is niets, niets aan te doen,
evenmin als aan het voorjaar dat komt
en stuwt naar zon : in bloemen volklonken tijd (27).

Zijn er in dit tweede gedicht van Gabriël Smit elementen aanwezig die
het opentrekken naar het creatieve proces in ruimere zin, dan kan Eine
kleine Nachtmusik van Gerrit Achterberg (1905-1962) een uitgesproken
poëticaal gedicht genoemd worden. Dit vers uit Eiland der ziel (1939) is
ongetwijfeld het meest geciteerde en gebloemleesde Mozartgedicht. Het
werd ook reeds vaker gecommentarieerd (28). Het verwijst in de titel naar
de als Serenade in G (KV 525) gecatalogeerde miniatuursymfonie, die
behoort tot Mozarts meest populaire en probleemloze ontspanningsmuziek.
Het is Achterberg echter niet te doen om de interpretatie ervan of om
de evocatie van de sfeer die ze eventueel oproept. Het gedicht biedt ons
ook geen concrete gegevens over ontstaan of structuur van deze serenade. (Achterberg spreekt zelfs over „het lied"). De muziek van Mozart
is voor hem slechts aanleiding, zelfs alibi om zijn visie op het (eigen)
scheppingsproces te belichten en de overeenkomsten tussen woord- en
toondichter aan te duiden. Hier volgt het gedicht.
Terwijl hij onder den vleugel sliep
alsof geen morgen hem meer riep,
begonnen zacht op 't wit en zwart
van 't doodstil glanzend mechaniek
de snelle maten van het lied
dat in zichzelf verdronken sliep,
dat in zichzelf verzonken zag
naar wie het riep
(26)Paul van Ostaijen, „Gebruiksaanwijzing der lyriek", in : Verzameld werk

I Proza IL Bert Bakker, Amsterdam, 1979, p. 376.
(27) Gabriël Smit, o.c., p. 27.

(28)Recent zijn de commentaren te vermelden van Klaus Zickhardt, AchterDe Prom, Baarn, 1989, pp. 57-59 en van Johan Reijmerink,
„Achterberg en de klassieke muziek", in : Dietsche Warande & Belfort, 135ste jrg.,
nr. 1, februari 1990, pp. 39-42.

berg concreet.
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met klare, jubelende kracht.
Haastig en diep gelukkig schiep
Mozart zijn kleine nachtmuziek (29).

Het gedicht bestaat uit twee in lengte ongelijke grammaticale zinnen. In
de eerste zijn „de snelle maten van het lied" onderwerp, in de tweede de
in het begin van het gedicht als ` hij ' aangeduide schepper, die Mozart
blijkt te zijn. Het lied is autonoom, het ontstaat uit zichzelf, zet de toetsen van het klavier in beweging en roept zijn schepper aan, die op dat
ogenblik in een staat van onbewustheid vertoeft : „sliep / alsof geen morgen hem meer riep". Het neemt bezit van hem, om in en door hem zijn
voltooling te vinden. Mozart moet het alleen op papier zetten, dan is het
er ècht, dan „bestaat" het. En deze gehoorzaamheid aan die oproep,
schenkt Mozart een diep en intens, existentieel geluksgevoel.
Is het wel Mozart ? Mutatis mutandis kunnen de elementen die de
muzikale creatie bepalen, in het gedicht overgedragen worden op het
poëticale vlak : de „hij" bevindt zich in de ban (onder de vleugels) van
de Muze, het wit papier, de woorden die zich aandienen en aan de dichter vragen om „geschreven" te worden, hetzelfde geluksgevoel om het
voltooien van zijn „kleine nachtmuziek" (nu in het Nederlands geformuleerd), die in de „duistere" regionen van het onbewuste opwelt — en hoe
sterk is de „nacht" als natuurlijk leefklimaat in Achterbergs poëzie niet
aanwezig — om door de dichter tot leven te worden gebracht.

Zoals ik reeds liet aanvoelen, heeft Mozart als inspiratiebron in de
Nederlandse poëzie geen ècht grote gedichten, wel enkele mooie verzen
opgeleverd. Toch blijft het fenomeen op zich interessant en is het bovendien moeilijk na te gaan wie door zijn werk onrechtstreeks wordt (werd)
beinvloed. De direct aan Mozart gewijde gedichten brengen geen interpretatie van zijn muziek. De bewering van Simon Vestdijk is dus zeker
niet ongegrond. Enkelen (de Vries, Hensen) bevinden zich binnen de
sfeer van Mozarts leefwereld. Bij de meerderheid (Dèr Mouw, Nijhoff,
Eybers, Gerhardt, Eijckmans, Smit) leidt de confrontatie tot herkenning
van de eigen innerlijke wereld. Vaker gebeurt dit zelfs tijdens of na een
existentiële crisis. Een enkele keer werkt de muziek van Mozart therapeu-

(29) Gerrit Achterberg, Verzamelde gedichten.

p. 76.

Querido, Amsterdam, 19881°,

tisch (Schouten, Resink). De band tussen muziek en poëzie komt in de
hier gebrachte keuze het meest aan bod bij Smit en Achterberg, omdat
bij hen het scheppingsmoment en -proces zelf ter sprake komen. In wezen
zijn het echter alleen Gerhardt en Smit die de intrinsieke ervaring van
Mozarts muziek tot op zekere hoogte in poëtische taal weten te omschrijven. Dat wijst er nogmaals op hoe moeilijk het is muziek over het algemeen en het genie van Mozart in het bijzonder in adequate taal te vertolken.
Tegen het irrationele karakter van de muziek is de taal, die toch
meestal met begripsinhouden werkt, niet opgewassen en moet het woord
zijn onmacht erkennen, tenzij het zelf muziek wordt en de grenzen van
het menselijk denken overstijgt. Of moeten we ons verzoenen met wat de
Duitse denker Max Picard (1888-1962) in zijn boek De Mens en het
Woord over muziek en woord schreef : „Lijkt het soms niet alsof de
muziek met zijn klanken de ruimte reinigen wil, opdat in de reine ruimte
het woord nu als het eerste woord kan uitgesproken worden ? Vaak heeft
men ook de indruk dat de muziek poogt het woord te doen insluimeren
en in slaap te houden, totdat het door het oerwoord wordt opgeroepen
en muziek en woord daarin te zamen kunnen opgaan. ` Muziek is stilte
die, dromend, begint te klinken '. (De wereld van het zwijgen). Maar de
muziek droomt van het woord, zij omringt het woord met haar dromen
en zij droomt voor het woord" ( 30). Dan is ook voor het woord nog een
zinvolle taak weggelegd.

(30)
56.

Max Picard, De Mens en het Woord. W. Gaade, Den Haag,

1958,

pp. 55-

„O WILDE EN ONVERVALSCHTE PRACHT”
EEN HETEROGEEN GEDICHT
door
Jan J. M. WESTENBROEK

Alre creature sake ende yersticheit.
Ruusbrouck, Bruloft, bl. 108.
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o Wilde en onvervalschte pracht
der blommen, langs den watergracht !
Hoe geren zie 'k u, aangedaan
zoo 't God geliefde, in 't water staan !
Geboren, arg- en schuldeloos,
daar God u eens te willen koos,
daar staat ge : en, in den zonneschijn,
al dat gij doet is blomme zijn !
't Is wezen, 't geen mijne ooge aanziet,
't is waarheid, en ge 'n dobbelt niet ;
en die door u mijn hert verblijdt
is enkel, zoo gij enkel zijt !
Hoe stille is 't ! 't En verwaait med al
geen bladtje, dat ons stooren zal ;
geen rimpelken in 't lief gelaat
des waters, dat vol blommen staat ;
geen wind, geen woord : rondom gespreid,
al schaduwe, al stilzwijgendheid !
Dan, diepe, diepe in 't water, blauwt,
half groen geblest, de hemelvaut ;
en, priemend' hier en daar vergaat
een langgesponnen zonnedraad.
Hoe eerbaar, edel, schoone en fijn
kan toch eene enkele blomme zijn,
die, al med eens, en zorgloos, uit
de hand van heuren Schepper spruit !

(2)
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Door Hem, en door geen menschenhand,
lag hier een nederig zaad geplant ;

30

door Hem, op dezen oogenblik,
ontlook het, en dien troost heb ik,
dat, blomme, gij mij bidden doet,
en wezen zoo ik wezen moet :
aanschouwende en bevroedende in
elk uiterste einde 't oorbegin,

35

den grond van alles ; meer gezeid,
maar nog niet al : Gods eerstigheid !
Tijdkrans, afd. Jaarkrans, Wonnemaand.
redactie Verzameld dichtwerk, 3, 371-372.

Aantekeningen

Motto : Van alle schepselen oorzaak en eerste beginsel.
2. langs den watergracht = over de lengte van de sloot uitgespreid (zie Biekorf
87 (1987), 46 en 48).
3. aangedaan = gekleed.
10. dobbelt = dubbel-zinnig is.
13. med al = in het geheel.
20. half groen = gedempt groen ; geblest = gevlekt ; hemelvaut = hemelgewelf.
21. vergaat = verdwijnt.
23. eerbaar = waardig.
25. al med eens = opeens.
33. bevroedende = begrijpende, beseffende.
34. oorbegin = oerbegin.
36. eerstigheid : zie motto.
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1. INLEIDING

Literatuur genereert literatuur. Elke tekst is geschreven vanuit andere
reeds bestaande teksten en verwijst daardoor naar die teksten. Deze zijn
op hun beurt verweven met andere, nog vroegere teksten, en het spoor
verliest zich op den duur in het onkenbare. Het is een, vooral sinds het
werk van Jacques Derrida, bekende gedachte. Er zijn teksten die deze
onontkoombare schatplichtigheid willen ontkennen, en er zijn er die
ervoor uitkomen. Gezelles o Wilde en onvervalschte pracht draagt het
merk van de schatplichtigheid op het voorhoofd door een motto uit
Ruusbroec, waarvan het laatste woord. „yersticheit", het gedicht zelf
afsluit. Het motto echter is niet de enige verbinding met het onmetelijk
sediment van teksten die onze cultuur heeft gevormd. Er zijn verscheidene verwijzingen te vinden, die het gedicht plaatsen in een gecompliceerde traditie en het verstaanbaar maken. Maar het is niet moge lijk (ook
de dichter zou het niet gekund hebben) het sediment van teksten tot aan
de oorsprong volledig te traceren. Iedere lezer kan slechts zijn eigen lectuur trachten te verantwoorden, welke verantwoording niet uitputtend
zal zijn.
In tegenstelling tot bijvoorbeeld Dien avond en die rooze en Ego flos
kent Gezelles gedicht o Wilde en onvervalschte pracht geen traditie van
interpretaties, tenminste niet in gedrukte, „gesedimenteerde", vorm. De
enige uitgewerkte interpretatie verscheen in 1974 in de Gezellekroniek, 9,
van de hand van B. F. van Vlierden onder de titel De structuur van „o
Wilde en onvervalschte pracht" (61-82), een magnifieke en diepgravende
studie, die op het eerste gezicht elke andere studie over dit gedicht lijkt
overbodig te maken. Daarnaast vindt men alleen interpretaties in ...
schoolboeken, en dan meestal impliciet gehouden in de vorm van
opdrachten ( 1).

( 1) E. M. Jansen S. J., Zoo dichte en zoo doe 'k. Verzen van Guido Gezelle en
van andere dichters. Brugge, 1939, 101-104 ; W. Kramer, Literatuur- en stijlstudie.
Een oefenboek voor de hoogste klassen van scholen voor middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs, voor kweekscholen en m.o.-cursussen. Dertiende druk, nagezien door C. A. Zaalberg, Groningen, 1962, 102-104 ; W. H. Beuken en P. Lukkenaer, Lezen en verstaan. Vragen en opgaven bij teksten door de hoogste klassen van
vwo, havo, kweekschool en andere inrichtingen van voortgezet onderwijs.
Vijftiende,
geheel omgewerkte druk. 's-Hertogenbosch, 1966, 130-132.
In Taalkunst van Guido Gezelle door Albert Westerlinck (Brugge-Nijmegen,
1980) staat een korte bespreking op blz. 123-124, waarin de beeldende verzen 1-4
en 13-18 als de „fotografische" fase worden getypeerd, de verzen 5-12 en 23-24
als de tweede, symbolische fase met intuïtieve inleving van de ontologische eigenwaarde van het schepsel, en de climax, de verzen 27-36, als het religieuze, christelijke plan : „Drie aspecten van werkelijkheidsbeleving : één natuurwetenschappe-
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Een nieuwe benadering kan, naar het schijnt, alleen geschieden in discussie met Van Vlierden. Dit is inderdaad niet geheel onontkoombaar.
Van Vlierden gaat uit van de ervaring dat o Wilde en onvervalschte pracht
een volmaakt gedicht is. Het is voor hem een gedicht „van een zeldzame
cohesie, een waar taalmirakel" (2), waarin hij geheel in zijn stijl een op
alle niveaus en in alle finesses kloppend „systeem" ontdekt : Van Vlierden leest Gezelles tekst de volmaaktheid in, hij voltooit haar op de hem
eigen „ideale" wijze. Dat wil zeggen, dat het artefact op zich een systeem
bevat dat wacht op de activiteit van de lezer, die door de volmaaktheid
ervan te constateren en te beleven het gedicht als het ware ten tweeden
male voltooit. Elk geslaagd gedicht is voor hem een sluitend gestructureerd geheel, waarin alle onderdelen met elkaar samenhangen, onoplosbare contradicties niet bestaan en dientengevolge één betekenis mogelijk
is : het gedicht blijkt de verwoording van één „waarheid".
Ik neem mij voor, o Wilde en onvervalschte pracht vanuit een andere
ervaring te benaderen, namelijk die van een tekst die een worsteling vertoont om verschillende tendenties met elkaar te verenigen. Ik geef toe dat
deze ervaring een subjectieve is ; een andere is niet mogelijk. Lezen is
immers op verkenningstocht gaan in andermans land en daar zichzelf
ontdekken.
Het gedicht kent weliswaar in zijn eigen structuur een fraai evenwicht,
maar voor mij ook merkwaardige spanningen. De evenwichtige structuur
is door Van Vlierden op treffende wijze aangetoond (3). Na de eerste
strofe die het gehele gedicht in de knop bevat, komen er drie bewegingen
van elk vijf strofen, die ieder met „Hoe" beginnen, en het gedicht wordt
lijke en twee symbolische realiteiten die met elkaar verstrengeld zijn". De indeling
is ten opzichte van de retorische opbouw van het gedicht erg willekeurig en daardoor is de daaruit voortvloeiende conclusie onvoldoende gefundeerd. De typering
van de drie fasen vertoont te weinig raakvlakken met mijn studie ; de terminologie is meer dik dan scherp karakteriserend. Een dialoog met deze analyse is
daarom niet goed mogelijk.
In Gedichtengroei. Studiën op G. Gezelle, derde druk, Hoogstraten, z.j., wijdt
Al. Walgrave onder de titel „Gelijk de blommekes..." een studie aan het thema
van de bloem in Gezelles werk (195-209). Hij constateert in o Wilde en onvervalschte pracht een dooreenlopen van twee draden die vaak afzonderlijk in Gezelles poëzie kunnen worden waargenomen : de eerste draad verbindt de ziel met
God door waarneming van de bloem, de tweede draad brengt deze verbinding tot
stand door vereenzelviging van de ziel met de bloem. De tweede draad, die in Ego
flos het fraaist naar voren komt, is echter in ons gedicht zwak aanwezig. In de
interpretatie van Van Vlierden in Gezellekroniek, 9, 66 zou deze identificatie
gezocht moeten worden in v. 14 : „geen bladtje, dat ons stooren zal", nl. „de
meditatie storen waarin ik met u opgenomen ben, waarin wij samen zijn". Zie
echter mijn studie in Biekorf, 1986.
(2) Gezellekroniek, 9, Kapellen, 1974, 81.
(3) Ibidem, 64-65.
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afgesloten met twee disticha die een conclusie bevatten. Het eerste vijftal
is een spiegelbeeld van het derde vijftal, en het middelste vijftal vertoont
zelf een spiegel, de waterspiegel. Hoe uitgekiend deze symmetrische structuur tot in verdere details is, kan men bij Van Vlierden lezen. Wat mij
in dit aldus gestructureerde gedicht echter onder andere opvalt, is de
geringe beeldende kracht buiten de vijf middelste strofen : in de verzen 1
t/m 12 en 23 t/m 36 laat het gedicht de lezer veel meer aan zichzelf over
om zich een voorstelling te maken dan in de verzen 13 t/m 22, hoewel
ook daar de aanduidingen niet overdadig zijn. Om wat voor bloemen het
gaat, welke vorm of welke kleur ze hebben, wordt volledig in het midden
gelaten : we constateren alleen dat ze over het water van een sloot
gespreid zijn. We moeten voorts, dat het om wilde en niet door de mens
geplante en gekweekte bloemen gaat. En het is mooi weer : de zon
schijnt, de lucht is blauw, het is windstil en er is schaduw. Dat is alles.
Daartegenover wordt uitvoerig geabstraheerd en naar een soort conclusie
toegewerkt : in 24 van de 36 regels. Sterker nog : als men de verzen 13
t/m 22 zou weglaten, raakt men van de conclusie in de verzen 30 t/m 36
niet minder overtuigd ; de beeldende verzen lijken daartoe niets bij te
dragen. Ik wil niet suggereren, dat Gezelle dat middenstuk maar beter
niet had moeten opnemen ; integendeel, het zou voor mij althans
een veel minder aantrekkelijk gedicht zijn, omdat juist deze verzen „het
gezicht", in meer dan één betekenis, ervan uitmaken.
2. TWEE INSPIRATIEBRONNEN
2.1. Een natuurwaarneming

Uit Jubileumuitgave, VIII, 190, blijkt, dat de tekstverzorger van de delen
Tijdkrans, J. De Cuyper, toen inzage had van een ontwerp dat ik helaas
niet meer kan raadplegen ; ik ga dus af op de gegevens die De Cuyper
ons daar verstrekt. Het gaat om een vroeg ontwerp, in potlood geschreven op een stuk briefpapier, dat tussen de Gezellebriefjes van de woordentas werd aangetroffen. Van dit papier is de rechterrand weggeknipt,
waardoor telkens woorden of letters verdwenen zijn, hier weergegeven
met[ ]:
0 onvervalschte [
l
(5)

pracht
der blommen langs [
watergrachr
hoe geren zie k u aa[
gedaan zoo god w[
achter 't water sta[
noch ge dobbelt [
hoe stille is 't ach

l
]
]

l
]

(6)
(10)
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en met al geen blad[
dat verroeren zal
en
gelaat
een spiegel die vol b[
staat

I
]

Dit vroege ontwerp betreft uitsluitend een natuurwaarneming, met alleen
in regel 6 een expliciet religieuze inslag. Regel 8 : „noch ge dobbelt [ i"
kan men ook interpreteren vanuit de waameming : „noch zijt ge kromgebogen", m.a.w. gij houdt u naar de zon opgericht. Ik heb me uitvoeriger
beziggehouden met de uitbeelding van dit natuurtafereel in „Problemen
met Gezelles o Wilde en onvervalschte pracht", Biekorf
1986, 321-332),
waarnaar ik kortheidshalve verwijs (4). Het ontwerp is het wellicht eerste
stadium van de verzen 1-4 en 13-16, min of meer visuele gedeelten van
het gedicht. Het heeft niets van doen met de tweede inspiratiebron, een
tekst van Ruusbroec, maar alleen met een natuurtafereel : het schijnt los
van Ruusbroec te staan.

2.2. Een tekst van Ruusbroec
o Wilde en onvervalschte pracht is een meditatief gedicht. Het vertoont
verbindingen met de mystieke en de thomistische literatuur, die in Gezelles tijd een revival beleefden, en met de bijbel.
Het gedicht, dat als alle gedichten in Tijdkrans geen titel draagt, heeft
bovenaan als kenmerk een motto, een citaat uit Ruusbroecs Die Chierheit
der Gheesteleker Brulocht : „Alre creature sake ende yersticheit". Bij de
eerste publikatie, in Rond den Heerd, had het wel een titel (Gods eerstigheid, gelijk aan de laatste twee woorden van het gedicht), een opdracht
aan Adolf Duclos, de redacteur van Rond den Heerd, en als motto een
veel uitgebreider citaat : „Dese verclaerde mensche sal oec merken ende
anesien die eygenscap des Vaders inder godtheit, hoe hi is almachtighe
cracht ende mogentheid, sceppere, beweghere, onthoudere, beghin ende
einde, alre creature sake ende yersticheit" (5).
We vinden deze tekst in het tweede boek van Die Chierheit der Gheesteleker Brulocht. De opbouw van Ruusbroecs tractaat is bekend : het eerste boek behandelt het werkende leven, het tweede het innige of God-

(4) In dat artikel behandel ik de eerste vier verzen en de functie in het bijzonder van het eerste distichon in het gehele gedicht, de waarde van „ons" in v. 4,
en de herinnering van Emile Lauwers in Biekorf 1905 betreffende Gezelles inspiratie tot het gedicht.
(5) Dit citaat is, niet erg nauwkeurig, volgens de redactie van de editie door
J. David (deel I-V) en F. A. Snellaert (deel VI) te Gent (1858-1868). Maetschappy
der Vlaemsche Bibliophilen, 2e serie, nr. 1, 4, 7, 9, 12), deel VI, 108 : zie Bijlage III.
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begerende leven, en het derde het God-schouwende leven ( 6). Elk boek
bevat vier delen, volgens de vier delen van de tekst in Matteus, 25, 6 :
„Ziet de Bruidegom komt gaat uit om Hem te ontmoeten". In
het tweede en derde deel van het tweede boek over het innige of Godbegerende leven wordt aan de hand van de tekstdelen „de Bruidegom
komt, gaat uit" de driedubbele komst van Christus in het innige leven in
beschouwing genomen, namelijk de eerste komst in het hart, dan de
tweede komst in de hogere vermogens en vervolgens de derde als aanroering in de eenheid van de geest.
Het gaat ons om het deel over de tweede komst, die in de hogere vermogens. Onder deze vermogens worden verstaan : de memorie, het verstand en de wil. In de tekst over het verstand vinden we Gezelles citaat.
God schenkt een geestelijke klaarheid in het verstand, die het ware doorzicht geeft in de deugden. De mens wie deze verlichting wordt geschonken, dient zich te gedragen overeenkomstig dit licht, in volkomen navolging van Christus. Daartoe moet hij zijn verhelderde ogen opheffen en
als schepsel Gods hoge natuur en voorts Gods grondeloze deugden en
werken beseffen. „Hij moet de verheven natuur der Godheid beschouwen
als een loutere eenvuldigheid, een ontoegankelijke hoogte en een afgrondelijke diepte, een onomvaambare breedte en een eindeloze lengte" ( 7).
Vervolgens zal deze verlichte mens de eigenschappen en werken beschouwen van de drie godde lijke Personen : van de Vader (daarin staat Gezelles motto), vervolgens het eeuwige Woord, en tenslotte de Heilige Geest.
Dit alles wordt begrepen als ongedeeld en onderling ongescheiden in een
„eenvuldige" goddelijke natuur. Ruusbroec overweegt de eenheid en het
onderscheid in de goddeljke Drievuldigheid. De mens wordt geslagen met
verwondering, in het bijzonder over de mildheid van Gods mededeelzaamheid en zijn uitstromen over alles, hoe de goddelijke Personen gezamenlijk uitvloeien en werken in de genade en de glorie, „in natuur en
bovennatuur, op alle plaatsen en in alle tijden, in de heiligen van de
hemel en in de mensen op aarde, in alle schepselen, zo redelijk als nietredelijke of ook louter stoffelijke" ( 8). Als de mens beseft, dat God zich
zo geheel aan ieder afzonderlijk en aan alle schepselen gemeenschappelijk
schenkt, omdat door hem alles in hemel, aarde en heelal bestaat, ontspringt in zijn geest een buitengewone inwendige vreugde en een hoog
vertrouwen op God.
(6) Ik gebruik voor de hedendaagse Nederlandse termen en tekst bij Ruusbroec
de vertaling van Lod. Moereels S. J. in de reeks Ruusbroec hertaald, deel 5 : Jan
van Ruusbroec, De verhevenheid van de geestelijke bruiloft, of De innige ontmoeting met Christus. Oorspronkelijke tekst met juxta-hertaling in modern Nederlands. Tielt-Amsterdam, 1977. In het vervolg : Moereels.
(7) Editie David-Snellaert, in het vervolg DS, 107, r. 11-14. Moereels, 227.
(8) Ibidem, 110, r. 4-7. Moereels, 231.
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Ik heb met enige uitvoerigheid de contekst van Gezelles citaat geciteerd en geparafraseerd, omdat er in Gezelles gedicht meer intertekstualiteit met Ruusbreocs verhandeling valt waar te nemen dan alleen bij het
woord „eerstigheid" in vers 36.
3. DE LEER

Het is niet altijd goed mogelijk bij Gezelle Ruusbroecs tekst te isoleren
van andere mystieke en van thomistische literatuur. Gezelle las Ruusbroec als een negentiende-eeuwse priester, in een periode waarin het thomisme in de neo-scholastiek een wedergeboorte beleefde ; bovendien na
het Eerste Vaticaanse Concilie, dat vooral door het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid befaamd is geworden, maar daarnaast in geloofszaken, tegen de moderne stromingen in, restaurerend teruggreep op het
thomisme (9). Voorts is de overeenkomst tussen de, weliswaar plotinische, leer van Ruusbroec en die van Thomas van Aquino onmiskenbaar
groot : wie bijvoorbeeld de inleiding van H. W. E. Moller in zijn uitgave
Alle de werken van Jan van Ruusbroec, de wonderbare, in nieuwere taal
overgezet. Eerste deel (niet verder verschenen), Bussum, 1912, 13-128h,
doorneemt, vindt daarvan het ene bewijs na het andere.
3.1. Verstand en geloof

Gezelle gaat in zijn gedicht niet door op de „pracht" van vers 1 (alleen
in vers 23 en op twee plaatsen impliciet door toespelingen op een bijbeltekst 1°), maar wel op „onvervalscht" in vers 9 en 10 met „wezen" en
„waarheid", in vers 12 met „enkel", en hij leidt het besef van Gods eerstigheid in vers 33 in met de termen„ aanschouwende en bevroedende",
een vertaling van het duo dat in Gezelles citaat in Rond den Heerd één
maal en in Ruusbroecs tekst rond dit citaat nog eens vier maal voorkomt, maar dan in omgekeerde volgorde : „merken ende anesien".
Hoewel de schoonheid van de bloemen het begin is van de ervaring,
komt in v. 4 meteen de notie „zoo 't God geliefde", welke een theologische onderbouwing krijgt in v. 6, „daar God u eens te willen koos", en
nog sterker in v. 7-10 : de ervaring krijgt in een thomistische denkwereld
een verstandelijk accent. Het is immers „waarheid", wat Gezelles oog
ziet, en deze waarheid is gebaseerd op de overeenkomst met Gods wil
(9) Zie Hans Ming, Bestaat God Antwoord op de vraag naar God in deze tijd.
Hilversum, 1978, 550-554.
(1°) In vv. 3-4 en 25 met verwijzing naar Mt., 6, 28-29 en Lk., 12, 27. Zie hieronder 3.2.
?
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(v. 4 en 6). De kenbaarheid door het verstand, die in de thomistische
denktrant het kenmerk van de waarheid is, treffen we ook aan in
„bevroedende" (v. 33), meer dan in „aanschouwende". In de contekst
van Ruusbroec heeft het duo „merken ende anesien" minder de letterlijke
visuele betekenis die „aanschouwende" in Gezelles gedicht na vooral de
verzen 1-4, 9, 13-22 en 30 heeft, maar „bevroedende" geeft duidelijk de
connotatie weer van Ruusbroecs tautologie. De omkering van de volgorde bij Gezelle laat zich nu ook verklaren : aanschouwen is voorwaarde
voor het beseffen.
De buitengewone inwendige vreugde in v. 11 :
en die door u mijn hert verblijdt
is die waarvan Ruusbroec spreekt aan het einde van het fragment : „een
zonderlinge inwendige vreugde en een hoog vertrouwen op God" (11). zij
gaat samen met het inzicht, dat God hem via de bloemen verblijdt door
de overeenkomst dat Hij
is enkel, zoo gij enkel zijt.
Het accent op een verstandelijke ervaring past in de kerkelijke denkwijze
die door het Eerste Vaticaanse Concilie bevestigd werd. In de Constitutio
dogmatica de fide catholica, 1870 (Denzinger, 1806) wordt gesteld : „Wie
zegt, dat de ene en ware God, onze Schepper en Heer, met het natuurlijke licht van het menselijk verstand door datgene wat geschapen is niet
met zekerheid gekend kan worden, die zij verdoemd » (12). Hiermee
wordt stelling genomen in het dilemma of men eerst God moet kennen
om in hem te geloven dan wel eerst in God moet geloven om hem te kennen. De zekerheid komt uit het verstand, waarbij echter de zekerheid van
het geloof dient te komen (").
3.2. De wil van God

De onvervalste pracht der bloemen, d.w.z. de pracht, ontstaan doordat
ze „aangedaan zoo 't God geliefde" (v. 3-4) zijn en niets anders doen dan
„blomme zijn", verwijst naar Matteus, 6, 28-29 (of Lukas, 12, 27) :

el)

DS, 110-111, r. 26-3. Moereels, 231.

(12)Weergave volgens Hans Kfing (noot 9), 550.
(13)Het gaat om Thomas van Aquino's dubbele weg naar God (Summa contra
Gentiles, I, 3) : de weg van het natuurlijk verstand, afgebakend door Gods schepping, en de weg van het geloof, dat Gods openbaring doet aanvaarden en waardoor wij ook waarheden leren kennen die ons natuurlijk verstand niet kan achterhalen. Verstand en geloof zijn op elkaar aangewezen. Op de eerste plaats kan men
God, die in de schepping verborgen is, kennen door het natuurlijk verstand. Maar
dit verstandelijk inzicht dient tot basis van de kennis van de geopenbaarde God
door het geloof. En zo wordt de ware Godskennis mogelijk, namelijk de kennis
van God als oorsprong en doel van alle dingen. Zie Hans Kfing, 553.

(10)
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„Kijkt naar de leliën in het veld, hoe ze groeien. Ze arbeiden noch spinnen. Toch zeg Ik u : Zelfs Salomo in al zijn pracht was niet gekleed als
een van hen" ( 14). Maar bij Gezelle gaat het (met uitzondering van „zorgloos" in v. 25) niet om de van het Koninkrijk Gods afleidende zorg voor
het aardse. Hij vat hier het typisch Gezelliaanse thema op van de natuur,
die zich, in tegenstelling tot de mens, in alles richt naar de wil van God.
Zo zijn de blommen „onvervalscht" ; „aangedaan zoo 't God geliefde",
doen ze niets anders dan Gods wil.
Ze bloeien op de plaats waar God hen „eens te willen koos" : een wat
duistere formulering, in VD verklaard met : „waar God U met zijn
scheppende wil verkoos in 't leven te roepen" ( 15). Letterlijk staat er :
„waar God u verkoos te willen", een willen in het kwadraat als het ware.
Het is Gezelles uitdrukking voor de thomistische opvatting, dat God niet
noodzakelijk wil wat buiten hem ligt ( 16). In Ruusbroec Een Spieghel der
Eeuwigher Salicheit staat het aldus : „Wij zijn ook niet uit God voortgevloeid van nature [...] noch noodgedwongen, maar door zijn vrije
wil" (17).
3.3. Ontologie en ethiek
De verzen 9 en 10 bevatten een ontologische formulering, die echter afgesloten wordt door een ethisch getinte term : „en ge 'n dobbelt niet". Het
„wezen" in v. 9 is een ontologisch begrip, in de scholastiek bijvoorbeeld
omschreven als : „het samenstel van die eigenschappen die noodzakelijk
tot een bepaald ding behoren en waardoor de soort van dat ding zo
wordt bepaald dat men het van alle andere onderscheiden kan" ( i8). Dit
„wezen" is dus „noodzakelijk", onontkoombaar en kan onmogelijk
anders zijn zonder verloren te gaan. Wat de bloemen te zien geven, is een
„wezen" dat geen eigenschappen als de rede en de wil kent ; het is „argen schuldeloos", is vrij van zondigheid, kan niet „dobbelen" : dubbelzin(14) De Bijbel, uit de grondtekst vertaald. Willibrordvertaling. Boxtel, 1975,
resp. 12 en 100.
(15)Guido Gezelle, Verzameld dichtwerk (VD), deel 3, Antwerpen-Amsterdam,
1981, 372.
(16)Thomas van Aquino, Summa Theologica, I, Q 19, A 3, C. Zie Stephanus
Axters, Scholastiek Lexicon, Latijn -Nederlands, Antwerpen, 1937, sub voce velle,
321 of Thomas van Aquino, Summe der Theologie, zusammengefasst, eingeleitet
and erlaiitert von Joseph Bernhart. Erster Band, Gott and Schópfung, 2e Auflage,
Stuttgart, 1938, 161-162.
(17) Vertaling van Lod. Moereels S.-J. in Ruusbroec hertaald, 4, Tielt -Amsterdam, 1976, 179.
(18) P. Timp 0. P., „Wat is God ?" In : De Katholieke Kerk. Godsdienstleer en
Apologie. Eerste deel. Tweede druk. Kortrijk-Utrecht, z.j., 100 (met een wijzi-

ging).
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nig zijn, met de mogelijkheid om zijn identiteit door het kwaad verduisteren. Deze tekst impliceert als tegenstelling het schepsel dat wel de rede
en de wil tot zijn wezen rekent, de mens, die in zijn wezen hoort te zijn
die hij zijn kan, maar het al te vaak niet is (19). Het laatste doel van het
redelijk schepsel, zo leert Thomas van Aquino, is de eindvoltooiing van
zijn natuur, die bereikt wordt als „zij door kennis en liefde de gehele orde
der schepselen te boven gaat en het eerste begin en beginsel bereikt, dat
God is" (2°).
Op dit niveau nu zijn „wezen" en „zedelijke plicht" ten nauwste met
elkaar verbonden : zou de mens het goede, d.w.z. datgene wat leidt tot
het laatste doel, niet doen, dan mist hij dat doel. Hun doel kunnen de
bloemen niet missen : „arg- en schuldeloos" zijn ze, dus zich van geen
kwaad bewust en geen kwaad gedaan hebbend. Zij zijn onvermengd en
volmaakt zichzelf, in tegenstelling tot de mens niet gehinderd door de
mogelijkheid om van het uiteindelijke doel af te wijken. Hun wezen is
waarheid, kenbaar voor het verstand, en is enkel, onvermengd en ondubbelzinnig. Zie Thomas van Aquino alweer : „Wezen en waarheid kunnen
met elkaar verwisseld worden" (Ens et verum convertuntur) en „Elk
zijnde is naar zijn wezen één" (Omne ens est unum per suam essentiam) (21). De bloemen weerspiegelen in hun wezen ( = waarheid = enkelzijn) het enkel-zijn van hun Schepper (v. 12). Het Eerste Vaticaanse Concilie leerde dat God „simplex omnino" is : volstrekt eenvoudig, een
onvermengde geestelijke zelfstandigheid (22). Alle volmaaktheden zijn in
God gemeenschappelijk zonder onderscheid der Personen en één in de
grond der enkelvoudige natuur (23), of zoals Ruusbroec het in hetzelfde
onderdeel als van het motto formuleerde : „Dit wordt alles beschouwd
en gezien ongedeeld en onderling ongescheiden in een eenvuldige goddelijke natuur (24). De bloemen doen in hun „arg- en schuldeloos"-heid en
hun enkelvoudigheid Gezelle aan God denken en uit de reeks eigenschappen van de goddelijke natuur, zoals Ruusbroec ze in het citaat hierboven
(zie noot 7) opsomt. juist de „simpelheit ende eenvoldicheit" kiezen.
Merkwaardig is binnen het thotnisme niet de verbinding tussen ontologische en ethische noties ; wat dat betreft, blijft Gezelle verbonden met
een oude en kerkelijke traditie. Wat Gezelle echter hier typeert, is de
(19) B. Delfgauw, Thomas van Aquino. Tweede druk. Antwerpen, 1985, 135.
(2°) Summa contra Gentiles, II, c. 87. Vertaling in Delfgauw, 137.
(21) Thomas van Aquino, resp. Comm. in I Perihermen, Lect. 3, no. 8 en
Summa Theol., I. Q 6, A. 3, arg. 1. Zie Axters, Scholastiek Lexicon, sub voce ens,
105, resp. 2e en le kolom.
'22,
k
) Timp (zie noot 18), 110-111.
(23) Alb. Ampe S. J., De geestelijke grondslagen van de zieleopgang naar de leer
van Ruusbroec. A. Schepping en christologie. Tielt, 1951, 30.
(') DS, 108, r. 21-23. Moereels, 229.
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overgang van het een naar het ander via een woord : „dobbelt". In het
eerste ontwerp treffen we in regel 8 het woord al aan : „noch ge dobbelt
[...]", dat hier zonder de definitieve, filosofisch georiënteerde, contekst
niet per se „en gij zijt enkelvoudig" of „noch zijt dubbelzinnig" betekent,
maar eerder „noch zijt ge kromgebogen", hetgeen, zoals we al zagen,
erop wijst, dat de bloemen zich naar de zon houden opgericht. In de contekst van de volledige versie heeft het die betekenismogelijkheid verloren
en brengt het enerzijds de overgang van de ontologische naar de ethische
notie teweeg, maar roept het anderzijds, door de letter lijke betekenis, de
tegenstelling met een = enkel op, waardoor de ontologische notie terugkeert.
3.4. Parallellen tussen v. 1-12 en 23-slot

Laten wij de beeldende verzen 13-22 overslaan om de meditatie vanaf
v. 23 verder te volgen. Inmiddels is de toewending tot de bloemen met
de aanspreking u (vv. 3, 6, 11) en ge of gij (vv. 8, 10, 12) veranderd. Het
meervoud „blommen" wordt in v. 24 vervangen door het enkelvoud
„eene enkele blomme". De nadere kenschetsing „eerbaar, edel, schoone
en fijn" in v. 23 kan men zien als een weer opnemen van „arg- en schuldeloos" (v. 5), „pracht" (v. 1) en „aangedaan zoo 't God geliefde" (v. 34). Ook „enkele" verbindt dit deel met het eerste gedeelte van het
gedicht, en wel op een verrassende wijze. Zonder of op verre afstand van
v. 12 is „enkele" in v. 24 in combinatie met „eene" een verenging van de
menigte bloemen tot één bloem als vertegenwoordiger van de hele soort.
Nu echter dringt zich de betekenis van „enkel" in v. 12 op : onvermengd,
zuiver, wezenlijk, waar, zoals God onvermengd, wezenlijk, zuiver, waar
is. De mogelijkheid van deze betekenis wordt ook versterkt door het jambisch metrum : „kan toch een énkle blómme zijn". Daardoor wordt de
eenheid met het volgende distichon versterkt : via de reminiscentie aan
Mt. 6 of Lk. 12 (zie v. 3-4) wordt de band van de blomme met Hem „die
door u mijn hert verblijdt" en die „enkel" is (v. 11-12) ontdekt in v. 26.
En zoals de „wilde" pracht de pracht van wilde bloemen is, bloemen
die ter bestemder plaatse door God in het leven zijn geroepen, zo benadrukt Gezelle wederom het „wilde" karakter der blommen in v. 27-28 :
Door Hem, en door geen menschenhand,
lag hier een nederig zaad geplant.

Let wel : „geplant", en niet „gezaaid", wat in combinatie met „zaad"
meer voor de hand ligt. Bij „zaaien" hangt het, op zijn minst enigszins,
van het toeval af, waar het zaad zal vallen ; bij „planten" wordt bewust
deze en geen andere plek gekozen. Niet alleen het planten van het zaad,
ook het „ontluiken" hangt af van de hand van de Schepper. Deze herhaalde accentuering van Gods wil tot scheppen en instandhouden vindt
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haar bekroning in de bevestiging, dat de blomme, zo door God geplant
en gekleed op de plaats en op het tijdstip („eens" in v. 6 en „op dezen
oogenblik" in v. 29), door Hem gekozen, de „ik" tot zijn wezen brengt :
bidden, terwijl en doordat hij in elk geschapen ding God als het beginsel
van alles aanschouwt en bevroedt. Het is de overweging van datgene wat
de „ik" in het eerste deel van het gedicht al deed : een meditatie van een
meditatie (zoals Van Vlierden schreef), en tevens een omschrijving van
een voorwaarde om zijn „wezen" „waar" te maken, zijn natuur te voltooien door „het eerste begin en beginsel", dat God is, te bereiken (zie
noot 20).
3.5.

Het slot

3.5.1. Troost

In vers 30 duikt als nieuw element het woord „troost" op. Van Vlierden,
die over het thema troost in Gezelles werk enige belangrijke bladzijden
geschreven heeft (25), betrekt dit in de persoonlijke problematiek van
Gezelle. Hij verbindt ons gedicht met o Eerdentroost en Hoe menigvuldig
valt het loof beide van oktober 1891, en hij ziet de „troost" als de overbrugging van „de pijnlijke ervaring van de non-identiteit", doordat „de
verblijdende ervaring in ons gedicht een voorsmaak van de identiteit kon
ziin,, (26‘.
) ,, Identiteit" en „non-identiteit" staan hier voor : beeld, afspiegeling zijn van God en dat juist niet zijn.
„Troost" in v. 30 zou via een verzwegen lijn verbonden kunnen worden met v. 10 : „en ge 'n dobbelt niet". De „enkel"-heid, het niet tot
„dubbel"-heid in staat zijn van de bloemen roept het hier onuitgesproken
tegendeel van die enkel-heid op in de dubbel-heid, menigvuldigheid van
de mens. Deze vindt haar uitwerking in Gezelles gedicht o Menigvuldigheid van 't menschelijk gedacht, wellicht eveneens van 1882 en eveneens
opgenomen in Tijdkrans, nu in de afdeling Eeuwkrans (VD, 3, nr. 252).
Daar bedreigt de „menigvuldigheid" en verscheidenheid der gedachten
aan duizend-en-een aardse zaken het menselijk enkel-zijn, noodzakelijk
om God in hem te doen heersen en zijn evenbeeld te doen vinden :
o Menigvuldigheid van 't menschelijk gedacht,
dat uitspringt en ontgaat, langs allerhande paden,
verspleten en gedeeld, zoo meervoud als de bladen
die eenen boom bestaan : hoe zal ik uwe macht
ontvluchten en toch eens 't eenvoudige enkel zijn,
waarin God zelve alleen heeft kracht en wederschijn ?

(25)Bernard Frans van Vlierden, Guido Gezelle tegenover het dichterschap. Poëzieopvatting en poëziebeleving bij Guido Gezelle. Kapellen, 1967, 279-286.
(26) Gezellekroniek, 9, 70.
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Deze verbinding tussen v. 10 en v. 30 is echter ondergronds. Het motief
van de troost komt daardoor onverwachts. Het is niet alleen Gezelliaans,
maar algemeen-christelijk, en wordt ook bij Ruusbroec aangetroffen. In
de Handelingen der Apostelen komt het begrip troosten (gr. parakalein)
zeer vaak voor, maar heeft daar de betekenis van „aansporen, bemoedigen". Daartegenover betekent „troosten" in 2 Kor., vooral in het begin,
„geestelijke steun in nood geven" of „opbeuren" ( 27). Heeft Van Vlierden
de neiging om het begrip troost bij Gezelle meer in de zin van 2 Kor. te
interpreteren, in ons gedicht lijkt de betekenis die in Handelingen overheerst, belangrijker, omdat de nood hier impliciet blijft ( 28).
3.5.2. Bidden en kennen
In vv. 31-32 blijkt de „troost", de bemoediging, daarin te liggen, dat de
blomme „bidden doet en wezen zoo ik wezen moet". De indruk wordt
door de dubbelpunt achter v. 32 gewekt, dat in de laatste twee disticha
wordt uiteengezet wat „wezen zoo ik wezen moet" inhoudt. Dat ook de
suggestie gewekt wordt, dat „bidden" gelijk is aan „wezen zoo ik wezen
moet", kan niet vreemd zijn ; wel, dat dit „wezen zoo ik wezen moet"
gelijk is aan het aanschouwen en bevroeden van Gods eerstigheid in elk
uiterst einde ( 29). Het bevroeden betreft namelijk een verstandelijke werkzaamheid in de meditatie. Meditatie wordt eerst gebed, als de verstandelijke overweging leidt tot een wilsakte, het verlangen en het streven naar
het goede, dat door het verstand wordt gekend, via het zich richten tot
God en het zich onderwerpen aan Gods wil ( 30) : in deze zin is gebed
„alle heengaan van de geest naar God" ( 31). „Bidden" kan de verstandelijke activiteit als deelwerkzaamheid bevatten, omschreven in de twee
laatste disticha. Gezelle werkt het begrip „bidden" in dit gedicht niet uit.
Ruusbroec bespreekt de wil pas in het deel, volgende op de passage over
het verstand, waaraan Gezelle zijn citaat ontleende. Ook in dit opzicht
(27) Bijbels woordenboek, derde druk, onder red. van A. van den Born, Roermond, 1966-1969, kolom 1426-1427.
(28) Deze betekenis overheerst ook in de „troost", zoals Ignatius van Loyola
haar hanteert : Ignatius van Loyola, Geestelijke Oefeningen, inleiding, vertaling en
begeleidend commentaar door Piet Penning de Vries. Tweede en verbeterde druk.
Amsterdam, 1977, 118-119.
(29) Zie ook P. Brachin, „Het godsbeeld bij Gezelle : Schepper of Verlosser ?"
in Rondom het Woord, 6 (1964), NCRV, Hilversum, 153. Na citaat van v. 30-32
schrijft hij : „M.a.w.: aanbidden moet hij evenals de bloem, evenals elk geschapen wezen God op zijn wijze doet. Op zijn wijze uiteraard : in tegenstelling met
de andere schepselen, zal de mens niet in de natuur opgaan".
(30) L. Verschueren O.-F.-M., „Het gebed". In : De Katholieke Kerk. Godsdienstleer en Apologie. Tweede deel, 775.
(31) H. Bonaventura in De perfectione vitae ad Sorores, geciteerd volgens P. Silvester van Veghel O. F. M. Cap., Het gebedsleven, Haarlem-Antwerpen, 1948, 21.

(15)

226

lijkt de plaats waar Gezelle zijn inspirerende tekst vond, haar invloed te
doen gelden.
In o Wilde en onvervalschte pracht mondt de overweging niet uit in een
gebed. Wel wordt het bidden eenmaal genoemd. De volgorde „bidden"
en „bevroeden" is eigenlijk een proteron husteron, waarbij het „bidden"
buiten het thema van het gedicht valt. Indien, zoals in de versie van Rond
den Heerd, achter v. 32 een komma had gestaan, was er geen enkel probleem geweest : „bidden en wezen zo ik wezen moet, op grond van het feit
dat ik aanschouw en bevroed in elk uiterst einde het oerbegin". Men
dient daarom de dubbelpunt achter v. 32 niet te beschouwen als ekwivalent aan „dat is", maar als een inleiding tot een voor het gedicht fundamentele passage, evenals de dubbelpunt in v. 7 (ook een komma in Rond
den Heerd) en in v. 36. De dubbelpunt achter v. 32 verhindert dan niet
de interpretatie van de tegenwoordige deelwoorden in v. 33 als : „omdat
ik aanschouw en besef" enzovoorts.
Het samenkomen van de leer en de retorische opbouw naar een verrassende woordvorming „eerstigheid" dreigen in de overgang van v. 32 naar
v. 33 vlgg. een tot misverstand leidende dubbelzinnigheid te veroorzaken.
Door de verandering van de komma in de versie Rond den Heerd 1882
achter v. 32 in een dubbelpunt in de versie Tijdkrans manifesteert zich
een aarzeling tussen de accentuering van de leer en van de taalvondst en
de retorica. In Rond den Heerd is de conclusie vervat in de laatste drie
disticha, waarin naar de leer de verzen
dat, blomme, gij mij bidden doet
en wezen zoo 'k wezen moet

het natuurlijk hoogtepunt zijn, zonder dat de laatste twee disticha, die
een samenvatting geven van de kern van het gedicht, in de schaduw vallen. In Tijdkrans worden door de dubbelpunt de laatste twee disticha iets
meer benadrukt en in die disticha de laatste hemistiche ; het accent valt
daardoor, minder door de vv. 31-32 bedreigd, op de woorden die een
belangrijke inspiratiebron voor het gedicht waren. Wellicht achtte
Gezelle dit nodig, omdat de titel Gods eerstigheid in Tijdkrans moest vervallen, waar geen enkel gedicht een titel draagt. Hij moet ervan Uitgegaan
zijn, dat zijn lezers wisten wat „bidden" was, en dat er daardoor ten
gevolge van zijn wijziging geen misverstand zou hoeven te ontstaan. Het
risico van verkeerd begrijpen heeft hij dan ten gunste van een meer onbetwistbare accentuering van de laatste twee disticha op de koop toegenomen. Op dit cruciale moment koos hij niet voor de duidelijkheid in de
leer, maar voor de retorica en de taal.
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3.5.3. Gods eerstigheid
Bij Ruusbroecs woord „yersticheit" tekent de door Gezelle gebruikte editie-David aan : „grond des aenzyns". Gezelle schrijft zelf in v. 35 :
„grond van alles", wat hetzelfde betekent, maar voegt daaraan toe :
„meer gezeid, maar nog niet al". In „Gods eerstigheid" is „Gods" een
genitivus subjectivus : de eerstigheid van God, of God als beginsel, als
principium. Ampe tekent bij Ruusbroecs tekst „sake ende yersticheit"
aan : „beantwoordt aan causa prima (hendiaduoin), maar drukt vooral
op de absolute transcendentie van het beghin sonder beghin, zoals de goddelijke causaliteit in den Vader (principio non de principio) aanwezig
is" (32). Ik heb de indruk, dat Gezelle zich deze implicatie van Ruusbroecs bewoordingen bewust was. Het lijkt er zelfs op, dat hij Davids
annotatie verbetert met de passage : „meer gezeid, maar nog niet al" : de
absolute transcendentie maakt het het menselijke taalvermogen onmogelijk dit geheim bevredigend te formuleren.
4. NATUURWAARNEMING EN MEDITATIE

Ruusbroec begint de bij dit gedicht betrokken tekst met de verlichting
van het verstand als gave van God. In dit licht kan de mens „zijn zielestaat inwendig en uitwendig beschouwen, om te zien of hij een volkomen
gelijkenis draagt met Christus naar zijn mensheid en ook naar zijn Godheid", en daartoe moet hij met zijn verlichte verstand Gods natuur en
eigenschappen overwegen. Het resultaat zal zijn, dat hij ziet hoe God
werkzaam is in natuur en bovennatuur, in alle schepselen, redelijk, nietredelijk of alleen stoffelijk, die allen door Hem bestaan en in stand
gehouden worden. Gezelles volgorde in het gedicht is anders : hij begint
met de schepselen, name lijk met bloemen, en stijgt vandaar vrijwel
onmiddellijk op naar Gods eigenschappen en werkzaamheid. Het gedicht
geeft de procedure weer, zoals men die kan vinden in Het boek van haar
Leven van Teresa van Avila : „Voor mij was het aanschouwen van het
veld, van het water, van bloemen voldoende. Het zien van die dingen riep
mij hun Schepper voor den geest, zij stemden mij tot nadenken en deden
mij in mijzelve treden. Zij dienden mij tot boek en herinnerden mij aan
mijn ondankbaarheid en aan mijn zonden ( 33)". Het is de bij Gezelle in
de Kortrijkse tijd gebruikelijke gang van zaken : hij wordt door de waarneming van verschijnselen in de natuur gevoerd tot de gedachte aan de
Schepper. Het is typerend voor Gezelles wijze van poëtisch mediteren,
(32) Ampe, 29, noot 88.
(33) Vertaling Titus Brandsma, Hilversum, 1924, 60.
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dat hij van natuurverschijnselen uitgaat en niet van gebeurtenissen in het
leven van Jezus, zoals bijvoorbeeld Ignatius van Loyola doet in zijn
befaamde werkboek voor meditatie, Geestelijke Oefeningen.
Het bepalen van het begintafereel dat Gezelle schetst, is niet zonder
problemen. De gegevens van visuele aard zijn daar gering : er zijn bloemen op het water van een sloot in de zonneschijn en hun pracht is wild
en onvervalst. Erg beeldend is dat allemaal niet. Voor de rest staat er in
de eerste 12 regels geen zicht, maar inzicht, visie, de verlichting van het
verstand van waaruit Ruusbroec zijn betoog begint. Het „realistische"
zien komt in Gezelles gedicht pas vanaf v. 13 aan de orde. Zo speelt ook
hier de intertekstualiteit Ruusbroec-Gezelle een rol.
In de verzen 13 t/m 22 gaat het Gezelle op de eerste plaats om het
oproepen van de stilte : stilte in visuele zin, die het water mogelijk maakt
een spiegel van de hemel te zijn, en stilte in auditieve zin : er is geen mens
of ander schepsel dat door geluid afleidt : „geen woord" (v. 17), „al stilzwijgendheid" (v. 18). Het is merkwaardig, hoe Gezelle door een reeks
ontkenningen en hun tegenstellingen, zonder een expliciete beschrijving
een bijna klassieke locus amoenus weet te creëren en zich met deze topos
in een eeuwenoude literaire traditie voegt (34) : t En verwaait med al
geen bladtje", „geen rimpelken", geen wind", „geen woord" tegenover
„waters, dat vo/ blommen staat", „rondom gespreid". „al schaduwe, al
stilzwijgendheid". Met „al schaduwe" worden, zonder ze te noemen,
bomen gesuggereerd, die hun schaduwvlekken en hun door de windloosheid veroorzaakte stilte als het ware rondom uitstrooien.
Het woordje „Dan" in v. 19 duidt erop, dat er iets opmerkelijks gaat
gebeuren. Tussen de gedempt groene vlekken licht het hemelgewelf
blauwachtig op vanuit een schijnbare diepte in de spiegel. En van tussen
de roerloze bladeren van de bomen verdwijnt hier en daar als een lichtpriem in het water een als een aanzienlijk lange draad te volgen zonnestraal. De diepte weerkaatst het hemelgewelf en neemt het licht van de
hemel in zich op : hoogte en diepte, hemel en aarde ontmoeten elkaar en
verenigen zich met elkaar. Juist hier, in de verzen 19-22, wordt de uitbeelding het meest concreet met de enige kleurvermeldingen („blauw", „half
groen") van het gedicht, maar in tegenstelling tot de andere delen van het
gdicht wordt in heel dit middendeel, de verzen 13-22, God niet genoemd.
Het mysterie spreekt onuitgesproken in de stilzwijgendheid van de natuur
door de stilte van het beminnelijke water. Werd in het eerste deel en zal
in het laatste deel gesproken worden over God, hier is hij in de natuur
„'

ervaarbaar.
(') Ernst Robert Curtius, Europiiische Literatur und lateinisches Mittelalter.
Zweite, durchgesehene Auflage. Bern, 1954, 199, 202-206, 208-209 ; J.-C. Brandt
Corstius, De muze in het morgenlicht. Zeist, Antwerpen enz., 1957, 40-43.
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Wat is de functie van de verzen 13-22 in het geheel van Gezelles meditatie ? De visie heeft plaats gemaakt voor een verdiept zien, en zal daarna
terugkeren. Zoals ik al heb opgemerkt, valt het accent bij het verdiepte
zien op de stilte. Daarin wordt een vereniging van hemel en aarde mogelijk gemaakt in het blauwen van de hemel in de waterspiegel en in het
priemen van zonnestralen van tussen de boombladeren en hun verdwijnen in het water. Er is niets dat stoort (v. 14), dat de aandacht afleidt
van de door God geschonken „visie". Deze „visie" op haar beurt stoort,
typerend voor de dichter Gezelle, het vermogen tot realistisch waarnemen
niet. In de verzen 13-22 vindt een onuitgesproken osmose plaats tussen
het zien en de visie. Het tafereel roept echter met de stilte een voorwaarde op voor een meer op een bepaald doel gerichte voortzetting van
de meditatie. Het is door de anaforische oproep „Hoe" en door de uitbeelding van de natuur „op dezen oogenblik" (v. 29) verbonden met de
overige delen van het gedicht, maar blijft juist door de beeldende kracht
scherp ervan verschillen ( 35). Met andere woorden : er is geen rechtstreekse uitwerking van de verzen 13-22 in de rest van het gedicht, en ze
zijn er in aard duidelijk van onderscheiden : suggestieve beschrijving
tegenover overweging en bewogenheid. Het is ook het enige deel, waarin
geen apostrofe plaatsvindt : de bloemen worden er niet in toegesproken.
De natuurwaarnemer is hier ingepast in de meditatieve Gezelle.
5. EEN BENADERING VANUIT EEN HEDENDAAGS DENKEN
Gezelle ging in het gedicht uit van twee ervaringen : een natuurwaarneming en een door de lectuur van Ruusbroec opgewekte en door het thomisme gekleurde meditatieve belevenis. Deze twee werden in het gedicht
in elkaar geschoven, maar de naden bleven zichtbaar. Om voor de lezer
van nu nog waarde te hebben, moet het gedicht hem in zijn hedendaags
wereldbeeld iets te zeggen hebben, hem aanspreken in zijn eigen opvatting van wereld en waarheid. Ik wil een poging wagen om een weg daartoe te openen met begrippen uit een modern denken. Daarbij ga ik uit
van de overrompelende ervaring die Gezelle reeds in de eerste disticha
weergeeft, een ervaring die hem doordringt van de oorspronkelijkheid
van het door hem waargenomene geschapene :

(35) Door Van Vlierden wordt het deel beschouwd als de tweede („stilte der
ingetogenheid") van drie bewegingen, evenals door Kramer en door Beuken en
Lukkenaer (zie noot 1). Em. Janssen ziet het als een, van de eerste beweging in
vv. 1-12 onderscheiden, eerste deel van de tweede beweging in vv. 13-36 : hij
noemt het een beschrijving die, suggestief, en reeds symbolisch, de bewogenheid
opwekt, die in vv. 22-26 losspringt om een uitwerking in de vv. 27-36.
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o Wilde en onvervalschte pracht
der blommen, langs den watergracht !
Hoe geren zie 'k u, [
I in 't water staan !
[

l

daar staat ge : en, in den zonneschijn,
al dat gij doet is blomme zijn !

Hier staat de „ik" open voor een fenomeen zoals het is, wordt hij door
iets geraakt dat verre van ongewoon is, maar toch zelden gezien wordt
en desondanks wezenlijk is :
't Is wezen, 't geen mijne ooge aanziet,
't is waarheid [...]

Het wordt veronachtzaamd wegens de praktische behoeften van de mens,
die gewoonlijk de beheersing betreffen van de dingen in zijn omgeving.
Gezelle kende dit laatste reeds vanaf zijn jeugd van zijn dichterschap :
0 ! 't ruischen van het ranke riet !

hoe menig mensch aanschouwt u niet
en hoort uw' zingend' harmonij,
doch luistert niet en gaat voorbij !
voorbij alwaar hem het herte jaagt,
voorbij waar klinkend goud hem plaagt ;
maar uw geluid verstaat hij niet,
o mijn beminde ruischend riet ! ( 36)
In bovenstaande citaten uit o Wilde en onvervalschte pracht heb ik echter

stukken tekst overgeslagen : „zoo 't God geliefde", „geboren, arg- en
schuldeloos, daar God u eens te willen koos", „en die door u mijn hert
verblijdt is enkel, zoo gij enkel zijt !" In deze noties wordt een waarheidservaring onderbouwd door een waarheidsbegrip dat de niet aan tijd
gebonden ervaring verbindt met een belangrijke, maar beperkte denktrant, die van het thomisme. Het waarheidsbegrip is bij het thomisme
gebaseerd op het geloof dat de dingen, de geschapenheden, in alles wat
ze hebben en zijn slechts bestaan, in zoverre ze als geschapenheden overeenstemmen met de idee die tevoren bestaat in Gods geest. Waarheid
betekent een overeenstemmen met de bestemming in het scheppingsplan,
de scheppingsorde.
Ik gebruik bij de laatste typeringen van dit waarheidsbegrip formuleringen die dichtbij die van Heidegger liggen in zijn Vom Wesen der Wahrheit (1930), voordat hij een (reeds in Sein und Zeit aangezet) ander waarheidsbegrip ontvouwt (37). Tegenover de homoiosis, de overeenstemming

(36) VD. 1, 125.

(37)Zie paragraaf 1 : „Der geldufige Begriff der Wahrheit„ (Wegmarken.
Zweite, erweiterte und durchgesehene Auflage. Frankfurt am Main, 1978, 176180).
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waarop waarheid berust, stelt hij de aletheia (38). Aletheia is de vroege
Griekse benaming voor waarheid. De Grieken begrepen volgens Heidegger waarheid als onverborgen-heid. Aletheuein betekent : het zijnde uit
zijn verborgenheid nemen en als onverborgen laten zien. Daarin laten de
dingen zich kennen als „oorspronkelijk", niet belast met en niet verborgen door de in gewoonten gevestigde perspectieven en vooroordelen. Ze
openbaren zich zoals ze zijn, nemen de daarvoor openstaande mens in
beslag, en werken op hem in. Teneinde deze ervaring te ondergaan, moet
de mens afstand doen van alle vooroordelen : hij moet tot vrijheid
komen, vrijheid als een bewustzijnshouding, gericht op het zijn in het
zijnde, het wezen in de dingen. Het gaat hier om een ommekeer in het
denken, om meer dan een werking van het logisch denkende verstand ;
het gaat om een diepere inzet. De waarheid als aletheia is een gebeuren
dat zich in de mens voltrekt in de vorm van een ervaring. De vraag naar
het wezen van de waarheid richt zich niet op praktische wetenschappelijke, artistieke of zelfs geloofs-waarheid, maar op wat in het zijn zich als
onverborgenheid openbaart. Dit gebeuren overkomt de mens, voorzover
hij het klaarspeelt het zijnde als het ware te laten oplichten. Dan wordt
elk fenomeen steeds weer een oorspronkelijk gebeuren : het ruischen van
het ranke riet, de wilde en onvervalschte pracht der blommen langs den
watergracht. Gezelles ervaring van de dingen vertoont nu enerzijds de
vrijheid waarmee hij zich verhoudt tot de dingen, zodat ze zich openbaren zoals ze als zijnden zijn ; maar anderzijds treffen we juist in ons
gedicht tevens een verlangen tot verklaren aan die tegengesteld is aan de
aletheia en aansluit bij de homoiosis.
De aletheia treffen we aan in :
in den zonneschijn,
al dat gij doet is blomme zijn !
't Is wezen, 't geen mijne ooge aanziet,
't is waarheid,

maar de homoiosis in :
en die door u mijn hert verblijdt
is enkel, zoo gij enkel zijt !

zoals reeds eerder de openheid van de bloemen wordt toegeschreven aan
Gods wil in v. 4 : „zoo 't God geliefde", en in v. 6 : „daar God u eens
te willen koos".
Zo wordt de aletheia in de verzen 13-22 weer afgelost door de homoiosis
in de verzen 25-36, met als climax Ruusbroecs term „Gods eerstigheid",
al wordt de verborgenheid van het „zijn", hier van God (wat bij Heidegger niet hetzelfde is !), gesuggereerd in „meer gezeid, maar nog niet al"
in vv. 35-36.
(38) Paragraaf 4 : „Das Wesen der Freiheit", 185-189. Verder Sein und Zeit,
15e Auflage. Tiibingen, 1984, vooral par. 44, a en b, 214-226.
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We gaan het vanzelfsprekend Gezelle niet verwijten. We kunnen moeilijk Gezelle in de denkwijze van Heidegger wringen, maar het helpt ons
wel op een weer andere wijze de breuk te formuleren die door het gedicht
loopt. De heterogeniteit van het gedicht, voortvloeiende uit de twee inspiratiebronnen die door Gezelles vormwil werden verenigd in één tekst, zal
voor hemzelf en voor het door hem geïntendeerde publiek ervaren zijn
als een eenheid zonder breuk op alle niveaus : Van Vlierden heeft dat op
knappe wijze verwoord. Maar de tijd gaat voort en er vinden belangrijke
verschuivingen in het wereldbeeld plaats.
Heideggers filosofie is principieel theïstisch noch atheïstisch, maar zij
toont een wereld waarin God afwezig is. Voor Gezelle, anders dan voor
menigeen reeds toen en zeker in de huidige wereld, was God aanwezig,
al komt enkele malen in zijn werk de absurditeit van Gods afwezigheid
als veronderstelling voor, te vaak om daarin alleen een retorische of filosofische kunstgreep te zien : Gezelle verkeerde met zijn dichterschap meer
op een breukvlak der tijden dan hijzelf kon bevroeden. In ieder geval
toont voor menigeen nu Gezelles geloof en denktrant een te grote vanzelfsprekendheid of nadrukkelijkheid om voor hem inleefbaar te zijn.
Dan spreekt hem de aletheia, die de dichter in een gedicht als o Wilde
en onvervalschte pracht overkomt, meer aan dan de homoiosis in dit
gedicht, die voor de denkwijze van de dichter vanzelfsprekend was.
Nah ist
Und schwer zu fassen der Gott ( 39).

Zou het accent voor Gezelle op de eerste regel van Hólderlins hymne
Patmos gelegen hebben, voor de wereld van heden weegt de tweede regel
gewoonlijk zwaarder ; desondanks zijn beide verzen één zin. Het zijn
dichters als Hólderlin of Rilke, die deze spanning in de zinnen van hun
verzen weten te bewaren. Bij Gezelle liggen de spanningen elders, al doet
de mogelijkheid om twee waarheidsconcepten in één gedicht aan te wijzen, vermoeden dat een problematiek van het moderne denken bij hem
reeds sluimerend aanwezig is.

(39) B.v. Hólderlin, Werke and Briefe. Herausgegeben von Friedrich Beissner
and Jochen Schmidt. Erster Band. Gedichte. Hyperion. Frankfurt am Main, 1969,
176.
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BIJLAGEN
BIJLAGE I
Fragmenten handschrift op fiches uit de Woordentas

1. Potloodkrabbel op een stuk briefpapier, aan een ander los blaadje gehecht.

Een deel van ieder vers is afgeknipt.
o onvervalschte [

pracht
der blommen langs [
watergracht

l

]

hoe geren zie k u aa[
I
gedaan zoo god w[
i
achter 't water sta[
]
noch ge dobbelt [
]
hoe stille is 't ach
(10)
en met al geen blad[
l
dat verroeren zal
en
gelaat
een spiegel die vol b[
]
staat
Op het andere losse blaadje dat links aan het briefpapier is gehecht :
Zoo is uw land
zoo weze uwe hert !
(5)

2. Waarschijnlijk van het handschrift dat de tekst leverde voor Rond den Heerd.
a. Kortrijk, S. Norbert, 1882
b. geschrapt.
(Verwijzend naar de thans verdwenen tegenoverliggende bladzijde :)
(21) a. en priemend' hier en daar vergaat
b. En
(22) a. een a. fijn a. gesponnen a. zonnedraad !
b. lang b. geschoren b. zonnendraad !
c.
c. gesponnen c. zonnedraad !
a. Drukt gij 't zend kladprente, dat ik ze castijde, a.u.b.
b. geschrapt.

BIJLAGE II
Tekst in Rond den Heerd 17 (1882), afl. 29/30 van 18/6-82, 232
GODS EERSTIGHEID
Aan Adolf Duclos.
„Dese verclaerde mensche sal oec merken ende anesien die eygenscap des Vaders
inder godtheit, hoe hi is almachtighe cracht ende mogentheit, sceppere, beweghere,

(23)
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onthoudere, beghin ende einde, alre creature sake ende yersticheit. " Ruusbrouck,

Bruloft, bl. 108.

o Wilde en onvervalschte pracht
der blommen, langst den watergracht !
Hoe geren zie 'k u, aangedaan
zoo 't God geliefde, in 't water staan,
geboren arg- en schuldeloos,
daar God u eens te willen koos.
Daar staat ge, en, in den zonneschijn,
al dat gij doet is blomme zijn !
Al wezen, dat mijne ooge aanziet,
al waarheid, want ge'n dobbelt niet,
en die met u mijn hert verblijdt
is enkel, zoo gij enkel zijt !
Hoe stille is 't ! 't En verwaait med'al
geen loofken, dat ons stooren zal ;
geen rimpelken in 't lief gelaat
des waters, dat vol blommen staat ;
geen wind, geen woord : rondom gespreid
al schaduwe, al stilzwijgendheid !
Dan, diepe, diepe in 't water blauwt,
half groen geblest, de hemelvaut,
en priemend' hier en daar vergaat
een fijn gesponnen zonnendraad !
Hoe eerbaar, edel, schoone en fijn
kan toch eene enkele blomme zijn,
die, al met eens, en zorgeloos, uit
de hand van haren schepper spruit !
Door Hem en door geen menschenhand
lag hier een nederig zaad geplant ;
door Hem, op dezen oogenblik,
ontlook 'et, en dien troost heb ik
dat, blomme, gij mij bidden doet
en wezen zoo ik wezen moet,
aanschouwende en bevroedende in
elk uiterste einde 't groot begin,
den grond van alles ; meer gezeid,
maar toch niet al : Gods eerstigheid !
GUIDO GEZELLE. Kortrijk. S. Norbert.

1882.
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BIJLAGE III

Jan van Ruusbroec, Die Chierheit der Gheesteleker Brulocht. Red. DS. De aantekeningen zijn niet overgenomen met uitzondering van die bij blz. 108, r. 3.
(106)
Hoe die andere riviere verclaert dat verstennisse.
C. XXXVII.
Overmits inwendighe liefde, ende minlijc neyghen, ende
godlike trouwe, onsprinct de andere riviere van volheden der
gracien in enicheit dies gheests, ende dat is ene gheestelike
claerheit, die vloyt ende licht inden verstane met ondersceede
in menigher wisen. Want dat licht toent ende gheeft inder
5
waerheit ondersceet in allen dogheden. Maer dat en leecht
niet al in onser macht ; want al hebbewi dit licht altoes
in onser sielen, God doet zwighen ende spreken, ende hi
maecht vertoenen ende berghen, gheven ende nemen in tide
10 ende in stade ; want dat licht es sine. Ende daer om werket
hi, in desen lichte, ende alse hi wilt, ende daer hi wilt, ende dien
hi wilt, ende dat hi wilt. Dese menschen en behoeven gheenre
revelacien van node, noch datse ghetrocken worden boven
den sinnen ; want hare leven, ende hare woninghe, ende hare
15 wandelinghe, ende hare wesen es inden gheeste boven sin ende
boven sinlicheit. Ende daer toent God desen mensche wat hi
wilt, dies hem noet is ofte anderen menschen. Nochtan
mochte God, woude hi, desen menschen beroeven haerre
uutwendigher sinne, ende toenen hem van binnen vremde ge20
liken ende toecomende dinghe in menigher wisen.
Nu wilt Christus dat dese mensche uutga ende wandele in den
(107)
lichte, na wise des lichts. Nu sal dan dese verclaerde
mensche utegaen, ende merken sinen staet ende syn leven van
binnen ende van buten ofte hi een volcomen ghelijc draghet
Christi na sire menscheit ende oec na sire godheit. Want wi
5 sijn ghescapen tot den beelde ende tot den ghelikenisse Gods.
Ende hi sal sine verclaerde oghen op heffen in verstendigher
waerheit met verlichter redenen, ende merken ende anesien,
creaturlikerwijs, die hoghe nature Gods, ende die grondelose
eyghenscape die in Gode sijn : want ere grondeloser nature
10
behoren grondelose doeghede ende werken.
Die hoghe nature der godheit wert ghemerct ende ane ghesien, hoe si is simpelheit ende eenvoldicheit, ontoeganclike
hoecheit ende afgrondighe diepheit, onbegripelike breyde
ende ewighe lancheit, ene duystere stille ende ene wilde
15
woestine, alre heylighen raste in enicheit, een ghemeine
ghebruken sijns selfs ende alre heylighen in ewicheit. Noch
mocht men merken menich wonder inder grondeloser zee der
godheit, al eest dat wi sinlike gheliken setten, om grofheit der sinne, dien wijt van buten toenen : dat wert doch
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(25)
inder waerheit van binnen ghemerct ende ane ghesien een
grondeloes goet sonder wise ; maer alse ment van buten
toenen sal, soe gheeft men hem gheliken ende wisen in
menigher wijs, na dat dies menschen redene verclaert es
diet toent ende voirtbrinct.
Dese verclaerde mensche sal oec merken ende anesien die

(108)
eyghenscap des Vader inder godheit, hoe hi is almachtighe
cracht ende moghentheit, sceppere, beweghere, onthoudere,
beghin ende einde, alre creaturen sake ende yersticheit
dit toent die rivier der gracien der verlichter redenen in
5
claerheden. Si toent oec eyghenscap dies ewighen Woerts,
afgrondighe wijsheit ende waerheit, exemplaer alre creaturen
ende levendicheit, die ewighe regule sonder wandelbaerheit,
een anestaren ende een dore sien alre dinc sonder bedectheit,
een dore scinen ende een verclaren alre heylighen in hemel ende
10
in erde na weerdicheit. Want nu dese riviere der claerheit
gheeft menighe wise in ondersceede, soe toent si oec der
verlichter redenen eyghenscap des heylichs Gheests, onbegripelike caritate ende mildicheit, onfermherticheit ende ghenadicheit, ongheinde trouwe ende onsticheit, onbegripelikc grote
15
uutvloyende rijcheit, ende afgrondighe goede dorevloyende alle
hemelsce gheeste in weeldicheyt ; ene vierighe vlamme diet
al verberret in enicheit, ene vloyende fonteine, rike van
allen smake na yeghewelcs begheerlicheit, een bereyden
ende een inleyden alre heylighen in hare ewighe salicheit,
20 een omvaen en een doregaen des Vaders ende des Soens ende
alre heylighen in ghebrukeliker enicheit. Dit wert al gemerct ende ane ghesien, onghedeilt ende sonder partië, in ere
eenvoldigher naturen der godheit. Ende nochtan staen dese
eyghenscape, persoenliker wijs, na onsen ghemerke in
25 menichfuldich ondersceet. Want moghentheit ende goetheit,
ende miltheit ende waerheit, in desen es, na onsen siene, groet
( 1)

(109)
ondersceet : nochtan steedt al in enicheit ende onghedeylt
inder hogher naturen der godheit. Maer de weder draghinghe,
die de persoenlike eyghenscape maken, die bestaen in een
ewich ondersceet. Want die Vader ghebaert ondersceit.
5 Want de Vader ghebaert sinen Sone sonder onderlaet, ende
hi en wert selve niet gheboren. Ende die Sone wert gheboren,
ende hi en mach niet baren : ende aldus heeft die Vader altoes
enen Sone inder ewicheyt, ende die Sone enen Vader. Ende dit
sijn die wederdraginghen dies Vaders toten Sone, ende dies
10 Soens toten Vader. Ende die Vader en die Sone gheesten
) Aldus onze vier brabantsche Hss. L en N hebben eesticheit, isticheit, en
Surius vertaelt causa et existentia. Te regt ; het woord is nog gebruikt in het
vierde deel van Ruysbroecks werken, bl. 58, regel 7, met de beteekenis van grond
des aenzyns, gelyk het hier ook heeft.
( 1
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(26)

15

enen Gheest, dat is haerre beyder wille ofte minne. Ende
dese Gheest en baert noch en wert gheboren ; maer hi moet
ewelike uutvloyende van hen beiden ghegeest werden.
Ende dese .iij. persone sijn één God ende één Gheest. Ende
alle die eyghenscape, met uutvloyenden werken, sijn ghemeyne alle den personen, want si werken in crachte ere
eenvoldigher naturen.
Hoemen comt in een verwonderen van den ghemeyne utevloyene Gods C. XXXVIII.

Die onbegripelike rijcheit ende hoecheit ende uutvloyende
milde ghemeinheit godliker naturen, die trect den men20 sche in een verwonderen, ende sonderlinghe verwondert desen
mensche die ghemeinheit Gods ende sijn uutvloyen boven
(110)

5

10

15

20

25

alle dinc ; want hi siet dat onbegripelike wesen een ghemeyne gebruken Gods ende alre heylighen. Ende hi siet
die Godlike persone een ghemeyne uutvloyen ende werken
in gracien ende in glorien, in naturen ende boven nature,
in allen staten ende in allen tiden, in heylighen ende in
menschen, in hemel ende in erde, in allen creaturen die
redelic ofte onredelic ofte materilic sijn, na yeghewelcs
weerde ende behoefte ende onfenclicheit. Ende hi siet ghescapen
hemel ende erde, sonne ende mane, ende die viere elemente
met allen creaturen, ende den loep des hemels ghemeyne.
God is ghemeyne met allen sinen gaven ; die inghele sijn
ghemeyne, die siele is ghemeyne in allen crachten, ende
in alle den live, ende in allen den leden, ende in elken lede
al ; want men en machse niet deylen het en si na redene.
Want die overste crachte ende die nederste, gheest ende siele,
hebben ondersceet na redene : nochtan eest één inder
naturen. Aldus es God yeghewelken al ende sonderlinghe,
ende doch ghemeine allen creaturen ; want overmits hem,
sijn alle dinc ; ende in hem ende ane hem, hanghet hemel ende
eerde, ende alle nature. Alse de mensche aldus merket die
wonderlike rijcheit ende die hoecheit godliker naturen, ende
alle die menichfuldighe gaven die hi gheeft ende biedet
sinen creaturen, soe wast inwendich in hem een verwonderen van alsoe menichfuldigher rijcheit ende hoecheit ende
ongheyntder trouwen die hi hevet te sinen creaturen.
Hier ute intsprinct ene sonderlinghe inwendighe vroude

des gheests ende een hoghe toeverlaet in God, ende dese
inwendighe vroude omveet ende doregheet alle die crachte
der sielen ende ynnicheit des gheests.

TAALGEOGRAFISCHE VARIABELEN
IN MIDDELNEDERLANDSE RIJMEN
door
Evert VAN DEN BERG & Amand BERTELOOT

1. Probleemstelling

Het Middelnederlands is zoals bekend geen standaardtaal in de zin van
het moderne Nederlands, Duits of Engels, maar een diasysteem van talen
die verwant zijn met het Nederlands en die tussen ca. 1170 en de zestiende eeuw gesproken (resp. geschreven) werden in het gebied dat door
de moderne Nederlandse standaardtaal overkoepeld wordt en in enige
aangrenzende gebieden zoals het noord-westen van Frankrijk. Binnen het
Middelnederlands zijn er dus regionale en chronologische verschillen
waar te nemen.
Laat ons inzicht in de chronologische ontwikkelingen op dit ogenblik
nog zeer te wensen over, sinds de publicatie van het Corpus van Middelnederlandse teksten van M. Gysseling (CG) ( 1) is onze kijk op de geografische variatie binnen het Middelnederlands veel preciezer geworden. Het
taalgeografisch onderzoek van het middeleeuws Nederlands staat in de
laatste jaren geregeld in het middelpunt van de belangstelling en heeft
intussen ook het literaire onderzoek beïnvloed.
Taalgeografisch onderzoek van Middelnederlandse literaire teksten is
evenwel niet onproblematisch. Het wordt met name door twee factoren
bemoeilijkt. Op de eerste plaats gaat het bij het materiaal waaruit we
onze kennis omtrent de taalgeografische differentiëring binnen het Middelnederlands putten, om zuiver methodische redenen steeds om originele
teksten, d.w.z. teksten die in hun oorspronkelijke versie en niet in
afschrift zijn overgeleverd. De te lokaliseren literaire teksten daarentegen
zijn vrijwel uitsluitend in afschriften bewaard ; slechts bij hoge uitzondering gaat het om een autograaf. Op de tweede plaats is er een belangrijk
verschil in de aard van beide tekstsoorten die in dit artikel met elkaar vergeleken worden. De documenten waaruit we onze taalgeografische kennis
halen, moeten voldoen aan de criteria van dateerbaarheid en lokaliseerbaarheid, wat tot gevolg heeft dat het daarbij meestal om ambte lijke
teksten of Gebrauchstexte gaat, heel ander materiaal dus dan literaire
( 1) Gysseling 1977-1987.
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teksten. De factor tekstsoort is een nagenoeg volkomen onbekende grootheid. Onderzoek naar de invloed daarvan op het taalgebruik is voor het
Middelnederlands nog nauwelijks gedaan, zodat daarover nog geen uitspraken mogelijk zijn.
Van groot belang bij het vaststellen van het dialect van de dichters van
Middelnederlandse rijmteksten is het rijmwoordonderzoek. Eventuele
discrepantie tussen de rijmen en het klankbestand binnen het vers maakt
het mogelijk om de verhuizingen te reconstrueren die een tekst heeft meegemaakt, omdat rijmwoorden aanzienlijk resistenter zijn tegen veranderingen door kopiisten dan de overige woordenschat. Een kopiist bedenkt
zich drie maal alvorens het rijm aan te passen of te verstoren. En waar
hij dat wel doet, verraadt hij zich soms door de produktie van onzuivere
rijmen. Fraaie voorbeelden hiervan bieden de overlevering van Van den
vier vroeden van binnen Rome en Flandrijs (2).
Te weinig systematisch onderzocht is o.i. tot nu toe in het bijzonder
de vraag of voor rijmen dezelfde lokaliseringscriteria kunnen gelden als
voor het overige materiaal. Het is bekend dat dichters wel eens bij de
„buren" gaan zoeken naar een geschikt rijmwoord. Niemand minder dan
Jacob van Maerlant heeft daar in de proloog op zijn Leven van Sint
Franciscus uitdrukkelijk op gewezen, tenminste als we rime daar in die
zin mogen interpreteren (3). De behoefte aan vreemde vormen zal binnen
het vers waarschijnlijk minder sterk zijn geweest. Omdat Maerlant deze
rijmen bovendien niet alleen in het „Walsch, latijn, griex ende hebreeus"
ging zoeken, maar ook in het „Duuts, dietsch, brabants, vlaemsch (en)
zeeus", zou men de vraag kunnen stellen of er door deze mengeling niet
een onontwarbaar kluwen van varianten moet ontstaan, waardoor elke
lokaliseringspoging op voorhand tot mislukken is gedoemd. Gelukkig is
dat zoals bekend niet het geval maar duidelijk is dat we bij rijmwoordonderzoek op onze hoede moeten zijn.
De doelstelling van dit artikel is nu, na te gaan, welke verschijnselen,
fonologische, morfologische en lexikale betrouwbare informatie kunnen
geven over de herkomst van Middelnederlandse dichters van verhalende
teksten. Preciezer : in hoeverre kunnen we aan ambtelijke bescheiden ontleende gegevens gebruiken om Middelnederlandse dichters op basis van
hun rijmen te lokaliseren ?

(2) Van den Berg 1986 ; De Graaf 1980 en Berteloot 1983.
(3) Maximilianus 1954 ; de betekenis van het woord rime in deze context is op het
colloquium Misselike tonghe (Leiden, december 1990) ter discussie gesteld, zie noot 40.
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2. De problematiek van het rijmmateriaal
In het voorgaande is gesteld dat een onderzoek van de taal van een handschrift, mits correct doorgevoerd, in staat is om informatie te verstrekken
over de vermoedelijke herkomst van de auteur van een tekst. De informatie over de oertekst van de dichter zelf is zoals gezegd in hoofdzaak
in de rijmen te vinden. De taalkundige analyse daarvan dient echter met
de nodige omzichtigheid te gebeuren, waarbij een aantal principes in acht
genomen moeten worden.
Rijmwoorden mogen nooit geïsoleerd bekeken worden maar steeds in
verbinding met hun rijmpartner(s). Daarbij springt onmiddellijk in het
oog of de rijmparen intact of onzuiver zijn. Onzuivere rijmen (assonanties, acconsonanties, niet-rijmen) bevatten voor het onderzoek naar de
taal van de auteur vaak interessante aanwijzingen. Men moet er echter
rekening mee houden dat ze van tweeërlei oorsprong kunnen zijn. Het is
niet uitgesloten dat ze van de auteur zelf stammen. In de meeste gevallen
echter zal de verstoring van het rijm door een afschrijver veroorzaakt
zijn, waarbij niet zelden zeer duidelijke verschuivingen van diatopische of
diachrone aard aan het licht komen.
Maar ook intacte rijmparen kunnen belangrijke aanwijzingen omtrent
de herkomst van de auteur geven, al leert de ervaring dat een groot deel
ervan voor de lokalisering van de dichter geen relevante taalgeografische
variabelen bevat. Is het laatste wel het geval, dan moet men er steeds
rekening mee houden dat de informatie slechts dan bruikbaar is, wanneer
beide rijmpartners niet aan identieke processen van klankverandering
onderhevig zijn, m.a.w. niet vertaalbaar zijn. Als voorbeeld van vertaalbaarheid kunnen we hier de taalgeografische variatie bij de vokalen in de
positie vóór r eventueel gevolgd door een consonant (b.v. swartlswert,
swaert/sweert, karst/korst/kerst, begeren/begaren)
noemen, waar de e/eevormen oostelijker zijn de a/ae-vormen. Doordat de rijmpartner
in de regel precies dezelfde constellatie vertoont, kan de afschrijver het
rijmpaar steeds naar believen aanpassen. Zo kan hoverde:erde zowel
hovaerde:aerde als hoveerde:eerde en zelfs hoveerde:erde worden, zonder
dat daaruit nog enige conclusie omtrent de herkomst van de tekst te trekken valt.
Intacte rijmparen die relevante dialektgeografische variabelen bevatten
en niet aan identieke processen van klankverandering onderhevig en dus
niet vertaalbaar zijn, kunnen conclusies omtrent de taal van de auteur
toelaten. Men moet er wel op verdacht zijn dat deze in geval van rijmnood ook vreemde vormen kon gebruiken. Verschijnt b.v. zoals in Van
den vos Reynaerde een enkel intact rijmpaar de vorm steet:weet, terwijl
in een aantal andere intacte paren in de regel staet optreedt, dan zal die
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ene afwijkende vorm waarschijnlijk uit rijmnood bij de auteur ontstaan
zijn. Met andere woorden : ook frekwentieverhoudingen verdienen de
aandacht.
3. Het onderzoek
3.1. De keuze van het materiaal

In het voorgaande is gezegd, dat literaire werken meestal niet gedateerd
en gelokaliseerd en vrijwel alleen in afschriften (van afschriften) van het
origineel bewaard zijn, waarbij het dialekt van de kopiist niet hetzelfde
als dat van de auteur hoeft te zijn. Gelukkig verkeren we in een aantal
gevallen in de omstandigheid dat de plaats of streek van herkomst van
een dichter wel bekend is. Voor ons doel hebben we daarom in de eerste
plaats werken van zulke dichters geanalyseerd. Het betreft de volgende
teksten (4) :
1. Jan Praet, Parlament van omoed ende hoverdije (waarschijnlijk Brugge
of West-Vlaanderen, ca. 1350) (5).
2. Gillis de Wevel, Leven van Sinte Amand (Brugge, 1367) (6).
3. Diederic van Assenede, Floris ende Blancefloer (Oost-Vlaanderen,
tweede helft van de 13de eeuw) (7).
4. Jan van Boendale (?), Van den derden Eduwaert (volgens vs. 106-109
waarschijnlijk Antwerpen, ca. 1350).
5. Henric van Veldeke, Sint Servaes legende (Maastricht, ca. 1170) (8).
Daarnaast is een drietal werken geanalyseerd waarvan over de dichter
weinig of niets bekend is, maar die op grond van inhoudelijke en taalkundige overwegingen goed gelokaliseerd kunnen worden.
6. Willem (die Madocke maecte), Van den vos Reynaerde. De gebeurtenissen spelen zich af tegen de achtergrond van een Oostvlaams landschap ; de taal is onmiskenbaar Vlaams. De datering van dit werk is
omstreden, maar het moet vóór 1270 geschreven zijn (9).

(4) Voor het onderzoek hebben we van de volgende edities gebruik gemaakt : Reynaert 1983 ; Blommaert 1842-1843 ; Mak, 1980 ; Heymans 1983 ; Van Es 1976a ;
Lulofs 1983 ; Overdiep 1939 ; Gysseling 1977-1987, Reeks II, deel 6 ; Van Es 1976b ;
Jansen-Sieben 1985 ; Maximilianus 1954 ; De Waard en Dupuis 1979.
(5) Reynaert 1983, blz. 59-66.
(6) Van Mier lo 1949, deel I, blz. 399 ; Knuvelder 1970, deel I, blz. 274 geeft als
datum 1336.
(7) Mak 1980, blz. 13.
(8) Bumke 1990, blz. 139 en epiloog vs. 2921-2928.
(9) Lulofs 1983, blz. 45 (lokalisering) resp. 50-52 (datering).
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7. Roman der Lorreinen II. Dit werk is waarschijnlijk in de tweede helft

van de 13de eeuw voor het Brabantse hof geschreven ( 10), de taal is
ongetwijfeld Brabants.
8. Broeder Geraert, Leven van Sinte Kerstine. De dichter, volgens Gysseling afkomstig uit de streek van Zoutleeuw (Oost-Brabant), schreef
zijn werk voor de bewoonsters van het vrouwenklooster Nonnemielen bij Sint-Truiden (West-Limburg) ( 11).
De volgende twee werken worden algemeen op grond van hun taalgebruik in Vlaanderen resp. in Brabant gelokaliseerd (12).
9. Penninc, Roman van Walewein. Dit werk dateert vermoedelijk uit de
tweede helft van de 13de eeuw.
10. Die borchgravinne van Vergi. Dit werk is volgens de onbekende
auteur voltooid in 1315.
De laatste twee werken zijn van dichters afkomstig van wie de herkomst
omstreden is :
11. Jacob van Maerlant, Sinte Franciscus Leven. Traditioneel wordt aangenomen dat de dichter een Vlaming was, maar Gysseling zoekt zijn
herkomst op Goeree ( i3). In ieder geval schreef Jacob het onderzochte werk voor een Utrechtse opdrachtgever omstreeks 1270.
12. Segher Diengotgaf, Tprieel van Troyen. J. van Mierlo noemt hem een
Vlaams dichter, E. van den Berg (1983) houdt het op een Brabander.
Zeker lijkt, dat hij zijn werk voor een lid van het Brabantse hof te
Brussel schreef (14).
Met deze werken hopen we een spectrum te hebben samengesteld dat van
West-Vlaanderen tot Limburg reikt. Hollandse teksten hebben we buiten
beschouwing gelaten, omdat het zwaartepunt van de Middelnederlandse
epische literatuur in het zuiden ligt en omdat juist daar de meeste onzekerheden omtrent lokalisering bestaan, met name waar het de keuze
tussen (Oost-)Vlaanderen en Brabant betreft.
Bij ons onderzoek hebben we de faktor tijd buiten beschouwing gelaten ; we zijn ervan uit gegaan, dat er zich tussen ca. 1250 en ca. 1370
geen belangrijke verschuivingen in de regionale spreiding van de geselecteerde kenmerken hebben voorgedaan. Daarmee zijn we enigszins prematuur, omdat de resultaten van onderzoek omtrent de 14de-eeuwse situatie
nog niet beschikbaar zijn, maar we hebben geen aanwijzingen dat het
(10)Van der Have 1990, blz. 136-140.
(11)Gysseling 1977-1987, Reeks II, deel 6, blz. XII.
(12)Kienhorst 1988, blz. 217 resp. 214.
(13)Gysseling 1977-1987, Reeks II, deel 2, blz. IX-X ; Van Oostrom 1991 verdedigt
daarentegen o.i. terecht weer de Vlaamse origine van de dichter.
(14)Van Mierlo 1949, blz. 149 en Van den Berg 1983, blz. 205-206.

(6)

243

kaartbeeld in die tijd drastisch gewijzigd is. En het ene kenmerk waarbij
dat wel het geval is, manifesteert zich, zoals zal blijken, onmiddellijk (15).
Uit het bovenstaande materiaal hebben we in eerste instantie telkens
de rijmwoorden van de eerste 2500 verzen geanalyseerd. Ter controle zijn
achteraf, waar aanwezig, ook de volgende 2500 verzen op de relevant
gebleken kenmerken onderzocht. Hiervan is alleen afgeweken bij Gillis
de Wevel en Jan Praet. In het eerste geval hebben we de eerste 2500 verzen van Boek II en in het tweede de verzen 1 tot 2000 van de Spegel der
wijsheit (16) als controlemateriaal gekozen. Dit nadere onderzoek leidde
echter hoogstens tot aanvullende informatie ; van duidelijke verschuivingen in het totaalbeeld was nergens sprake, zodat we mogen concluderen
dat 2500 verzen in de regel een betrouwbare steekproef voor dit soort
van onderzoek is.
3.2. De geografie van de onderzochte kenmerken

Het door ons onderzochte rijmmateriaal levert vergelijkbare gegevens op
voor meer dan vijftig variabelen waarvan de geografische spreiding min
of meer bekend is. Omwille van de overzichtelijkheid hebben hieronder
een indeling gemaakt naar achtereenvolgens verschijnselen uit het vokalisme, het konsonantisme, de morfologie en tenslotte lexicologische verschijnselen.
1. Korte a

Op de eerste plaats onderzochten we de wisseling van a en o in woorden
van het type brachtlbrocht en sachtlsocht (kenmerk 1) (1'). Naast de
genoemde vormen komen in ons materiaal ook ambacht, bedacht,
(ge)dachte en wracht voor. Volgens Van Loey (18) (KL § 3, opm. 1) zijn
de vormen met o westelijk, die met a oostelijker, hoewel a ook in het
westen voorkomt. Onder westelijk verstaat Van Loey hier blijkbaar
Kustwestvlaams en Hollands maar ook westelijk Brabants. De kaarten 11 (ambacht) en 12 (bracht) van Berteloot (19) bevestigen deze opvatting grotendeels. Zoals Goossens heeft laten zien, is de brachtlbrochtgrens in de 14de eeuw ver naar het oosten opgeschoven (2°).
(15)Bedoeld is de tegenstelling brachtlbrocht. Zie verderop.
(16) Bormans 1872.

(17)De nummering verwijst naar de plaats van deze kenmerken in de tabellen.
(18)Van Loey 1980 & 1980a. Bij het citeren van de laatste werken maken we
gebruik van de afkortingen KL(= Klankleer) en VL (= Vormleer).
09) Berteloot 1984. We verwijzen verder naar (het kaartdeel uit) deze atlas met de
afkorting KA.
(2°) Goossens 1974, blz. 31-33.
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Los van de genoemde gevallen hebben we het woord af onderzocht (kenmerk 48). Volgens KL § 3, opm. 1 is of Vlaams, Hollands tot westelijk
Brabants. KA 10 toont in het zuiden tot zowat aan de Schelde en in het
noorden tot aan de Hollands-Utrechtse grens een westelijk of-gebied
waarin het aantal af-vormen legio is. Ten oosten daarvan vindt men
behalve te Mechelen steeds af. Op dezelfde kaart verschijnen ook avevormen en wel in het hele Zuidnederlandse gebied oostelijk van de Dender. Ook dit ave hebben we in de rijmen onderzocht (kenmerk 3).
Blijkens ons rijmmateriaal kon de korte a in het preteritum was van
sijn tot á gerekt worden (kenmerk 38). Bij Henric van Veldeke treden
48 rijmparen Servas:was (blijkbaar met a) naast telkens 2 paren was: las/
genas op. In de andere teksten rijmt was steeds op woorden met korte
a (das, gras, ...). Volgens KL § 3, opm. 3b komt rekking van korte a
vóór s voor in Limburg en naar het westen toe. Een preteritumvorm waes
werd echter nog niet geregistreerd (zie ook VL § 74), maar komt volgens
J. Goossens (pers. med.) ook nog in een aantal Limburgse dialekten
voor.
Secundaire umlaut van korte a (kenmerk 46) leidde in het oosten tot
e-vormen. Vóór cht b.v. in geslechte (KL § 6a, opm. 2) bleef a bewaard
in Vlaanderen, terwijl de e-vormen in het oosten tot in de Dendervallei
optreden. Vóór het suf fi x -ig (zoals in bedechtech, almechtich) komt deze
umlaut voor in Brabant, Limburg, Gelderland en oostelijk (§ 6b). Dit
laatste is ook op KA 4 als een Zuidbrabants-Limburgs verschijnsel herkenbaar.
2. Korte e
Een e/a-tegenstelling die moeilijk te verklaren is, is vast te stellen in de
comparatief bat resp. bet van goed (KL § 6a (c) ; kenmerk 10).
B.W. Th. Duijvestijn maakte ons op een relevante verdeling van beide
vormen in het CG attent ( 21). Kaart 1 toont de verdeling van beide vormen in de 13de-eeuwse oorkondentaal (22). Bet blijkt een westelijk ver-

(21) Duijvestijn 1989, blz. 66.
(22) Bij de hier gepubliceerde kaarten is gebruik gemaakt van de grondkaart en het
basismateriaal waaruit ook de gegevens voor de Ka zijn geput. Bij de hier afgedrukte
kaartjes hebben we in tegenstel ling tot de KA evenwel symbolen gekozen, die geen
rekening houden met de frequentieverhoudingen. Bij kaart 1 werden alleen de vindplaatsen geteld waarbij beter als bijwoord of predicatief gebruikt adjectief optreedt ;
attributief gebruikte adjectieven zijn niet meegerekend omdat de vormen bat en bet in
deze functie niet voorkomen. Behalve de op de kaart geregistreerde vindplaatsen, vonden we bet in overeenstemming met het kaartbeeld ook in documenten uit Zeeland en
uit de kanselarij van de graven van Vlaanderen (bij de handen ZEE III en KGV I).
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schijnsel te zijn, terwijl bat in het Zuidoostvlaams en verder naar het oosten voorkomt.
Wisseling van e en a vóór cht registreert Van Loey in Vlaamse documenten, al spreekt hij uitsluitend over e in onbeklemtoonde positie (KL
§ 2, opm. 3). In woorden als racht(e) , beracht registreerden wij dit verschijnsel bij Jan Praet (kenmerk 20). Gezien het uitgesproken westelijk
karakter van Praets taalgebruik mogen we aannemen dat dit kenmerk
een (West-)Vlaams verschijnsel is, al valt een zekere circulariteit in deze
argumentatie niet te ontkennen.
In het preteritum en het voltooid deelwoord van kennen en zenden
komen vormen met e of i) voor naast vormen met a: kende resp. kinde
naast cande, ghesent of ghesint naast ghesant (VL § 52c & 54b). In ambtelijke teksten is cande Limburgs (M. Mooijaart, pers. med.), over de geografische verdeling van gesant is niets bekend. We onderzochten het voor
wat het werkwoord kennen betreft in ons rijmmateriaal (kenmerk 27).
Ook de hiermee vergelijkbare verhouding tussen het voltooid deelwoord
geset tegenover gesat hebben we in ons materiaal bekeken (kenmerk 39).
Het optreden van i i.p.v. e hebben we onderzocht in de woorden kennen (kenmerk 52) en brengen (kenmerk 44). Kinnen is volgens Van Loey
(KL § 15b) vooral te vinden in Brabant, ook in Holland en verder oostwaarts, sporadisch ook in Vlaanderen. KA 28 toont een vrij groot en
gesloten Vlaams/Hollands kennen-gebied. Volgens KA 27 is bringen
(zoals overigens ook dinken naast denken op KA 26) vooral (zuid-)westelijk. In Brabant en Limburg, maar ook in Holland en Utrecht treedt e
op. Dit is dus niet in overeenstemming met de verdeling kennenlkinnen
en met wat in KL § 15b wordt gezegd. In de rijmen is brengen een zeldzaam verschijnsel dat bovendien steeds vertaalbaar is. Bringen komt voor
tot in het oosten en dus ver buiten zijn eigen verspreidingsgebied.
In de rijmen is naast wel de vorm wale bijzonder populair (kenmerk 55). Het is blijkens KA 149 Zuidbrabants-Limburgs.
3. Korte i

De wisseling ije hebben we onderzocht aan de hand van de woorden licht
(kenmerk 9), leggen voor liggen (kenmerk 28) en es i.p.v. is (kenmerk 56).
Volgens KL § 9 komen vormen met e i.p.v. i meest voor in het Oostvlaams en het Limburgs maar ook in het Brabants. Het geval licht
(< liecht) dat onder § 9a wordt genoemd, hoort hier volgens KA 40 klaarblijkelijk niet bij, want lecht is exclusief Noordwestvlaams-Zeeuws. De
oorspronkelijke vokaal ie komt in het Middelnederlands vooral, maar
niet uitsluitend in het oosten voor (KL § 20 en aantekening). In KL § 9,
opm., noemt Van Loey leggen voor liggen Hollands. Uit KA 45 en uit
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ons rijmmateriaal blijkt dat het verschijnsel ook Westvlaams is. Ka 42
toont dat de is-vormen te vinden zijn in het noorden boven de grote
rivieren en in het oosten tot in zuidelijk Oost-Limburg. In de rijmen
treedt is slechts bij hoge uitzondering op, bij voorkeur gekoppeld aan een
partner van vreemde, meest Latijnse origine.
4. Korte o
Zogenaamde spontane palatalisatie van o tot u in woorden als dol, non,
op, vol, zon komt voor in het Kustmiddelnederlands van Vlaanderen en
Holland, maar ook in West-Brabant (KL § 25b ; Ka 63 & 64 ; kenmerk 16).
5. Korte u
De ontronding van u tot is een ingweonisme (KL § 19 en KA 49, 50 &
51) en aan te treffen in West-Vlaanderen, Zeeland en Holland, maar sporadisch ook verder landinwaarts. We onderzochten het verschijnsel in
woorden als brug, dun, dunken, put en stuk (kenmerk 14).
Naast het Vlaamse sullen treden in Brabant selen, in Holland en Limburg soelen e.d. en in noordelijk Holland sellen op (VL § 68, zie ook
KA 58 & 59 ; kenmerk 4). In ons materiaal ontbreken selen en uiteraard
ook sellen.
6. Lange á

Bij de werkwoorden gaan en staan verschijnen in de 3de persoon enkelvoud presens naast gaet en staet ook vormen met ê (kenmerk 6). Naar
de KL § 51 & opm. 1 zijn geet en steet in het algemeen Brabants en oostelijk. KA 79 laat zien dat ze vooral in (de weste lijke helft van ) ZuidBrabant geconcentreerd zijn, terwijl Zuidoost-Brabant en Limburg de
voorkeur aan ei-vormen geven.
Naast de voltooide deelwoorden gedragen en geslagen treden gedregen
en geslegen op (kenmerk 26). Van Loey vermeldt deze vormen zonder
lokalisering in KL § 51 opm. 2. Op KA 80 verschijnt gedregen in tegenstelling tot gedragen duidelijk als een zuidwestelijk verschijnsel.
De umlaut van á (kenmerk 42) onderzochten we in woorden als
bequame, ghenade, mare en in enkele werkwoordsvormen zoals draghetl
dreghet en de conjuctief ware/were van sijn. Bovendien bekeken we het
suffix -are op varianten met -ere (kenmerk 45). Volgens Van Loey komen
umlautvormen van á voor in het oosten en Brabant tot in de Dendervallei (KL § 51d, zie ook KA 82 & 83).
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Naast een variatie ale treffen we in het Middelnederlands ook een
variatie arc) aan (kenmerk 36). De -d- heeft volgens Van Loey in KL § 41b
& 47 in het Limburgs een oa-achtige klank, wat de kans oplevert hem
op -5 te laten rijmen, b.v. in rijmen als aanlgaan:zoon.
7. Zachtlange

Terwijl we over de tegenstelling heden versus huden (kenmerk 5) nog
maar weinig weten (23), is omtrent de 7d in degone i.p.v. degene (kenmerk 7) wezenlijk meer bekend. Volgens Van Loey in KL § 57 Aant. is
dit een Westvlaams verschijnsel, wat door KA 89 wordt bevestigd. In de
rijmen blijkt degone, met name rijmend op zone, waarin overigens ook
een Westvlaamse -' gepostuleerd dient te worden, een hoge frequentie te
hebben en tot ver buiten het stamland van beide vormen te reiken. Het
kan hierbij buiten West-Vlaanderen nauwelijks anders dan om rijmen
voor het oog gaan.
8. Scherplange 8:
Op de problemen in verband met de vertaalbaarheid van een aantal evormen hebben we al gewezen. Anders wordt het als i.p.v. e een ie
optreedt, die op zijn beurt op de diftong ie kan rijmen (kenmerk 50).
Volgens Van Loey is deze ie te verwachten in „Holland, langs de kust,
sporadisch in Zuid-West-Vlaanderen en voorts veelal in Zuid-Brabant"
(KL § 59).
9. Zachtlange -5

In KL § 2, opm. 2 stelt Van Loey vast dat in woord in het Brabants en
het Limburgs maar ook sporadisch in het westen a(e)-vokalisme
optreedt (kenmerk 51).
10. Lange i
In Frans- en West-Vlaanderen, in Zuid-Brabant, in het Limburgs, Gelders en sporadisch elders treedt volgens KL § 66 opm 1 ie-spelling op
voor i. Bij de persoonlijke voornaamwoorden is dit met name het geval
in het Westvlaams (KA 120). We onderzochten dit geval in het bijzonder
bij pronomina als wi, mi, si e.d. (kenmerk 37).

(23) Van Sterkenburg (1982, blz. 12 en noot 23) vond huden in de 13de eeuw alleen
in een Hollands document.

(12)
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Een variant -leke voor het suffix -like komt volgens KL § 68 opm 3
voor in Brabant, terwijl Mechelen en vooral Antwerpen ook -lake vertonen (kenmerk 54). KA 129 bevestigt dit laatste, toont echter een gelijkmatige spreiding van -like en -leke over het hele Middelnederlandse
gebied. Woorden met het suffix -like rijmen vaak op elkaar, waardoor ze
dus vertaalbaar zijn. Zulke gevallen werden uiteraard niet meegeteld. De
standaardpartner van -like is rike, maar bij Maerlant en in de Borchgravinne van Vergi treft men ook zekerleke:breke en haesteleke:wreke aan.
11. Lange oe

In het Oostmiddelnederlands tot het Brabants toe komen umlaut van en
eventueel anders te verklaren ue-spellingen voor oe voor (KL § 87 en
opm. 1, zie KA 110-114 ; kenmerk 43).
12. Lange fi
Hoewel bij woorden die een variatie âjie vertonen zoals ludelliede, dure/
diere, vuur/ vier e.d. (kenmerk 40), de u in het oosten en in het Hollands
(KL § 71 ; KA 124) te verwachten is, blijkt ie tot ver in het oosten te zijn
doorgedrongen. Zelfs bij Veldeke vonden we slechts één onvertaalbaar
paar luyde:huden. Daarentegen gebruikt Jacob van Maerlant uitzonderlijk een paar beduut:luut, terwijl hij anders alleen ie kent.
Het woord nieuw dat een vergelijkbare wisseling vertoont, hebben we
afzonder lijk onderzocht (kenmerk 32). Volgens Van Loey verschijnt u in
het oosten en het Hollands, ou ook in het Brabants en het Limburgs (KL
§ 71
KA 104 geeft een minder duidelijk beeld met u in de centrale moot
van het Middelnederlandse taalgebied. Onvertaalbare vormen met u vinden we in Floris ende Blancefloer, een paar nouwe:mouwe treedt op in het
)

Leven van Sinte Kerstine.

In het Westvlaams is u vóór r tot ó geworden (KL § 88b). Vooral de
rijmen kunnen deze toestand aan het licht brengen, met name wanneer
woorden met een oorspronkelijke u vóór r rijmen op andere met een
oude ó vóór r, zoals b.v. in het paar nature:dore bij Jan Praet (kenmerk 17).
In het oosten (Gelderland en Limburg) mogen we een oe-uitspraak
verondertellen waar men nu uu of ui vindt (KL § 88b) ( 24). Dit wordt duidelijk in rijmen als moer (e) (= nnl. muur) : voer (< varen) resp. vloer in
het Leven van Sinte Kerstine (kenmerk 49).
(24) Zie ook Goossens 1980, blz. 57-58.
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13. Diftong ie
In KL § 11 wordt het vermoeden geuit dat het preteritum helt van houden
Hollands en noordoostelijk is, maar sporadisch ook elders voorkomt.
KA 103 toont heit-vormen in West-Vlaanderen, Holland en Limburg
(kenmerk 21).
Spegel i.p.v. spiegel tenslotte wordt door A. van Loey Westvlaams
maar ook oostelijk genoemd (KL § 53 ; kenmerk 29).

14. Diftong ooi
Door ontronding ontstond (in het Westvlaams ?) ei uit ooi zoals in verneyen (KL § 93 resp. 91 opm. ; kenmerk 31).

15. Algemeen modern Nederlandse sjwa
In tientallen (b.v. dertig) verschijnt de eindsyllabe vooral in het Brabants (?) als -tach i.p.v. -tich (KL § 2, opm. 3 ; kenmerk 35).
16. Invloed van de tweede klankverschuiving
In oostelijk Limburgs komt wel eens ch voor i.p.v. k (KL § 110b ; met
afwijkend ch ook KA 139) resp. f i.p.v. p. Deze vormen zullen als Duitse
import geïnterpreteerd moeten worden (kenmerk 2).
17. Vokalisering van 1

Stond de kombinatie ald in een verbuigingsparadigma vóér i, dan kon
umlaut optreden, terwijl in de overige vormen van hetzelfde woord
klankwettig oud ontstond (KL § 96, opm. 2 & 6, opm. 4). Daardoor verschijnen naast elkaar vormen als ghewelde enerzijds en ghewout anderzijds, waarbij de een of de ander eventueel later door analogie weer kon
verdwijnen (kenmerk 22).
18. Nasaaldeletie met Ersatzdehnung

Het werkwoord vangen verschijnt ten gevolge van de z.g. Ersatzdehnung
in het ma. gewoonlijk als vaen. We onderzochten het voltooid deelwoord
van dit werkwoord (kenmerk 47), dat volgens Van Loey voornamelijk in
het westen in de vorm ghevaen en in het Brabants en Hollands en in jonger mnl. ook in Vlaanderen in de vorm ghevangen verschijnt (VL § 62).

(14)

251

19. Syncope van v
Syncope van de intervokalische v komt o.a. voor in hovet, hevet, waaruit
ontstaat (KL § 109 opm. 2 ; kenmerk 13).

hoot, heet

20. Pronomina
Bekend is het Vlaamse voornaamwoord soe voor de 3de persoon vrouwelijk enkelvoud (VL § 28e ; kenmerk 17). Veel minder goed onderzocht is
het optreden van een voo rnaamwoord heme i.p.v. hem (kenmerk 12).
Volgens Van Loey (VL § 28d) is heme een oude vorm. Kaart 2 laat zien
dat er ook een duidelijke geografische verdeling tussen beide vormen
waar te nemen valt : heme is Brabants-Limburgs en verschijnt ook te
Dordrecht. In hetzelfde gebied en in Utrecht en Kleve komen ook vormen als (h)o(e)me, hu(e)me e.d. voor (25).
21. Werkwoordsvormen
Een aantal werkwoordsvormen vertoont eveneens een geografische variatie, daaronder sijn, connen, beginnen, gaan en staen. De 1 ste persoon
enkelvoud presens van sijn kan ben of bem zijn (kenmerk 15). Volgens
Van Loey is bem Vlaams (VL § 74). Zie kaart 3.
Het preteritum van kunnen kon zowel conde als conste luiden (kenmerk 24). Van Loey beschouwt conste als de gewone vorm, terwijl conde
een uitgesproken rijmvorm is (VL § 66). Een soortgelijke variatie bestaat
bij beginnen, waarbij Van Loey aanmerkt dat naast de gewone vorm
begonste een variant beghonde voorkomt die misschien een Vlaams-Hollandse karakteristiek is (VL § 58 ; kenmerk 25).
Behalve de tegenstelling gaetlgeet en staetlsteet zijn bij deze werkwoorden nog interessante tegenstellingen te vinden. Het voltooid deelwoord
van gaen kan gegaen of gegangen zijn (kenmerk 41). Van Loey neemt aan
dat gegangen „soms meer in 't Oosten" voorkomt dan gegaen (VL § 62).
Het preteritum van staen kan stoet resp. in het meervoud stoeden maar
25) We registreerden em te Middelburg en twee keer te Deventer (handen MID 1
en DEV I) ; h-loze vormen (oem, ome) komen in het oosten voor in Kleve (handen
KLE I, II en III). Op de kaarten niet genoteerde vormen zijn : hem in de Vier Ambachten, het niet nader gespecificeerde schrijfcentrum Vlaanderen, in de kansela rij van de
graven van Vlaanderen (handen VAM I, VLA III, KGV I), en bij 29 sch rijvers uit de
kansela rij van de graven van Holland resp. uit het schrijfcentrum Holland (KGH/
HOL). De schrijvers uit hertogelijke kansela rij van Brabant (KHB) bevestigen het
kaartbeeld : hand I heeft heme en hem, hand II alleen heme en hand III alleen hem.
Vormen met n zijn zelden : we troffen ze aan te Mechelen en te Duffel bij de handen
MEC XII (2 x naast 8 x hem), XXVII (1 x ) en DUF II (2 x naast 1 x hem).
(
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ook stont resp. stonden zijn (kenmerk 53). Van Loey noemt stoet/stoeden
oud en ziet er een typisch rijmwoord in dat ook in Westvlaams proza
voorkomt. De gewone vorm is stontlstonden, dat overal voorkomt, maar
ook buiten het rijm en in het proza (VL § 61).
Het preteritum van willen is in het Middelnederlands soms wilde, soms
woude en in het uiterste oosten wel eens wolde (kenmerk 8). Volgens Van
Loey (VL § 75) is wilde westelijker, woude oostelijker.
22. Lexicologische verschijnselen
Tot slot hebben we nog enkele woorden nader onderzocht die mogelijk
een relevante geografische verdeling opleveren. Op de eerste plaats is dat
de tegenstelling ach terl back ten (kenmerk 18), waarvan de laatste vorm
volgens KA 150 Vlaams is. Verder bekeken we de tegenstelling togen/
tonen (kenmerk 11) en het optreden van met in de functie van het adverbiale mee (kenmerk 23). Tenslotte registreerden we het optreden van de
woorden liebaert (kenmerk 30), swaesnede (nnl. „zwager", kenmerk 33)
en verhaven (kenmerk 34). Togen is volgens M. Gysseling en het Middelnederlandsch Woordenboek een Vlaamse variant, die ook in het westen
van Brabant voorkomt ( 26). Het gebruik van het suffix -nede bleef volgens Van Loey beperkt tot het Westvlaams en het Zeeuws ( 27) ; in het
CG is het echter ook in Gent te vinden, maar niet in Zeeland (M. Mooijaart, pers. med.) Liebaert naast lioen is blijkbaar vooral in Vlaanderen
te vinden (28).
4. De geografie van de rijmen
Bij de analyse van ons materiaal konden we tot een interessante driedeling in onze kenmerken komen. In de eerste plaats zijn er gevallen
waarbij de te verwachten varianten, noemen we ze a en b, naast elkaar
voorkomen en wel zo dat we aan de ene kant van ons spectrum a en aan
de andere kant b aantroffen met daartussen soms een menggebied met
a en b naast elkaar. In dit geval blijken a en b ge lijkwaardige varianten
te zijn. Een voorbeeld daarvan is de klinkervariatie in brachtlbrocht.
(26) Gysseling 1977-1987, II, 1, blz, 529 en M. Gysseling in : Paardekooper-van
Buuren 1970, blz. 45 ; Middelnederlandsch Woordenboek, VIII, 516. Zie ook Van
Sterkenburg 1982, blz. 22-23.
(27) Van Loey 1970, § 154b.
(28) De Vooys 1941, blz. 241 ; Middelnederlandsch Woordenboek, IV, 520. In Der
naturen bloeme noemt Jacob van Maerlant het woord liebaert „dietsch" : „leo es hi oec
ghenant / ende liebard es hi in dietsch becant" (Gysseling 1977-1987, Reeks II, deel 2,
blz. 82, vs. 2769-2770).
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Naast teksten waarin beide vormen voorkomen, zoals Floris ende Blancefloer, zijn er waarin slechts één vorm aangetroffen wordt, zoals de Roman
van Walewein (brocht) en Van den derden Eduwaert (bracht). De verspreiding van deze kenmerken wordt in de tabellen 1.1a, 1.1b en 1.2
gepresenteerd.
Anderzijds zijn er kenmerken waarbij de te verwachten dualiteit niet
zichtbaar wordt. We troffen alleen a aan, b ontbreekt. Soms moeten we
het ontbreken van b aan het toeval toeschrijven. Dit blijkt dan uit het
feit dat de variant a slechts sporadisch en niet in het hele onderzochte
gebied verschijnt. Een voorbeeld daarvan is spegel in plaats van spiegel
dat gebruikt wordt door Maerlant in zijn Sint Franciscus. Spiegel hebben
we nergens in het rijm aangetroffen. Zulke verschijnselen worden gepresenteerd in tabel 2 (29).
De derde mogelijkheid is dat a en b weliswaar naast elkaar optreden
maar steeds zo dat de ene variant er nooit in slaagt de andere te verdringen. We krijgen daardoor een verdeling met enerzijds a en anderzijds a
en b naast elkaar. Nergens komt valiant b alleen voor. Het kenmerk a
is in dit geval dominant, b is recessief. Een voorbeeld daarvan is de
secundaire umlaut van korte a zoals in geslechte. Deze vorm komt weliswaar slechts in meer oostelijke teksten voor, zoals Floris ende Blancefloer
en Sint Servaes, maar in deze werken vinden we daarnaast ook steeds
b.v. geslachte. Zulke kenmerken hebben we in de tabellen 3.1 en 3.2
ondergebracht.
Uiteraard is deze driedeling in zoverre willekeurig, dat ze gebaseerd is
op het door ons onderzochte materiaal. Het is allesbehalve onmogelijk,
dat andere teksten een ander beeld te zien geven. Evenmin is het uitgesloten, dat andere teksten andere relevante kenmerken vertonen. Integendeel, zo is het Zuidvlaamse woch (voor wech) een opmerkelijk verschijnsel
in de Ferguut.
We beginnen met een meer gedetailleerde bespreking van de tabellen 1.1a en 1.1b. Daarin vormen enige onafhankelijk gelokaliseerde teksten de ijkpunten. Dat zijn het Parlament van Omoed ende Hoverdije, Sint
Amand van Gillis de Wevel, Floris ende Blancefloer van Diederic van
Assenede, Van den derden Eduwaert, mogelijk van Jan van Boendale en

(29) Soms blijkt b volkomen door a verdrongen te zijn, namelijk wanneer a overal
voorkomt. De variant a is in dit geval duidelijk dominant boven b. Voorbeelden hiervan zijn uiteraard die verschijnselen, waarbij de variatie buiten ons onderzoeksgebied
valt zoals het optreden van ft i.p.v. cht, dat typisch noordelijk is (KL § 109d, KA 132138), het suffix -linge dat blijkbaar steeds in staat is de Westvlaamse variant -lange (KL
§ 2, opm. 3) te verdringen, het Zuidvlaamse woch voor wech (KL § 14, opm. 1 ; CG
Reeks 2, deel 1, blz. 399) en de eveneens Westvlaamse varianten uus voor ons (KL
§ 90 ; VL § 26g) en o/ voor al (KL § 3, opm. 1 ; KA 9).
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St. Servaes van Henric van Veldeke. Van deze dichters staat de herkomst
immers vast, zodat we mogen hopen dat ze representatief zijn voor de
betrokken dialekten (2 x Westvlaams, Oostvlaams, Antwerps en Westlimburgs). Daartussenin zijn de andere werken op basis van de gevonden
gegevens geplaatst. Het symbool 0 staat voor het exclusief voorkomen
van oostelijke kenmerken, het • -teken voor dat van de weste lijke tegenhanger ; bij teksten waar zowel de ooste lijke als de westelijke vorm zijn
aangetroffen, plaatsen we ± . De tekens • en ± tussen haakjes tenslotte
geven aan dat de betrokken vormen gereconstrueerd zijn. In 1.1 a, de primaire tabel, zijn de kenmerken zo geordend, dat ze laten zien tot hoe ver
naar het oosten de weste lijke kenmerken al dan niet voorkomen. Met de
dubbele lijn is scheiding gemaakt tussen een „gebied" waar de ooste lijke
verschijnselen het alleenrecht hebben en een „veld" waar de weste lijke
tegenhangers al dan niet voorkomen. Zo kan men onmiddellijk zien, dat
het westelijke wilde (8) veel verder naar het oosten voorkomt dan het
eveneens westelijke ic bem (15). Waterdicht is deze scheiding niet, ook in
het westelijke vlak vindt men soms oostelijke verschijnselen. Zo komt
bijv. oostelijk woude tot ver in het westen voor. Schema 1.1 b is de tegenhanger van 1.1 a : hier wordt zichtbaar tot hoever naar het westen de relevante ooste lijke verschijnselen exclusief voorkomen.

In 1.1a valt op, dat er zich tussen Sinte Kerstine en Sint Servaes een
„isoglossenbundel", een duidelijke grens lijkt te bevinden : in het laatste
werk hebben van de kenmerken 2-4 de oostelijke vormen het alleenrecht ;
daaraan kunnen nog de kenmerken 38-41 uit schema 3.1. toegevoegd
worden. Een zekere relativering is hier echter op zijn plaats : van de oostelijke vormen soelen en huden (nrs. 4 en 5) kan bij gebrek aan gegevens
niet vastgesteld worden, of de betrokken dichters van westelijker, met
name Brabantse werken, ze eventueel gekend hebben ; bovendien komt,
mogelijk door toeval, in de onderzochte werken het daar te verwachten
(selen voor sullen/soelen) (4) evenmin voor. Verder is er een evidente
scheiding tussen Vlaanderen inclusief Antwerpen en de rest van Brabant :
van de kenmerken 10-14 komen in de oostelijke teksten uitsluitend de
oostelijke vormen voor. Voor het overige verloopt de overgang van west
naar oost geleidelijker.
Tabel 1.1 b geeft een ander beeld. Daar zien we een scherpe grens tussen Jan Praet en Gillis de Wevel, die beiden uit Brugge komen (5 kenmerken). Mogelijk schreven beide auteurs voor een ander publiek, waarbij Praet wellicht in de eerste plaats aan Bruggelingen gedacht heeft en
De Wevel aan een receptie in een wat groter gebied, per slot van rekening
werd Sint Amand niet alleen te Brugge vereerd.
Laten we nu de relevante kenmerken op basis van tabel 1.1 a en in relatie tot de hiervoor beschreven geografische verdeling zoals we die uit de
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beschrijvingen van A. van Loey en uit de KA kennen, aan een grondiger
onderzoek onderwerpen.
Reeds het eerste kenmerk, de variatie brachtlbrocht etc. stelt ons voor
een probleem. In het CG wordt de geronde vokaal alleen in het westen
gevonden ; de meest oostelijke plaats in het zuiden is Hulst. In de rijmen
blijkt hij echter tot in Zuidwest-Brabant (Lorreinen II) voor te komen, en
zelfs is er een geïsoleerde vindplaats in Veldekes Sint Servaes
(1 x brocht). Dit laatste is echter een bijzonder geval : de betrokken
plaats (vs. 2113) is vermoedelijk een latere interpolatie (3°) en in de
14de eeuw is brocht ver naar het oosten opgerukt (31). In de 13de-eeuwse
Oostbrabantse Sente Kerstine komt de geronde vokaal nog niet voor.
De grens tussen Oost-Brabant en Limburg (het graafschap Loon)
wordt gemarkeerd door de kenmerken 2 tot 5 ; de westelijke variëteiten
van 3 tot 5 komen niet meer voor in Limburg, 2 is exclusief oostelijk.
Dat kenmerk 2, geïmporteerde gevallen van tweede klankverschuiving (32), tot Limburg beperkt blijft, is niet verrassend, eerder kan men
zich erover verwonderen, dat Veldeke er wel sporen van vertoont. Dit
verschijnsel blijft echter beperkt tot twee woorden : bisschof en ouch. Het
derde kenmerk, ave voor aflof, is in ambtelijke bescheiden geattesteerd in
Zuidoost-Vlaanderen, Brabant en Limburg. In ons materiaal is de verspreiding daarmee in overeenstemming : in westelijke teksten is het afwezig. Kenmerk 4, sullen, lijkt eveneens een typisch Vlaamse vorm te zijn,
maar omdat de Brabantse vorm, selen, in ons materiaal niet voorkomt,
valt hierover weinig te melden. Over kenmerk 5, heden vs. huden, is zoals
gezegd, weinig bekend, maar gezien de klankwettige relatie tussen huden
en mhd. hiute, nhd. heute, is het niet verrassend dat we de fi-vokaal uitsluitend in Sint Servaes aantreffen.
De grens tussen Oost-Brabant (Sente Kerstine) en (Zuid-)West-Brabant
(Vergi) wordt gevormd door de oostgrens van gaetlstaet (6), van
brochte (1 ; wanneer men aanneemt dat de o in Sint Servaes afkomstig is
van een latere Limburgse interpolator), en mogelijk van diegone (7). Over
het laatste hebben we geen zekerheid omdat noch diegene noch diegone
in Vergi voorkomen. De verdeling van gaetlstaet vs. geetlsteet binnen ons
materiaal korrespondeert globaal met het beeld van KA 79, waarbij moet
worden opgemerkt dat de ee-vokaal in de rijmen wat westelijker voorkomt dan in de oorkondentaal, waar de Denderstreek de westgrens is
van het overgangsgebied tussen beide varianten. In de rijmteksten is de
ee in heel Oost-Vlaanderen te vinden. Opmerkelijk is dat Penninc hier
(3°) Zie de tekstuitgave van Frings en Schieb, waar de betrokken passage als zodanig wordt aangegeven (Frings en Schieb 1956, blz. 67 en 202).
(31) Goossens 1974.
(32) Zie De Smet 1988, blz. 55-57.
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eerder oostelijk dan westelijk is, want bij hem overweegt de ee (in een
verhouding van 5 x ee tegenover 1 x ae). Het gebied waarin diegone
voorkomt, is in de rijmen eveneens aanzienlijk groter dan we op grond
van de oorkondentaal zouden verwachten. In de rijmen komt het behalve
in Noord- en West-Vlaanderen ook in Antwerpen en Zuidwest-Brabant
(Lorreinen II) voor. Het lijkt erop dat we hier met een goede kandidaat
voor het gebruik van misselike tonghe te maken hebben.
De spreiding van lecht (9) in de rijmen komt overeen met die in het
CG : het verschijnsel is Noordvlaams : het komt voor bij Praet, Maerlant, Assenede, Willem (die Madocke maecte) en iets minder verklaarbaar bij Pennine. Mogelijk duidt het ontbreken ervan bij Segher op de
Zuid(oost)vlaamse origine van deze dichter.
Verrassend is de duidelijke rijmdialektgrens tussen Vlaanderen inclusief Antwerpen en de rest van Brabant. Deze wordt gevormd door de
oostgrens van bet, wilde, toghen voor tonen en de westgrens van heme en
hoot. Of de ontronding van de korte u zoals in pit en stic (14) ook in Antwerpen voorkwam, valt op basis van ons materiaal, i.c. Van den derden
Eduwaert, niet uit te maken, maar op grond van het CG valt dit niet te
verwachten ; volgens KA 49-51 komen ontronde vokalen vooral in
Vlaanderen en Zuidwest-Brabant voor. Het gebruik van de andere zoëven genoemde verschijnselen in het rijm komt overeen met wat we op
grond van de literatuur verwachten : bat (10) is Oostvlaams, Brabants en
Limburgs, heme (12) en hoot (13) zijn Brabants, toghen (11) is Vlaams en
Westbrabants en wilde (11) is westelijk Vlaams. Antwerpen doet zich als
overgangsgebied kennen : daar komen zowel bat als bet, wilde als woude
en hoot als hooft voor.
De grens tussen Vlaanderen en Brabant wordt in ons materiaal
gevormd door de grens tussen ic bem en ic benlbin (15) en die tussen op
en up e.d. (16). Het eerste is overeenkomstig de verwachtingen, in het CG
komt de n-uitgang behalve in Brabant en Limburg alleen voor in het
uiterste oosten van Oost-Vlaanderen. Opmerkelijk is, dat ic bin ook bij
Penninc voorkomt : een aanwijzing dat zijn wieg niet in West-Vlaanderen
gestaan heeft. Het gebruik van up e.d. in het rijm is evenwel beperkter
dan we op grond van het CG zouden vermoeden, waar het ook in het
westen van Brabant voorkomt, mogelijk omdat het aantal geschikte rijmpartners van deze woorden vrij klein is.
Een drietal verschijnselen is in onze rijmteksten westelijk, maar niet
specifiek Westvlaams. Dat zijn uur:eur-rijmen (19), soe vor si (17) en
bachten (18). Het voorkomen is hier conform de verwachtingen. Racht
voor recht (20) tenslotte is al in 3.2.2. behandeld.
Hiermee is de bespreking van de tabellen 1.1 afgerond. Algemene conclusies worden verderop getrokken, maar nu al stellen we vast dat de
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ordening van beide tabellen in een aantal opzichten een opmerkelijk
beeld biedt. In de eerste plaats wordt de hypothese dat Maerlant een
(West-)Vlaming was, bevestigd. Deze conclusie is o.a. ook in overeenstemming met het nog te behandelen kenmerk 40 uit tabel 3.1 : tegenover
de ene vindplaats beduut, een vorm die zou kunnen discrimineren tussen
West-Vlaanderen en Holland, staat 1 x diere, 2 x bediet en 3 x lieden,
frekwentieverhouding die eerder op misselike tonghe wijst dan op endogeen taalgebruik. Mogelijk hebben we hier te maken met een knipoog
naar de Utrechtse opdrachtgever. Ten tweede is de positie van Segher
Diengotgaf opmerke lijk : de hypothese dat hij een Brabander was, lijkt
nu toch wel definitief weerlegd. Er is geen spoor van typisch Brabantse
kenmerken, als men het een keer voorkomende geseet (gezegd) niet meerekent. De exacte spreiding van deze vorm, die in ons materiaal verder
niet opduikt, is trouwens (nog) niet vastgelegd. Omdat ook typisch Westvlaamse kenmerken ontbreken, komt Oostvlaamse origine het meest in
aanmerking. Het gebruik van liebaert en swaesnede (tabel 2) bevestigt dit
beeld. Nu kan men tegenwerpen dat Maerlant, die Seghers werk in zijn
Historie van Troyen incorporeerde, voor de Vlaamse kleuring van de rijmen verantwoordelijk is. Daartegen pleiten echter twee argumenten. In
de eerste plaats wijkt de versifikatie, i.c. de wijze waarop zinnen tot gepaard rijmende verzen worden omgesmeed, van Segher sterk af van die
van Maerlant in de Historie van Troyen ( 33), in de tweede plaats maakt
Maerlant in zijn rijmen een westelijker indruk dan Segher. Daarmee is
uiteraard de hypothese dat Segher voor een Brabantse opdrachtgever
werkte, niet weerlegd. Eerder moeten we denken aan een dichter die
evenals Maerlant en Veldeke buiten zijn streek van herkomst werkte. Een
derde voorlopig resultaat is, dat Walewein-dichter Penninc eerder in
Oost- dan in West-Vlaanderen gelokaliseerd moet worden.
Uit de gegevens die in tabel 1.2, genoemd worden, blijkt met betrekking tot de lokalisering van de betrokken dichters weinig afgeleid te kunnen worden. Helt i.p.v. hilt (21) is noorde lijk Westvlaams maar duikt ook
een enkele keer in de Lorreinen-continuatie op, terwijl het Veldeke-handschrift de variant heylt heeft. Gedregen en geslegen (26) heten zuidwestelijk, maar enerzijds komen ze in het rijm tot ver in Brabant voor, anderzijds is het „oostelijke" of algemene aa-vokalisme ook in het westen te
vinden. Cande, gecant (27), de klankwettige vorm, lijkt in het rijm enerzijds een westelijk verschijnsel te zijn, dat tot in Antwerpen voorkomt,
maar anderzijds kent Veldeke het ook, zodat het totale beeld te diffuus
is en de gegevens te schaars zijn om er conclusies uit te kunnen trekken.
De resterende verschijnselen uit deze tabel geven evenmin een eenduidig
beeld te zien.
(33) Van den Berg 1983, hoofdstuk 5 en 6.
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Anders ligt het met de kenmerken uit tabel 2. Hier vinden we wel een
duidelijk beeld : leggen voor liggen (28), spegel (29), liebaert (30), verneyen (31) en swaesnede (33) zijn zoals te verwachten Vlaams, waarbij
opgemerkt moet worden, dat bij Segher naast liebaert ook lyoen voorkomt ; beide staan overigens niet in het Prieel, maar in het Paerlement
en in de Grote Strijt (34). Nuwe (32) wordt één maal door Diederic van
Assenede (Noordoost-Vlaanderen) gebruikt ; het verschijnsel heet echter
Zuidoostvlaams en Brabants, zodat hier wellicht van misselike tonghe op
korte afstand gesproken mag worden. Verhaven (34), het suffix -tach in
telwoorden (35) en het rijm -d:Ti (36) komen zoals te verwachten niet in
Vlaanderen voor, maar zijn zeldzaam.
Boeiend, maar niet altijd eenduidig te interpreteren, zijn de gegevens
uit tabel 3.1. Tot Limburg beperkt blijven de rekking van korte a als in
waes (38) en gesat voor gezet (39), een vorm die men ook in Brabant kan
verwachten, maar die in ons materiaal (toevallig ?) ontbreekt (35). Limburgs is ook de ii in woorden als luden (40) ; de ene ii-vorm bij Maerlant
is hiervoor al besproken. In Oost-Brabant vinden we markante ci:oe- en
e:ie-rijmen (49 & 50). Gegangen (41) tenslotte komt in tegenstelling tot
wat Van Loey meent, niet alleen in het oosten (in Sint Servaes), maar
ook in Vlaanderen (bij Maerlant en Assenede) voor.
Hoofdzakelijk in de centrale Oostvlaams-Brabantse teksten vinden we
de umlaut van lange a als un bequeme (42) en van lange oe als in vueren
voor voeren (43) evenals brengen (naast bringen, 44). Deze verschijnselen
komen overeenstemmend met het CG niet in Vlaanderen voor, maar wel
in het„verre oosten".
In het rijm komt in onze Oostvlaamse, Brabantse en Limburgse werken in overeenstemming met het CG het suffix -ere als in mordenere (45)
voor. De secundaire umlaut van korte a als in geslechte (46) is in de dertiende-eeuwse oorkonden niet ten westen van de Dender te vinden, maar
in het rijm wel, daar wordt hij ook af en toe door Oostvlaamse dichters
gebruikt, wellicht als misselike tonghe. Vangen (47) lijkt blijkens ons
onderzoek een Oostvlaams-Brabantse vorm te zijn, wart voor woord (51)
is volgens de verwachting alleen in Brabantse teksten te vinden. De iespellingen in mie, wie (37) gedragen zich zoals het hoort : we vinden ze
alleen in West-Vlaanderen en bij Penninc.
Moeilijk te interpreteren is de af/of-spreiding (48). In het rijm komt af
evenals in de oorkonden, overal voor, maar het als Westvlaams te boek
staande of vonden we behalve in heel Vlaanderen ook in de Zuidwestbrabantse Lorrreinen-continuatie. Hebben we hier met een geval van
(34) Van den Berg 1983, blz. 205-206.
(35) We vinden hem wel bij Lodewijk van Velthem terug, zie Van den Berg 1991.
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Vlaamse expansie te make, waarbij de dichter zelfs door Maerlant is
beïnvloed, wiens Spiegel historiael hij mogelijk gekend heeft (36)
Over de in tabel 3.2 opgenomen verschijnselen kunnen we kort zijn :
deze zijn onbruikbaar als middel om dichters te lokaliseren. Slechts
wale (55) kan een begin van een aanknopingspunt geven. Weliswaar
komt deze vorm alleen in Sint Servaes als enige vorm voor (maar slechts
één keer en dan nog als weesrijm), maar de verhouding tussen wel en
wale geeft wel degelijk informatie. Terwijl die in het uiterste westen (bij
Preat en De Wevel) 9:1 resp. 8:1 is, houden ze elkaar in Oost-Vlaanderen
en Antwerpen in evenwicht, en heeft in Zuid-Brabant wale de overhand :
Lorreinen II 11:31, Vergi 7:14 en Sente Kerstine 6:10.
Een bijzondere bespreking verdient ook kinnen voor kennen (52).
Anders dan op grond van het CG, waar hij niet westelijk van de Denderstreek voorkomt, verwacht mag worden, wordt deze vorm ook door
Vlaamse dichters als Jan Praet, Segher, Maerlant, Penninc, Gillis De
Wevel en Willem (die Madocke maecte) gebruikt. In de rijmen b lijkt kennen zeer zeldzaam te zijn. Bij Jan Praet valt het wel bijzonder op dat in
Het parlament van omoet ende hoverdije alleen e opduikt (naast vertaalbaar (be)kent:blent, en ent: bekent ook meer betrouwbaar kennen:spennen
d.i. spenen en ontkende:scende), terwijl in de eerste 2500 verzen van de
Speghel der wijsheit uitsluitend onvertaalbare i-rijmen optreden :
minne:kinne, kinnet:ghesinnet, wint:kint, vint:kint enz. Ook bij Jacob van
Maerlant, Diederic van Assenede en Jan van Boendale (?) komen vrij
betrouwbare rijmen met e voor (bekent:covent, Innocent, parlement, sent)
maar nergens ontbreekt daarnaast i. De westelijke e schijnt een sterk
recessief kenmerk te zijn en het lijkt er eerder op dat het voorkomen van
kennen een lakmoesproef is voor westelijke (Vlaamse en Antwerpse ?)
dichters dan dat kinnen er een voor Brabantse auteurs zou zijn. Het verrassende optreden van de verstoorde rijmen kennen:bynnen en kent:mynt
naast (be)kende:sende bij Veldeke lijkt erop te wijzen dat i hier van de
dichter en e van een afschrijver stamt, al kunnen we dit niet bewijzen.
Kinnen lijkt op ruime schaal als misselike tonghe gebruikt te zijn.
Hiermee is de bespreking van de spreiding van de onderzochte verschijnselen afgesloten. Het wordt nu tijd om enige grote lijnen te trekken.
Uit ons onderzoek blijkt dat een groot aantal verschijnselen in het rijm
ongeveer dezelfde verspreiding heeft als in ambtelijke teksten. Deze zijn
daardoor bij uitstek geschikt om de herkomst van epische dichters vast
te stellen. We laten ze nogmaals de revu passeren, maar nu van west naar
oost.

(36)

Van der Have

1990,

blz.

125-126.
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Typerend voor Westvlaamse dichters zijn het gebruik van de ie-spelling
in pronomina als mie (37), leggen voor liggen (28) en mogelijk racht voor
recht (20) en spegel voor spiegel (29), terwijl lecht voor licht (9) Noordvlaams is.
Algemeen Vlaams zijn stic, pit (14), ic bem (15), up (16), tiri'd-rijmen (19), soe voor si (17), bachten (18), liebaert (30) en mogelijk de ontronding van oi als in verneyen (31) en het suffix -nede (33).
Vlaams en Antwerps zijn het gebruik van bet (10), wilde (8), toghen (11), hem (12) en hoofd (13) en eventueel ook kennen (52). Tot in
Oost-Brabant vinden we brochte (1) en gaet, staet (6).
Oostvlaams en oostelijker zijn brachte (1), een vorm die ook door
Maerlant gebruikt wordt (wellicht als misselike tonghe, want de verhouding a:o is bij hem 2:8), bat (10), heme (12) en nuwe (32) evenals het suffix
-ere (45) en vangen i.p.v. vaen 47).
Brabants-Limburgs zijn de secundaire umlaut van korte a als in
geslechte (46), tonen (11), gesat voor geset (39) umlaut van lange a (42) en
oe (43) en brengen (44). Brabantismen zijn hoot (13) en wart voor
woord (51). Oostbrabants zijn oe voor ti zoals in moer (muur) en ie i.p.v.
e zoals in kieren (keren). Limburgismen zijn de sporen van de tweede
klankverschuiving (2), huden voor heden (5), vokaalrekking als in
waes (38) en ii voor ie in woorden als lude (40). Van de in tabel 2 besproken verschijnselen voorzover ze niet-Vlaams zijn, kan op grond van de
gegevens niet vastgesteld worden of ze alleen in Brabant (verhaven, 34 en
-tach in telwoorden, 35) resp. Limburg (7i:5-rijmen, 36) voorkomen, of
dat ze kenmerkend zijn voor het hele gebied ten oosten van de Dender.
In alle zoëven besproken gevallen komt de spreiding in het rijm voorzover bekend met die in de oorkonden overeen. Soms is, zo blijkt uit ons
onderzoek, dat anders. Herhaaldelijk stellen we vast dat een bepaalde
variant als rijmklank in een veel groter areaal voorkomt dan waarin hij
in ambtelijke teksten optreedt. De oorzaak daarvan kan natuurlijk zijn,
dat de ambtelijke teksten een vertekend beeld geven, maar waarschijnlijker is, dat we hier met het verschijnsel misselike tonghe te maken hebben : dichters namen bij het zoeken naar geschikte rijmwoorden de vrijheid van de mogelijkheden die andere dialekten dan de hunne en dan
vooral naburige boden, gebruik te maken.
Uiteraard kwamen daarvoor bij uitstek aangrenzende dialekten in aanmerking, men zal niet snel een limburgisme in een Westvlaamse tekst vinden. Het is echter niet onmogelijk dat b.v. Maeralnt die ene keer dat hij
in Sint Franciscus een ti gebruikt in beduut tegenover de te verwachten
Vlaamse ie, naar zijn Utrechtse opdrachtgever heeft gelonkt. Deze
gedachte is overigens niet nieuw. Zo verklaart Th. Klein de vermenging
van verschillende dialekten in Kiinig Rother door aan te nemen dat de
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dichter uit het Nederduitse gebied afkomstig was, maar in Beieren
werkte ( 37) en Van den Berg spreekt het vermoeden uit dat de auteurs
van de Roman van Cassamus in Brabant werkende Vlamingen waren ( 38).
Het lijkt bovendien niet onwaarschijnlijk dat dichters bij voorkeur
gebruik maakten van „prestigieuzere" vormen dan die die ze in hun eigen
streektaal kenden. Wat dit betreft is het beeld van de tabellen 3.1 en 3.2
erg informatief : de recessieve varianten worden blijkbaar als minder
prestigieus ervaren en liever door vreemde vervangen ( 39) . Omgekeerd
kunnen we daaruit besluiten dat het optreden van de recessieve kenmerken in de rijmen een sterk indicium vormt voor de lokalisering van de
auteurs in de streek waar deze kenmerken thuis horen. Het is weinig
waarschijnlijk dat auteurs uit een andere streek deze verschijnselen, die
door de autochtone sprekers voor minder prestigieus werden aangezien,
zouden gaan hanteren, gesteld dat ze die al kenden.
Toch kan de verspreiding van een aantal verschijnselen voorlopig nauwelijks anders dans als misselike tonghe, rijmnood, verklaard worden.
Dat zijn in Oostvlaamse teksten het gebruik van geet en steet en in heel
Vlaanderen het optreden van kinnen en wale, verschijnselen die in de
betrokken teksten overigens meestal naast de Vlaamse tegenhangers
voorkomen. In Lorreinen II registreren we vergeljkbare gevallen als diegone, brochte en of (naast bracht en af). Misschien is dit laatste toe te
schrijven aan Vlaamse expansie in de 13de-eeuwse schrijftaal, die ook
zou kunnen blijken uit de aanwezigheid van Vlaamse kopiisten te Mechelen (vgl. KA 63, 108 en 121). Bovendien is het niet zeker, of brochte in
de tijd dat de Lorreinencontinuatie werd geschreven (eind 13de eeuw) al
niet in Zuidwest-Brabant doorgedrongen was.
5. Slotbeschouwing

Ondanks de gemaakte kanttekeningen menen we te mogen konkluderen,
dat een onderzoek als dit wel dege lijk zin heeft. Het blijkt goed mogelijk
om dichters op grond van hun rijmwoorden te lokaliseren, mits men de
juiste kenmerken op de juiste manier gebruikt. In een aantal gevallen kan
het zelfs bestaande hypothesen bevestigen of weerleggen. Zo blijkt Maerlant een Vlaming te zijn geweest die met zijn taalgebruik vrij westelijk
zit ; daarop wijst o.a. de gesignaleerde verhouding brochte:brachte (8:2).
Dit resultaat roept op tot herbezinning op de betekenis van het woord
(37)Bumke 1990, 75-76.
(38)Van den Berg 1983 en 1987.
(39) Deze opvatting wordt ook door Van Loey met betrekking tot de umlaut van
lange vokalen verdedigd (Van Loey 1937, blz. 83-94).
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TABEL 1.1a
Praet

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

•
•

*'
•
••
••
•
•
•
•
•
•
•

Flor.

±

±
•
±
•

±
•
•

•
•
•

±

•

(*)

o

±

•
•
•
•
•
0

•
•
•
•
•

••
•
±

•
•
••
•
•
•
•

•
•
•
±
±
±
•
±
±

Lor2
0

•
±

±
•
±

•
±

±
•
±

±
•
•
± • ± •
• ±
•
• • ±

o
o
o
o
o

(*)

0

±

±

•

•
•
±

±

(*)

0

(*)

•

0
0

0

0

0

0

0

±

•
±

o
o
o
o

0
0

0

0

0
0

0

0
0

0
0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

Kerst

Serv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Diu.

Lor2

± = beide varianten voorhanden

0

0

0

• = brocht, zocht
• = bischop, ooc
• = af & of
• = sullen
• = heden
• = gaet, staet
• = degone
• = wilde
• = lecht
• = bet

0
0

Serv.

0

•

Prieel Reyn.

•

Kerst

0

•

Flor.

Vergi

0

•

,Praet Amand Franc Walew.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Prieel Reyn.

Amand Franc Walew.

Vergi

<—> 0 = bracht, zacht
<—> 0 = biscof, ouch
<—> 0 = ave
<—> 0 = soelen
<—> 0 = huden
<—> 0 = geet, steet (geit, steit)
<—> 0 = degene
<—> 0 = woude (wolde)
<—> 0 = licht
<—> 0 = bat
— = geen vindplaatsen
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TABEL 1.1 b
Praet Amand Franc Walew. Flor.

2
7
11

•
•
•

13
14

•

•
•
•
•

16
4
5
10
19
3
12
15
6
1
20
8
9
18
17

••
•
•
••
•
•
•
•
•

•
•
•
••
••

•
•
•
•
•
•
•
•
•
••

•

±
0

Edu.

Lor2

Vergi

Kerst

• • • • • • •
• •
• •
•
• ±
•
• • ±
••
0

0

0

Serv.
0

0

0

0

0

0

•
•
•
±
±
±

0

Reyn.

0

•

±

Prieel

±
±
0

±
0

0

±

±

0

0

0
0

• •± ±
•
• (*) • •
±
•±
±
•
± ± ±

0

±

±
±

0

0
0

(.)

0

±

0
0

(.)

0

±
0

0

(*)

0
0

0
0

±

0
0

0
0

0
0
0

±

0

0
0

0

0
0

0
0
0

±

0
0
0

0
0

0

0

0

Lor2

Vergi

Kerst

0

±
0
0
0

■

Praet Amand Franc Walew. Flor.

11. •
12. •
13. •
14. •
15. •
16. •
17. •
18. •
19. •
20. •

= togen
= hem
= hoofd
= pit, stic
= ic bem
= up, vul
= soe
= bachten
= eur:uur - rijmen
= racht

± = beide varianten voorhanden

Prieel

Reyn.

<->
<->
<->
<->
<->
<->
<->
<->
<->

<->

Edu.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

= tonen
= heme
= hoot
= put, stuc
= ic ben, bin
= op, vol
= Si
= achter
= eur # uur
= recht

— = geen vindplaatsen

Serv.
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rime in de fameuze Maerlant-passage. Moeten we het opvatten als een

algemeen-verstechnische term, en in hoeverre speelt de etymologie van
het woord mee (4°) ? Segher is naar alle waarschijnlijkheid een Oostvlaming geweest, waarmee echter nog niets over zijn opdrachtgever gezegd
is. Verder lijkt Penning eerder uit Oost- dan uit West-Vlaanderen te
stammen ; vooral de verhoudingen geet, steet:gaet, staet (5:1) en het
gebruik van ic bin (2 x ) naast ic bem (1 x) wijzen in die richting. Maar
wat zijn mecenas betreft tasten we nog geheel in het duister.
Uiteraard is het onderzoek waarvan we hier verslag hebben gedaan,
pas een begin. Vooral gezien het hier verworven inzicht dat er nogal wat
verschijnselen zijn die tot in het nabije verleden ten onrechte of onnauwkeurig gehanteerd zijn bij het lokaliseren van dichters, lijkt een herijking
van een groot aantal eerdere bevindingen geen overbodige luxe. Daarna
(of daarnaast) is hemieuwd onderzoek naar het schrijfgedrag van de
kopiisten van literaire handschriften noodzakelijk, maar daarvoor is veel
meer kennis nodig van de dialektgeografie van de 14de eeuw. Voorlopig
hoeft men dus nog niet stil te zitten (41).

ritme ? suggestie van G. C. Zieleman).
De vorige versies van dit artikel zijn aan de hand van kritische opmerkingen
van D. Otten, J. Goossens en M. Mooijaart, die ons bovendien aan kaartmateriaal
hielp, op een aantal plaatsen verbeterd. We zijn hun daarvoor zeer erkentelijk, maar
ze kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor resterende tekortkomingen.
(4°) Ritne <
(41)

(
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TABEL 1.2
Praet Amand Franc Walew. Flor.
21
22
23
24
25
26
27

•
±

(*)

±

±

0

±

0

0

±

•

±
•
0
0

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

0

±

0

Prieel Reyn.

Edu.

0

0

0

±

±

±

± = beide varianten voorhanden

Vergi

Kerst

•
• 0
•
• •
• •
•
•
• •
•
0

±

(0)

0

0

±

±

0

±

±

<->
<->
<->
<->
<>
<->

<->

0
0
0
0
0
0
0

= hilt (heylt)
= gewout
= bijwoord mee
= conste
= began
= gedragen, geslagen
= cande, gecant

— = geen vindplaatsen

Serv.

±

±

±

• = helt
• = gewelt
• = bijwoord met
• = conde
• = begonde, begonste
• = gedregen, geslegen
• = kende, gekent

Lor2

•

±

•
0
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TABEL 2

—
—
—
—
—
—
—
—
—

I

•
—
—
—
—
—
—
—
—

I

28
29
30
31
32
33
34
35
36

28.• = leggen
29.• = spegel
30.• = liebaert
31.• = verneyen
32.• = nuwe, nouwe
33.• = swaesnede
34.• = verhaven
35.• = -tach
36.• = aa:oo-rijmen
± = beide varianten voorhanden

Flor.

—
—
—
—
•
—
—
—
—

Prieel Reyn.

—
—
—
—
—
•
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Edu.

Lor2

Vergi

Kerst

Serv.

IIIII I•• 1

Praet Amand Franc Walew.

—
—
—
—
—
—
—
____
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
(*)
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
•

<—>
<—>

=
=
0=
0=

<—>
<—>

0
0

<—>
<—>

—=

0
0

=
=

liggen

spiegel
vernooyen
nieuwe

-tich

aa # oo

geen vindplaatsen
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TABEL 3.1
Praet Amand Franc Walew. Flor.

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

±
•
•••
•
•
•

••

±
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
±
±
•
•
•
±
•
±
•
•
•

±
•
•
•
±
•
•
•
•
±
•
•

37. • = mi, wi
38. • = was
39. • = geset
40. • = liede, diere
41. • = gegaen
42. • = geen umlaut van á
43. • = geen umlaut van oe
44. • = bringen
45. • = -are
46. • = geen umlaut van a
47. • = vaen
48. • = af
49. • = uu ## oe
50. • = ê#ie
51. • = woord
± = beide va ri anten voorhanden

Reyn.

Edu.

••
•
•

•
••
•
•
•

•
•
•

Flor.

•
•
±
±
±
±

Lor2

Vergi

Kerst

Serv.

• •
• • •• •±
±
• • • ±
• • •± ±±
• •

±
±
•
•
•
•

•
•
±
•
•
•
•
•
•

±

•
•
•
•

•
±
±
±
•
±

Prieel

Reyn.

Edu.

Lor2

•
•

•

Praet Amand Franc Walew.

Pri eel

•
•
•
•±

±
±
•
•
±
±
•

±
±
±
±
•
•
•
•

Vergi

Kerst

Serv.

•
•

<—> 0 = mie, wie
<—> 0 = waes
<—> 0 = gesat
<—> 0 = lude, dure
<—> 0 = gegangen
<—> 0=a>e
<—> 0 = oe > ue
<—> 0 = brengen
<—> 0=-ere
<—> 0=a>e
<—> 0 = vangen
<—> 0=of
<—> 0 = uu:oe-rijmen
<—> 0 = ê:ie-rijmen
<—> 0 = waart
— = geen vindplaatsen
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TABEL 3.2
Lor2

Kerst

Serv.
-H

Vergi

-H

Edu.

I

52.• = kinnen
53.• = stoet, stoeden
54.• = -like
55.• = wale
56.• = hi es
± = beide varianten voorhanden

<—>
<—>
<—>
<—>
<—>

—=

0
0
0
0
0

= kennen
= stont, stonden
= -leke
= wel
= hi is

geen vindplaatsen

•••

H

•
•
•
•
•
•

-

•
•

52
53
54
55
56

Prieel Reyn.

-H

Praet Amand Franc Walew. Flor.

(34)
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DE WAARD

OVER DE EFFICItNTIE VAN TAALWETGEVING.
BEDENKINGEN BIJ RECENTE GEGEVENS
I.V.M. DE SITUATIE IN QUÉBEC (*)
door
Roland WILLEMYNS
Lid van de Academie

O. Taalwetgeving bestaat in vele landen en is in principe bedoeld om, in
meertalige landen, de taalrechten (en een aantal daarvan afgeleide,
andere rechten) van bepaalde groepen in te stellen, te verbeteren of te
verzekeren. Er is beslist niet overal taalwetgeving waar die nodig of nuttig zou kunnen zijn, maar omgekeerd is wel duidelijk, dat er geen taalwetgeving (nodig) is waar er geen problemen zijn. Een andere preliminaire overweging is, dat de afbakening van de linguïstische en culturele
rechten van diverse groepen binnen hetzelfde staatsverband, door middel
van verscheidene soorten taalplanningsmaatregelen kan worden nagestreefd ; taalwetgeving is daar maar één van.
België en Canada behoren tot de landen met de uitvoerigste en de
strengste taalwetgeving (Bister & Willemyns, 1992). In België is er echter
om de taalwetgeving als zodanig weinig meer te doen en spitsen de legifererende activiteiten zich al lang toe op de zgn. „communautaire kwesties", d.w.z. de problemen i.v.m. het samenleven in één land van verschillende linguïstische gemeenschappen (Willemyns, 1992). In het grotendeels
Franstalige Québec blijft daarentegen de toepassing van de, zeer rigide,
taalwetgeving volop in de belangstelling. Het is daarom bijzonder interessant te onderzoeken welke consequenties uit wat daar gebeurt getrokken
kunnen worden, die het eigenlijke Canadese raam te buiten gaan. Men
kan enerzijds proberen na te gaan of de taalwetgeving erin slaagt de doelstelling te bereiken (t.w. Québec zo eentalig Frans mogelijk te maken of
te houden) ; anderzijds kan worden overwogen of taalwetten alleen volstaan, dan wel welke andere factoren daarbij een rol spelen. Québec, zo
wordt immers als maar duidelijker, is een uitstekend proefgebied om de
efficiëntie van institutionele taalplanning in het algemeen en taalwetgeving in het bijzonder na te gaan. Ongeveer 15 jaar na de goedkeuring
door de „Assemblée Nationale" van Québec, in 1977, van de „Loi 101",
het zgn. Charte de la langue franvaise (1) (in de woorden van Mackey,
(*) Tekst van een lezing gehouden in de Academie op 18 maart 1992.
(1) De volledige tekst is o.m. terug te vinden in Bourhis (1984), p. 262-284.

(2)
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1983 „het culminatiepunt van de taallegislatieve inspanningen"), is er
zoveel statistisch materiaal voorhanden, dat het mogelijk is de efficiëntie
van het systeem te toetsen. De „Conseil de la langue frangaise" heeft
daar zeer toe bijgedragen met de recente publicatie van de brochure Indicateurs de la situation linguistique du Québec, waarin een schat aan
nieuwe gegevens is verzameld en vroegere gegevens in handige statistieken en tabellen zijn bijeengebracht. Vooraleer ik aan de hand van deze
en andere gegevens probeer de situatie te evalueren, wil ik eerst een kort
overzicht geven van hoe de huidige wetgeving tot stand is gekomen.
1. Québec is 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 (Gendron, 1984).
De pogingen om dat stukje „francophonie" te bewaren en tegen erosie
te verdedigen zijn nooit van een leien dakje gelopen en werden door velen
als een vechten tegen de bierkaai beschouwd, niet het minst omdat het
anglofone „gevaar" niet alleen van buiten kwam, maar ook binnen in de
provoncie stevig verankerd was (Labrie, 1992). Met welke middelen men
daar, al dan niet zeer overuigd, probeerde tegenaan te gaan heb ik o.m.
in Willemyns (1989) uiteengezet. Op dezelfde plaats heb ik ook de
enorme invloed van de zgn. „révolution tranquille" vermeld, die Québec
in de jaren zestig in korte tijd vanuit het „ancien régime" in de hedendaagse tijd katapulteerde (Hasquin, 1984). Een „direct veranderingsmoment" tenslotte was het aan de macht komen, in 1976, van de „Parti
Québecois", de partij waarin de radicale voorstanders van de Franstalige
zaak gegroepeerd waren.
1.1 Ingrijpender dan vroegere nationalistische strubbelingen en oprispingen was de vastberadenheid van de nieuwe premier René Lévecques en
zijn Parti Québécois-regering om Québec in de diepte te verfransen, door
resoluut het belangrijkste Engelstalige bastion aan te pakken, met name
de financiële en economische wereld. Want al was de bevolking van Québec dan voor meer dan 80 % Franssprekend, de hefbomen van de economische macht waren nog altijd in handen van de Engelssprekenden, die
vooral geconcentreerd waren (en zijn) in de (de facto zij het niet de jure)
tweetalige hoofdstad Montréal.
1.1.1 Door de al vermelde goedkeuring in 1977 van de Loi 101, werd het
Frans de enige officiële taal van Québec. De wet bevat een aantal harde
feiten, 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 ;
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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. (Willemyns, 1989,
12-13)

Dit alles klinkt vrij onschuldig, maar voor de tenuitvoerlegging van al
deze „rechten" dienden ingrijpende wijzigingen te gebeuren, zowel in de
structuren als in de mentaliteit.
1.1.2 Voor uitwerking, evaluatie en controle van de Loi 101 werden o.m.
opgericht de Conseil de la langue fracaise, die de evolutie van het Frans
in Québec moet volgen en de regering moet adviseren en de Office de la
langue francaise, die de verfransing van administratie en bedrijfsleven
moet controleren, maar verder ook bedoeld is voor wetenschappelijk
onderzoek en terminologie. Beide organismen hebben in korte tijd een
indrukwekkend aantal wetenschappe lijke publicaties op hun naam
gebracht, die de linguistische situatie in Québec hebben verduidelijkt en
het linguïstisch onderzoek hebben gestimuleerd.
1.2 In twee- of meertalige landen wordt de verhouding tussen taalgroepen en talen bepaald door het prestigekarakter van de talen in kwestie :
het zijn de sprekers van de minder prestigieuze taal die er belang bij hebben het prestige van hun taal te verhogen. Hoewel dat door de betrokkenen niet altijd wordt onderkend, is het belangrijk erop te wijzen, dat het
prestige van een taal niet door intrinsiek linguïstische eigenschappen
wordt bepaald, maar veel meer door extralinguïstische factoren. Het
prestigekarakter kan dus veranderen wanneer deze externe factoren veranderen.
1.3 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 precies wat de inte rn e 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) die 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 duidelijk als minder prestigieus worden ervaren, veelal
overigens ook door de sprekers ervan zelf.
1.4. Taalstandaardizering en taalwetgeving zijn de middelen waarop,
door diegenen die er belang bij hebben, het vaakst een beroep wordt
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gedaan om de situatie te wijzigen. Een derde en meteen het belangrijkste
instrument, maar ook datgene waar men nauwelijks invloed op heeft, is
de verhoging van het economische, sociale en politieke prestige van het
gebied waar de taal in kwestie gesproken wordt.
We zien dat in Vlaanderen 1 en 2 met niet minder inzet en zelfs vaak met
meer succes dan in Québec in de praktijk werden gebracht. Toch is de
drastische prestigeverschuiving van Frans naar Nederlands, eerst in
Vlaanderen en nu ook in België in het algemeen (overigens ook in Brussel, cf. De Vriendt-Willemyns 1987 en Deprez e.a. 1984) vooral te danken
aan de economische opbloei van Vlaanderen en de gelijktijdige recessie
in het andere landsgedeelte (Willemyns, 1992). Voor Québec daarentegen
zijn vooral standaardizering en taalwetgeving relevant (Gendron, 1983)
en vooral dat tweede aspect wil ik hier bespreken.
2. Canada verkeert momenteel in een institutionele crisis, omdat het
vooraccoord tussen de deelstaten en de regering over de grondwet, het
zgn. „Meech Lake"-accoord, uiteindelijk niet werd geratificeerd. Daarom
zal binnenkort in Québec een referendum worden gehouden over de

manier waarop de provincie in de toekomst zijn relaties met Canada en
de 9 andere deelstaten wil zien evolueren. Hoe de interne taalsituatie in
Québec eruit ziet zal daarbij zeker een belangrijke rol spelen.
2.1 De volkstellingen van 1951 en van 1986 tonen, dat het aantal Franstaligen in Canada van 29 % naar 25 % is teruggelopen ; het aantal
Engelstaligen in Québec daalde van 14 % naar 10 % (2). Een nauwkeurige analyse leert dat de vermindering van het aantal Engelstaligen vooral
het gevolg van interne migratie is : een behoorlijk pak Anglofonen is
naar Engelstalige provincies verhuisd. Paillé (1988) heeft erop gewezen,
dat er van taalverandering (shift) ten gunste van het Frans geen sprake
is. De studie van de „Conseil de la langue franqaise" (in het vervolg Indicateurs genoemd) helpt ons een veel duidelijker inzicht te krijgen in die

complexe situatie.
2.2 De cijfers over tweetaligheid (ook al is dat een moeilijk te definiëren
en dus te meten begrip) tonen een interessante evolutie aan :
(2) De officiële samenstelling van de bevolking naar taal is, op grond van de
meest recente volkstelling van 1986 als volgt : 82,9 % (82,6) Franstaligen, 10,3 %
(12,1) Engelstaligen en 6,8 % (5,3) anderen. Het eerste cijfer slaat op de „moedertaal", dat tussen haakjes op de „langue d'usage", d.w.z. de taal die in de faminekring het meeste wordt gebruikt.
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1971

1981

Eentalige Franstaligen
Tweetalige Franstaligen

74,3 %
25,7 %

70,3 %
29,6 %

Eentalige Engelstaligen
Tweetalige Engelstaligen

63,3 %
36,7 %

44,8 %
53,7 %

Afgezien van het op zich eigenlijk verbazende feit, dat 70 % van de Quebequers geen Engels kent, is vooral interessant de spectaculaire aangroei
van tweetalige Anglofonen, die nu een meerderheid vormen in hun groep.
Hoewel ook bij de zgn. „Allofonen" ( 3) de kennis van het Frans aanzienlijk toenam (67,2 % zegt Frans te kennen), blijft die kennis toch „minder
verbreid dan die van het Engels" (Indicateurs, 4) ; 72,4 % van hen zegt
Engels te kennen. Dit is een van de vele kleinere trekjes, die op de blijvende grote aantrekkingskracht van het Engels in het Franstalige Québec
wijzen.
De vooruitgang van de tweetaligheid bij de Anglofonen is bijna zeker een
(directe of indirecte) consequentie van de taalwetgeving, die het in vele
gevallen bijna onmogelijk maakte officieel te functioneren zonder kennis
van het Frans. Daarom zijn een aantal Engelstalige bedrijven en personen overigens na het in werking treden van de Loi 101 uit Québec weggetrokken. Bij wie gebleven is constateert men een grotere bereidheid de
taal van de meerderheid te leren.
De groeiende tweetaligheid bij de Anglofonen lijkt haaks te staan op de
algemeen aanvaarde regel, dat : „The weak are always more likely to be
bilingual than the strong" (Fishman 1987, 11).
„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" (Willemyns 1989, 19).

2.3 Moet men uit de evolutie in Québec dan afleiden, dat de Franstaligen
met hun monolinguale blok van 70 % nu „sterker" zijn dan de voor
53 % bilinguale Engelstaligen ? Het antwoord is „ja en neen" : aangezien
(3) In Canada is „allofoon" de term die officieel gebruikt wordt voor diegenen
wier moedertaal noch Frans noch Engels is.

(6)

279

ze de „Staatsgewalt" aan hun zijde hebben, zijn ze inderdaad zo „sterk"
dat ze, door taalwetgeving, veel op kunnen leggen en dat blijkt dus te
renderen. Anderzijds zijn er ook heel wat aanduidingen, dat het Frans
ondanks alles niet de prestigetaal is geworden, die als het ware „vanzelf'
anderstaligen aantrekt.
2.3.1 De meeste eentalige Francofonen wonen in het „rurale" deel van
Québec, waar er omzeggens geen taalcontact bestaat, omdat er nauwelijks Engelstaligen wonen. In het cosmopolitische Montréal, de metropool met dagelijks taalcontact, zijn de Franstaligen slechts voor 56 %
eentalig (in 1971 was dat 61 %), dus wezenlijk minder dan het provinciale gemiddelde van 70 %, terwijl daarentegen het percentage Anglofone
tweetaligen nauwelijks van het gemiddelde voor de hele provincie afwijkt
(54,2 % tgo. 53,7 %).
2.3.2 Dergelijke gegevens laten helaas niet toe het taalgebruik naar
domeinen uit te splitsen : men kan dus niet nagaan hoe en waar tweetaligen hun kennis van de andere taal gebruiken. Uit andere studies (bv.
Heller, 1987) blijkt echter, dat de meeste Engelstaligen meestal slechts
Frans gebruiken waar het moet en bij Engels blijven waar het kan. In
niet-officiële contacten tussen Frans- en Engelstaligen bepaalt meestal het
prestigekarakter van de talen in kwestie in welke taal de communicatie
verloopt en dat blijkt nogal vaak het Engels te zijn.
2.3.3 En tenslotte blijkt het prestigekarakter van het Engels uit de zgn.
taalshift, d.w.z. :
„the assimilation of members of linguistic community A to linguistic
community B, generally motivated by a want for upward social mobility.
'The shift, thus, always occurs from a less prestigious to a more prestigious community and taking over the language of the latter is one of the
most noticeable signs of claiming affiliation and assimilation. The language of the target group, therefore, is to be considered the prestige language." (Willemyns, 1992)

Over wat daar „transferts linguistiques" genoemd wordt, biedt Indicateurs slechts één statistiekje. Het verschijnsel wordt als volgt beschreven :
„Les transferts d'une langue maternelle vers une autre, qui devient alors
la langue d'usage (la plus souvent parlée a la maison), sont relativement
nombreux au Québec" (Indicateurs, 6).

Nu blijkt uit de talentelling van 1981, dat zowat 360.000 personen in dat
geval verkeerden en dat de transfert „in de regel veel meer ten gunste van
het Engels dan van het Frans" gebeurt, meer bepaald dat „de winst van
het Engels 13 keer groter is dan die voor het Frans en, vooral ook, dat
het Franse verlies in 1981 niet kleiner is geworden dan het in 1971 al was.
Dit bewijst, zegt Indicateurs (6), dat de „pouvoir d'attraction" van het
Engels even groot is gebleven als vroeger. Helaas bestaan er nog geen
recentere cijfers, zodat we niet na konden gaan of de Loi 101 ook hier
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voor verandering heeft gezorgd, maar te verwachten is dat niet omdat er,
ondanks taalwetgeving, nog geen ommezwaai in de taalprestigebalans is
gebeurd. De studie van Paillé (1988), waar ik nog op terug kom, toont
aan dat er van taalshift van Engels naar Frans in Québec nog geen
sprake kan zijn. Dat er desondanks een en ander aan het veranderen is,
moge blijken uit een bespreking van een aantal domeinen, waar de taalwetgeving zich op heeft geconcentreerd.
3. Het taalgedrag van de zgn. Allofonen
3.1. Het is altijd al een constante ergernis van de Franstaligen geweest,
dat de meeste immigranten in Québec zich bijna automatisch met de
Engelssprekende bevolkingsgroep assimileerden ( 4). Een flinke portie van
de taalwetgeving was erop gericht precies dat te verhinderen en Wet 101
zorgde ervoor, dat immigranten praktisch verplicht werden hun kinderen
naar Franse scholen te sturen (d'Anglejan, 1984). Het hieraan gehechte
belang nam nog toe 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 duidelijk verleden tijd en de numerieke verhouding tussen beide groepen zal meer en
meer bepaald worden door de taalkeuze van de immigranten, wier
geboortecijfer overigens duidelijker hoger is dan dat van zowel de Fransals de Engelssprekenden.
3.2 De taalwetgeving slaagde in grote mate in die opzet : tussen 1980 en
1989 steeg het percentage allofone kinderen in het voorschools, lager en
middelbaar onderwijs van 38,7 % naar 72,7 % (Indicateurs, 28). Ook het
aantal van huize uit Engelstalige kinderen dat Franstalig onderwijs volgt
is gestegen, t.w. van 16 % naar 19,1 % (de meesten van hen in Montréal).
Toch kunnen wetten niet verhinderen dat die kinderen zich achteraf
bedenken. Het valt al op dat 90 % van het aantal allofone kinderen, die
wettelijk naar de Engelse school mogen gaan, dat inderdaad ook doen.
Men kan dus veronderstellen dat de meesten die naar de Franse school
gaan dat niet van harte doen. Het is daarom interessant uit te zoeken wat
de allofone jeugd achteraf doet. In de zgn. „collégiale" (een soort tussentrap tussen middelbaar onderwijs en universiteit) kiezen 60 % van de
(4) Tussen 1971 en 1986 zijn 527.135 personen geïmmigreerd. Voor 54 % van
hen was Frans noch Engels de moedertaal. Het aantal van huize uit Engelstalige
immigranten daalt overigens constant (19 % in 1971, 12 % in 1986) ; het aantal
van huize uit Franstaligen bedraagt 18 % (22 % in 1971).
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Allofonen voor het Engelstalige net. Dat is, uit francofoon oogpunt, een
wezenlijke vooruitgang, aangezien dat percentage in 1985 85 % was ;
bovendien blijken in 1986 83 %, die het middelbaar onderwijs in het
Frans volgden, die taal ook in de „collégial" trouw te blijven. Ook dat
is zonder enige twijfel aan de taalwetgeving toe te schrijven. Van de
Engelstaligen die in het Franse middelbare net waren, blijft slechts 50 %
bij die taal in de „collégiale". 56 Vo van de Allofonen gaan naar de
Engelstalige universiteit ; bij de Anglofonen is dat 91,8 % ( 5) en bij de
Franstaligen 5,7 %. De kansen om een universitair diploma te behalen
zijn overigens zeer verschillend volgens taalgroep : bij een gemiddelde
van 1 universitair diploma op 5 inwoners blijken bij de Engelstaligen
34 %, bij de Allofonen 20 % en bij de Franstaligen 18 % een„bachelor"
diploma te behalen ; voor een „master"-diploma en een doctoraat zijn de
verhoudingen voor de Franstaligen nog ongunstiger.
4. De verfransing van het bedrijfsleven („la francisation des entreprises")
4.1 Dit is de tweede belangrijke poot waar de taalwetgeving op rust. De
Quebecse wetgever had onderkend, dat met een hoofdzakelijk in het
Engels werkende bedrijfs- en financiewereld de sociale positie en het dito
prestige van het Engels zo groot was, dat taalwetgeving waarin niet werd
geprobeerd daar wat aan te doen, vrij weinig uit zou halen. I.t.t. de
Vlaamse Beweging, die aan de vernederlandsing van het bedrijfsleven in
Vlaanderen pas vrij laat iets wilde (of kon) gaan doen (bv. met de zgn.
„Septemberdecreten" ; Wildiers 1975, 1608), nam de regering van Québec
in de Loi 101 van meet af aan een belangrijk onderdeel op, getiteld la
francisation des entreprises.

4.1.1 Het wapen dat daarvoor werd gesmeed was een „verfransingscertificaat" (certificat de francisation), dat alle bedrijven met 50 of meer personeelsleden moesten zien te verwerven van „l'Office de la langue frangaise". De „Charte de la langue frangaise" voorziet dat :
„Het certificaat wordt uitgereikt indien wordt aangetoond dat het bedrijf
een verfransingspolitiek voert, die erop is gericht :
— dat de bedrijfsleiders de officiële taal kennen ;
— dat er, op alle niveaus in het bedrijf, een aanzienlijke verhoging komt
van het aantal personeelsleden dat goed Frans kent („ayant une bonne
connaissance du frangais") ;
— dat Frans de werktaal van het bedrijf wordt en dat ook alle interne
bedrijfsdocumenten in die taal zijn gesteld ;
(5) Bij deze cijfers moet men wel bedenken, dat er slechts drie Engelstalige universiteiten zijn, vooral in de regio Montréal.
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dat de communicatie met de buitenwereld (klanten, leveranciers, het
publiek in het algemeen) in het Frans gebeurt en dat die taal ook in de
reclame voor het bedrijf wordt gebruikt".

Grotere bedrijven (met 100 en meer personeelsleden) moeten bovendien
een „comité de francisation" in het leven roepen dat het bedrijf naar taalgebruik doorlicht en verslag uitbrengt bij de directie, die dit rapport op
haar beurt aan de „Office de la langue francaise" door moet spelen.
Daar wordt dan beslist of het bedrijf een „programme de francisation"
door moet voeren.
Voor alle bedrijven gelden zeer strenge voorsch ri ften die er moeten voor
zorgen dat voldaan wordt aan het derde van de in de „Loi 101" opgenomen „basisrechten", m.n. „les traveilleurs ont le droit d'exercer leurs
activités en francais". Het kapittel Le francais : langue de travail schrijft
daarom o.m. voor, dat zowel de schriftelijke als de mondelinge communicatie tussen de directie en de personeelsleden in het Frans moet gebeuren
en dat ook alle werkaanbiedingen in die taal moeten zijn opgesteld. De
collectieve arbeidsovereenkomsten en alle andere sociale overeenkomsten
moeten in het Frans zijn. Uiterst belangrijk is het onderdeel dat zegt
„geen enkele arbeidnemer mag gedegradeerd, overgeplaatst, geschorst of
ontslagen worden op grond van het feit dat hij enkel Frans kent of onvoldoende een andere taal dan Frans beheerst".

Toen de wet van kracht werd bestond het Engelstalige bedrijfsleven in
Québec (in de praktijk vooral in Montréal) uit enerzijds Canadese,
anderzijds USA-bedrijven. Een eerste reactie was dat een aantal, vooral
Canadese, bedrijven hun vestiging van Québec naar andere provincies
(vooral Ontario) overbrachten ( 6). Met de Amerikaanse bedrijven waren
er minder problemen : daar werd meestal een tweetalige directie benoemd
die, in Québec in het Frans en met de buitenlandse eigenaars in het
Engels communiceerde.
4.1.2 Laat mij terloops nog opmerken dat ook heel wat Franstalige
bedrijfsleiders met het gebruik van het Frans als bedrijfstaal geen ervari ng hadden en dus in dit „domein" geen „behoorlijk" Frans konden
produceren. Bovendien bleek het Quebecse Frans precies in het „commerciële en industriële register" heel wat vaktermen te ontberen. Om
beide problemen te lijf te gaan werd een intense (en immense) „terminologische" bedrijvigheid ontwikkeld. Hele horden lexicologen werden aan
het werk gezet om terminologische lacunes op te vullen en ook in de
bedrijven zelf werden terminologen in dienst genomen om inzake taalgebruik te adviseren, de nieuwe terminologie te verbreiden en, in het alge(6) Dit is een van de belangrijkste oorzaken van de al eerder vermelde emigratie van Engelstaligen uit Québec.
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meen, ervoor te zorgen dat, wat de „qualité de la langue" betreft, alles
in goede banen werd geleid (Daoust, 1984).
4.2. Over die enorme ontplooiing van taalplanningsactiviteiten zal ik het
hier niet verder hebben. Ik beperk me tot een bespreking van het effect
van de taalwetgeving op de verfransing van het bedrijfsleven.
4.2.1 In 1990 hadden 63,1 % van de grote ondernemingen en 76,4 1)/0 van
de KMO's zo een „certificat de francisation". Bovendien waren bij de
eerste groep 30,5 °A en bij de laatste 10,7 % bezig met de uitwerking van
een programma, dat tot het verkrijgen van het certificaat aanleiding moet
geven (Indicateurs, 100-104). De meeste problemen (of tegenkanting)
heeft men bij de financiële sector, de groothandel en de primaire sector.
4.2.2 Hoe dat alles de materiële welvaart van de taalgroepen beinvloedt
blijkt uit de volgende cijfers (Indicateurs, 58-63) :
4.2.2.1 Het aantal arbeiders, tewerkgesteld in bedrijven van Franstalige
eigenaars stijgt van 47 % in 1961 tot 60 ')/0 in 1987 ; de meest Franstalige

sectoren zijn de landbouw, de bouw en de diensten. Het minst Franstalig
ook hier de financiële wereld, de (groot)handel en de mijnen.
4.2.2.2 Ook het aantal Franstalige kaderleden in de bedrijven stijgt : van
30,8 % in 1959 tot 58 % in 1988. Toch blijft het dus nog beduidend lager
dan de demografische proportie van Franstaligen. Uiteraard heeft dat
ook te maken met de boven geciteerde achterstand van de Franstaligen
bij het behalen van de hoogste universitaire diploma's.
4.2.2.3 Het francofone aandeel in het totale inkomen stijgt echter tot
80,1 %, d.w.z. nauwelijks nog onder de demografische proportie. Er is
echter een belangrijke verschuiving volgens taalstelsel : het beste betaald
is nu de tweetalige Francofoon (index 137,3), die daarmee de tweetalige
Anglofoon (index 132,3) voorbijsteekt. De eentalige Anglofoon verdient
echter wel nog meer (index 120,5) dan zijn Franstalige soortgenoot (index
100). Daaruit blijkt dus o.m. dat nu inderdaad ook de Franstalige aan
zijn trekken kan komen, op voorwaarde echter dat hij ... tweetalig is ! De
situatie in de hoofdstad Montréal is uiteraard iets gecompliceerder, zoals
uitvoerig wordt gedocumenteerd in Bé land (1991).
4.2.2.4 Het gemiddelde salaris van de Franstalige bevolking (zowel éénals tweetaligen) is zo zeer gestegen (Georgeault, 1988), dat de vroeger
vaak gehoorde, en gelegitimeerde klachten over economische discriminatie eigenlijk niet meer houdbaar zijn. Toch blijkt dat niet voldoende om
ook de taalprestigebalans in de andere richting te doen overhellen.

5. Politieke factoren
5.1 Dat er tegen een dergelijke rigoureuze taalwetgeving oppositie is
geweest ligt natuurlijk voor de hand. Het vertrek van een deel van de
Anglofone industrie uit Québec, heeft de economie natuurlijk geen goed
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gedaan ( 7). Toch viel de interne oppositie uiteindelijk nogal mee : niet het
minst omdat men tegenover een zeer overtuigd en vastberaden regeringsblok stond en overtreding van de taalwet ook serieuze strafrechterlijke
consequenties kon hebben ( 8), heeft Engelstalig Québec zich uiteindelijk
schoorvoetend bij de feiten neergelegd. Dat ze als relatief kleine, numerieke minderheid in een Franstalig land leven, moet bepaalde consequenties hebben en dat heeft men dan ook aanvaard, met uitzondering van
één punt, waar ik het straks nog even over wil hebben. Overigens is het
zo, dat bijna nergens een taalminderheid van rond de 10 % (en zonder
eigen territorium) zo goed verzorgd wordt : ze beschikt over een eigen net
van scholen en medische verzorging, kan zich cultureel volop ontplooien
en haar zaken met de provinciale en lokale overheid bijna steeds in het
Engels afhandelen. Door haar economische sterkte bevindt ze zich overigens in een sociale positie, die mogelijk maakt dat ze zich veel kan permiteren. Het is vooral die sterkte, die de Franstalige meerderheid er toe
dwong zich door een uitgebreide wetgeving, tegen de attractiviteit van die
kleine minderheid te beschermen.
5.2 Toen de „Parti Québecois" een verkiezingsnederlaag leed en in 1986
de regering (weer) door de Liberale Partij werd overgenomen, had die
nauwelijks een andere mogelijkheid dan de strenge politiek van de voorgangers niet alleen uit te voeren, maar ook te continueren. Het grootste
probleem voor de taalwetgeving in Québec was dus niet de interne oppositie, maar integendeel de moeilijk overbrugbare, feitelijke tegenstelling
tussen de provinciale en de federale opvattingen over taalpolitiek. Ottawa's politiek is erop gericht de tweetaligheid over heel Canada te promoten en dat gebeurt hoofdzakelijk via het zgn. personaliteitsprincipe
(McRae, 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 (McRae, 1975) dat de
meeste provincies, en zeker Québec, huldigen en inhoudt dat de plaats
waar men woont determinerend is voor iemands officiële taalstatuut. De
constitutioneel vastgelegde ééntaligheid van de taalgebieden in België
spruit overigens voort uit de erkenning van dit territorialiteitsprincipe.
De federale regering van Canada ijvert, op grond van het personaliteitsprincipe, 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
(7) Hoe „La francisation de son économie et l'exode des anglophones ont nui

à Montréal" beschrijft o.m. André Pépin in La Presse van 27/3/1991.
(8) Dat vele „Belgische" taalwetten destijds zo weinig effect sorteerden had
vaak precies met het gebrek aan „strafrechterlijke consequenties" te maken.
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bevoegdheden en bemoeit ze zich met dingen die, althans gedeeltelijk, tot
de provinciale competentie behoren (Sparer 1988, 3).
5.3 Het is door de botsing, op grond van een deel van de „Loi 101" tussen de provinciale en de federale wetgeving, dat Canada op dit moment

een van de hevigste constitutionele crisissen uit zijn bestaan kent.
5.3.1 In de „Loi 101" is een hoofdstuk opgenomen over Le franvais :
langue du commerce et des affaires. Een van de bepalingen daarvan zegt,
dat in voor het publiek bestemde commerciële mededelingen (reclame,
opschriften en dgl.) steeds Frans moet worden gebruikt. In bepaalde
gevallen mag er daarnaast ook een anderstalige tekst worden verspreid

of uitgehangen, op voorwaarde dat die in een kleiner lettertype is gedrukt
dan de Franse tekst. Die kwestie van taalgebruik op borden in winkels
enz. is, zeker voor de buitenstaander, eigenlijk ridicuul. In Canada heeft
de zaak echter symboolwaarde (Mackey, 1983) en wordt zowel binnen
als buiten Québec au sérieux genomen, dat hebben de gebeurtenissen van
de laatste jaren bewezen. Zoals steeds echter gaat het hier om een aanleiding en is er een combinatie van gebeurtenissen nodig om de zaak in een
stroomversnelling te krijgen : het is tegen de achtergrond van twee wél
belangrijke gebeurtenissen dat de opschriftenkwestie moet worden bekeken.
5.3.2 Canada heeft sedert 1982 een (nieuwe) grondwet, die de toenmalige
Parti Québecois-regering nooit heeft willen accepteren. Sinds 1986 begon
de nieuwe, liberale regering onderhandelingen met Ottawa om tot een
oplossing te komen. Dit leidde tot het zg. Meech Lake-accoord, waarbij
Québec de grondwet aanvaardt en als tegenprestatie de verzekering krijgt
dat het als société distincte zal worden beschouwd. Wat dat precies impliceert was echter niet heel duidelijk (Benjamin 1988, 30) en de controverses laaiden hoog op toen de federale regering, onmiddellijk na de ondertekening van het Meech Lake-accoord, maar nog voor de ratificering
ervan door de deelstaten een wetsontwerp indiende (Bill C-72), waardoor
de taalwetgeving van 1969 in de zin van het personaliteitsprincipe werd
veranderd. Premier Bourassa, van de liberale regering in Québec, gaf zijn
„Conseil de la langue fraNaise" de opdracht te onderzoeken wat daarvan de consequenties konden zijn. De „Conseil" voelt zich ongemakkelijk bij de constatering, dat de Franstaligen in Québec door Ottawa niet
beschouwd worden als een in ruimer Canadees 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. zelf
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voor een duidelijke interpretatie te zorgen van wat une société distincte
precies wil zijn, en zulks niet aan de rechtbanken over te laten.
5.3.3 Het wantrouwen van de „Conseil" tegen de rechtbanken bleek niet
geheel onterecht te zijn want in december 1988 barstte inderdaad een
ju ri dische bom. Canada's Cour Suprême/Supreme Court vernietigt de
artikels van Wet 101 over de taal van opschriften omdat die een inbreuk
zouden 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 Cour Suprême dat „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).
Bourassa liet onmiddellijk een nieuwe wet goedkeuren (la loi 178) waarin
de essentie van het aangevochten 101-artikel bevestigd wordt. Belangrijk
is zijn motivering, 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. Dat is een bijna letterlijke parafrase van het eerder
genoemde territorialiteitsprincipe. Op die wijze plaatst hij zich op een
heel principieel standpunt, dat dus veel verder reikt dan wat in Québec
of in Canada gaande is.
5.3.4 De gevolgen waren verregaande : omdat er geen vergelijk wordt
gevonden, wordt het Meech Lake-accoord niet geratificeerd en wordt
Canada in een se ri euze constitutionele crisis gedompeld. Eens te meer
worden in Québec separatistische gedachten luid. In de „Assemblée
nationale" van Québec buigt een parlementaire commissie „sur l'avenir
politique et constitutionnel du Québec" zich over de kwestie ( 9) en adviseert om, voor de tweede keer in ongeveer 10 jaar tijd, een referendum
over de kwestie uit te sch rijven. Kort daarna legt de regering in het parlement wetsontwerp 150 neer ( 10), waarin bevestigd wordt dat in 1992 (in
juni of in oktober) de inwoners van Québec zich uit moeten spreken over
de vraag of ze nog langer in de Canadese federatie willen blijven en hoe
ze hun politieke en economische relaties met de rest van Canada geregeld
willen zien. In het referendum zal worden voorgesteld dat : le Québec
acquière le statut d'Etat souverain ( 11). Indien de meerderheid van de
inwoners van Québec het daarmee eens is, dan zal, dag op dag 1 jaar na
het referendum, Québec een souvereine staat zijn.
(9) Zie Lettre du Québec 4, # 9, mei 1991.
(10) Lettre du Québec 4, # 10, juni 1991.
(11) De volledige tekst van het wetsontwerp is o.m. afgedrukt op pagina 2 van
Lettre du Québec 4, # 9, mei 1991.
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6. Algemene conclusies
De vraag, die ik in deze bijdrage wilde proberen te beantwoorden is die
naar de efficiëntie van taalwetgeving. Die moet theoretisch ten minste
taalshift stoppen of althans behoorlijk afremmen en in het beste geval
taalshift omkeren en aldus de taalhomogeniteit van het gebied in kwestie
bevorderen.
In het algemeen kan men zeggen, dat in Québec de eerste doelstelling stilaan gerealiseerd wordt, maar dat men van de tweede nog zeer ver af blijft
en nog weinig erop wijst, dat men die ooit zal kunnen realiseren met
enkel het wapen van de taalwetgeving.
6.1 De situatie in Québec was/is zowat ideaal voor een optimaal rendement van taalwetgeving :
6.1.1 wat men wil verdedigen is de taal van de overgrote meerderheid van
de bevolking die, mede door het meerderheidskiesstelsel, steeds een regering kiest, die op een solide parlementaire meerderheid steunt en dezelfde
bedoelingen heeft als de bevolking zelf, nl. de ondersteuning door dik en
dun van de volkstaal. I.t.t. de vroegere situatie in bv. Vlaanderen, moet
voor de toepassing van taalwetten dus niet nog eens even hard gevochten
worden als voor de afdwinging ervan.
6.1.2 de Franstaligen hebben van een steeds voortschrijdende verfransing
van hun provincie alsmaar meer economische voordelen te verwachten,
aangezien zij in toenemende mate banen en posities verwerven, die vroeger in hoofdorde naar Anglofonen gingen.
6.1.3 er bestaat een sterke ambtenarenklasse, die vooral de Parti Québecois steunt en zowel ideologisch als financieel gemotiveerd is om de officiële taalpolitiek te steunen. Een versterking van het ambtenarenapparaat
ten koste van het (veel anglofoner en -fieler) privé bedrijfsleven bevordert
tegelijk hun carrièrekansen én de impact van de „francophonie".

6.2 Toch moet men constateren dat men er, ondanks deze „ideale situatie", maar nauwelijks in slaagt het prestigekarakter van het Engels aan
te tasten. Dit voortdurende prestigekarakter van het Engels blijkt o.m.
uit de volgende feiten :
6.2.1 de assimilatie van immigranten (over de afgelopen 15 jaar nog meer
dan een half miljoen personen, d.w.z. bijna 10 % van de bevolking) met
de Anglofone groep werd weliswaar afgeremd, maar zeker niet gestopt.
Tot op vandaag profiteren de Engelstaligen nog veel meer van de allofone
aanwas dan de Franstaligen. Het verplichte bezoek van Franstalige scholen verhindert niet, dat meer dan de helft van de allofone kinderen na
Franstalig onderwijs naar een Engelstalige universiteit gaat en zich daardoor in de Engelstalige bevolkingsgroep zal integreren. Anderzijds bevordert dat in deze groep natuurlijk ten zeerste de tweetalige vaardigheid.
6.2.2 het aantal inwoners die Engels als dagelijkse omgangstaal heeft is
nog altijd groter dan het aantal dat van Angelsaksische etnische oor-
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sprong is en dan het aantal van wie de moedertaal Engels is ; de in 2.3.3
geciteerde gegevens bevestigen de richting van de taalshift.
6.2.3 de verfransing van het bedrijfsleven blijft serieuze tegenkanting
ondervinden en slaagt er niet in het Anglofone image van kapitaal, industrie en groothandel weg te nemen.
6.2.4 de economische vooruitgang van de Franstaligen komt vooral ten
goede aan diegenen onder hen die Engels kennen en in die taal ook professioneel kunnen functioneren. Enerzijds versterkt dat dus nog het prestige van het Engels, anderzijds is voor de 70 % monolinguale Franstaligen het aandeel in de vooruitgang dus gering.

Dit alles verklaart mede de resultaten van de studie van Michel Paillé
(1988). Uit een vergelijking van het taalgedrag van Frans- en Engelstaligen in zowel Ontario als Québec blijkt dat er in Ontario een nog steeds
voortschrijdende verengelsing van de Franstalige minderheid plaatsgrijpt.
De daar optredende mechanismen blijkt men niet terug te vinden in Québec, d.w.z. daar ziet men geen gelijksoortige indicaties voor verfransing
van de Engelsta li ge minderheid.
6.3 Zoals ik vroeger (Willemyns, 1992) al heb betoogd is een ingrijpende
verandering in het taallandschap van een land (of een deel daarvan)
meestal het gevolg van een ommezwaai in de economische krachtsverhoudingen. De verplaatsing van het economische krachtscentrum van
Wallonië naar Vlaanderen bv. heeft in enkele decennia meer gedaan voor
de prestigewinst van het Nederlands, dan anderhalve eeuw taalpolitiek en
taalwetgeving. In Québec is er van een derge lijke krachtsverandering
niets te merken en dat verklaart waarom, zoals uit de in 6.2 opgesomde
punten b lijkt, het Frans er niet in slaagt het Engels als prestigetaal te verdringen.
Zolang er geen economische krachtsverandering komt (en daar heeft
taalwetgeving maar weinig invloed op) zal men steeds meer taalwetten
(en/of strenge controle op de toepassing ervan) nodig hebben. Taalvrijheid, d.w.z. het niet legifereren in taalkwesties is, zoals we dat vroeger in
België hebben gezien, steeds in het voordeel van de (economisch) sterkeren, ook wanneer die demografisch in de minderheid zijn. Taalwetgeving
dient vrijwel steeds de belangen van de minder prestigieuze taal.
6.4 Het bovenstaande impliceert dan weer niet, dat de taalwetgeving in
Québec geen effect zou hebben gesorteerd. Er is integendeel heel wat
bereikt en ik onderschrijf ten volle de bewering van de huidige voorzitter
van de „Conseil de la langue francaise", dat de vele veranderingen die
men vandaag op kan merken ongetwijfeld het gevolg zijn van de toepassing van de „Charte de la langue francaise" (Laporte 1991, 1). Bovendien
wijst hij er ook terecht op, dat „de massale krachtsinspanning" gezorgd
heeft voor een verandering van de attitudes : de Franstaligen zijn er nog
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meer van overtuigd geworden dat ze op de goede weg zijn en de Engelstaligen passen zich meer en meer aan het Franstalige karakter van Québec aan. Toch kan ook hij er niet buiten te constateren, dat
„il est nécessaire, entre autres choses, que les individus, comme les compagnies et les organismes, prennent leur part de responsabilités dans l'affirmation de cet objectif de la Charte... De même trouverions-nous pertinente une réflexion nouvelle sur le besoin de renforcer l'approche sectorielle de la francisation dans un secteur comme celui des industries de
pointe, oil la francisation est moins avancée que dans d'autres secteurs de
l'activité économique" (Laporte 1991, 2).

Daarmee erkent ook hij impliciet dat er, ondanks alles, nog geen taalprestigeverandering plaats heeft gevonden. Toch moet men ook concluderen, dat de verdedigers van de Franse zaak in Québec op een zeer
lucide manier te werk zijn gegaan, dat ze het taktisch goed aan boord
hebben gelegd, dat ze zowel de uitvaardiging als de toepassing van de
taalwetten uitstekend hebben verzorgd en dat ze, door dit alles, voor een
maximaal rendement hebben gezorgd en meer hebben bereikt dan de
meesten voor mogelijk hielden.
Bewezen lijkt mij te zijn dat, hoewel taalwetgeving en taalplanning alleen
niet kunnen bereiken wat een verandering in de economische situatie wel
kan, nl. de verhouding tussen talen en taalgroepen in een meertalig land
ten gronde wijzigen, het wel noodzakelijke voorwaarden zijn om de weg
daartoe voor te bereiden. Het zal daarom uitermate boeiend blijven de
voortgang van dit „experiment" te volgen en o.m. ook te bekijken wat
de consequenties zullen zijn van belangrijke politieke veranderingen,
zoals bv. een eventuele referendumuitspraak voor politieke souvereiniteit.
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