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EEN MEER BIJ LOUIS COUPERUS
EN EEN MEER BIJ HELLA S. HAASSE :
TWEE FASEN IN DE DEKOLONISERING
door
Marcel JANSSENS
Lid van de Academie

De geschiedenis van de kolonisering en dekolonisering van bij voorbeeld Nederlands Indië/Indonesië of Belgisch Congo/Zaïre wordt in de
fictionele literatuur van Nederland en Vlaanderen vrij betrouwbaar weerspiegeld. De Nederlandstalige literatuur heeft naast een kolonialistische
literatuur over de kolonies evenzeer een groot aantal literaire teksten die
over het drama van de dekolonisering handelen, zij het journalistiek rapporterend of ideologisch en politiek geëngageerd in een of andere richting.
De twee teksten die ik vandaag bondig wil voorstellen, zal ik als symbolisch zeer geladen specimina uitzetten op een tijdsstrook die ik laat
aanvangen bij de publicatie van Max Havelaar in 1860 en die kan doorlopen tot en met de publicatie van de Indonesische trilogie van Jeroen
Brouwers met Het verzonkene (1979), Bezonken rood (1982) en De zondvloed (1988). De stille kracht van Louis Couperus dateert van 1900,
Oeroeg van Hella S. Hasse werd gepubliceerd in 1948. Tussen de drie
teksten die ik vandaag met elkaar in verband wil brengen op genoemde
tijdsstrook, ligt telkens ongeveer een halve eeuw : 1860-1900-1948. Een
ge lijkaardige ontwikkelingslijn zou kunnen getrokken worden in de
Vlaamse li teratuur over Belgisch Congo. Een kostbare scharniertekst zou
daarin zijn : Oproer in Congo van Gerard Walschap uit 1953, een klaarziende voorloper van de zogenaamde Dipenda-literatuur na Zaire's onafhankelijkheidsverklaring op 30 juni 1960. Ook in onze Congo-literatuur
dus een geleidelijke en rond 1960 plots versnelde en verhevigde mutatie
van min of meer toeristische sight-seeing in een exotische wereld (de reisbeschrijvingen van Karel Jonckheere, Marcel Coole of Pieter Buckinx)
naar politieke betrokkenheid (de generatie André Claeys, Jacques Bergeyck, Raf van de Linde, Daisy Ver Voven en niet het minst Jef
Geeraerts). Recent manifesteert zich, bij voorbeeld in Terug naar Kongo
van Lieve Joris, een nostalgie naar hoe het in de missionaristijd was vóór
de onafhanke lijkheid, op het ogenblik dat veel ontredderde zwarten de
vraag stellen : ` Quand c'est fini l'indépendance ?'
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Dekolonisering en post-koloniale situaties zijn ook in de kinderliteratuur doorgedrongen. Maar ik zal het vandaag alleen over een paar
romans over Nederlands Indië en Indonesië hebben.
Vooraf wou ik er even op wijzen dat het themacomplex van de dekolonisering ook een grondige herinterpretatie van het exotisch-vreemde in de
kolonies omvat. Al sinds de achttiende eeuw of nog vroeger kwam
het exotisme van de hooggecultiveerde Westerse intellectueel voort uit
een behoefte aan evasie naar een ` virginité primitive' die hij te midden
van zijn alsmaar gesofistikeerder cultuurgoederen, zowel materiële als
symbolische, aan het verliezen was. Het literaire exotische berustte veelal
op de mythe van 'le bon sauvage', die na de tweede Wereldoorlog ook
zou onderworpen worden aan ont-mythologisering. Vooral na de vaak
bloedige peripetieën van de dekolonisering van de Derde Wereld sinds
1945 is de Europeaan zijn ` onschuld ' tegenover le bon sauvage ' uit de
tropen kwijtgespeeld. Niet zelden zit de ex-kolonisator met een historische schuld tegenover de vroegere wingewesten opgezadeld. In onze narratieve literatuur over Indonesië, alsook over Zaïre, wordt het exotischvreemde geleidelijk anders geëvalueerd : niet langer als schilderachtig
object voor de camera en het foto-album, maar als teken voor een cultuur met een eigen identiteit die de Europeaan niet per se moet komen
`verwestersen'. In de postkoloniale literatuur heeft de Europeaan zelfs
vaak de gestalte van een `méchant étranger' aangenomen.
De teksten over dat meer van Lellès bij Couperus en over het meer
Telaga Hideung bij Haasse beschouw ik als symbolisch in een dubbel
opzicht. Ten eerste zijn de romans in hun geheel waaruit zij werden genomen, De stille kracht en Oeroeg, representatieve weerspiegelingen van
twee fasen in de ontwikkeling van kolonisering naar dekolonisering. Ten
tweede concentreert de zo uiteenlopende thematiek van beide boeken zich
op uitnemende wijze in en rond het beeld van die twee meren, een waterspiegel met een zeer symbolische diepgang. Ik zou hier zowaar Gezelle
gaan citeren :
Ik wete ik een spegel, een spegel zoo klaar,
zoo klaar en was nimmer een spegel. (De Waterspegel)

Maar ter inleiding eerst iets over de peetvader van de fictionele literatuur over Nederlands Indië, Eduard Douwes Dekker/Multatuli. De verhouding van Multatuli tot het kolonialisme komt ons nu, ongeveer
anderhalve eeuw na de gebeurtenissen in Lebak in 1856, als vrij ambigu
voor, maar in de grond was zij door en door negentiende-eeuws. Inderdaad, Multatu li was zijn tijd niet zo ver vooruit als gemeenlijk wordt
aangenomen ; zijn denkbeelden weken wel op provocerende wijze af van
de toenmalige kolonialistische ideologie van Nederland, dat wél, en dát
is hem juist zo kwalijk bekomen.
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In de koloniale administratie bestond rond 1850 nog het gelaagde
bestuurssyteem waarbij de inlandse hoofden, meestal geëerde vorsten met
erfrechterlijk gezag over de plaatselijke bevolking, ingeschakeld werden
als ambtenaren, die, zij het op een lager niveau, samenwerkten met de
Nederlandse ambtenaren in de ` binnenlandse besturen' . De koloniale
economie steunde op het zogenaamde cultuurstelsel : de produkten van
die opgelegde arbeid en teelten gingen via het Gouvernement naar de
Europese markt ; de inlandse hoofden kregen een deel van de winst, en
verder werd één derde van de Nederlandse staatskas gevuld met de
inkomsten van dat cultuurstelsel.
Welnu, Dekker blijkt niet van mening geweest te zijn dat het cultuurstelsel zonodig meteen afgeschaft moest worden. Hij achtte het gelaagde
bestuurssysteem, incluis het cultuurstelsel, noodzakelijk voor een ordelijk
koloniaal bewind, al schrijft hij anderzijds wel in zijn brochure Over
vrijen arbeid in Nederlandsch-Indië en de tegenwoordige koloniale agitatie,

dat het cultuurstelsel ` een kontract (is) tussen de Javaanse Hoofden en
het Nederlands Gouvernement, om den geringen man uit te zuigen voor
gezamenlijke rekening' (VW2, 264). Hij ijverde bovenal voor een humane
naleving van de geest van de wet.
Maar hoe lezen we dan zijn beschuldigingen en dreigementen aan het
adres van de Nederlandse regering in de Havelaar ? In het verhaal over
Saïdjah en Adinda staat de beruchte zin : ` een dorp, dat pas veroverd
was door het Nederlandse leger, en dus in brand stond ', en in de ronkende slotrede van de Havelaar : ` er ligt een roofstaat aan de zee, tussen
Oostfriesland en de Schelde ', en : `ik zou klewang-wettende krijgszangen
slingeren in de gemoederen van de arme martelaren '. Wilde hij dan toch
met geweld een einde maken aan het Nederlandse gezag over de kolonie ?
Veeleer wenste hij de bestuursvorm in de kolonie te laten zoals hij was,
maar dan los van Holland, zodat de winsten in Nederlands Indië zouden
blijven ten bate van de inlandse bevolking. Daarom moest de kolonie
echter niet onder Javaans bewind gebracht worden. Hij wou een team
van Europese bestuurders met een hart voor de bevolking ten bate van
de gekoloniseerden, en liefst van al onder zijn leiding als ` keizer van
Insulinde'.
Opmerke lijk is wel dat er nog geen zweem van opstand vanwege de
inlandse bevolking te bespeuren valt in de Havelaar. De inlanders komen
wel klagen bij de assistent-resident, ze kruipen er 's avonds in het donker
zelfs voor omhoog langs dat ravijn dat achter Havelaars erf in RangkasBetoeng zou gelegen hebben en waarover Eddy du Perron in zijn boek
De man van Lebak zou getuigen : ` Sorry, maar daar ligt helemaal geen
ravijn achter Havelaars erf'. Er vloeit bloed in de Havelaar, alleen echter
in het Saïdjah en Adinda-verhaal, waar Nederlandse soldaten dorpelingen vermoorden en ten slotte ook Saïdjah op wrede wijze ombrengen.

4

(4)

Wie de Max Havelaar-film van Fons Rademakers gezien heeft, herinnert
zich wel die uiterst bloederige en bijna ondraaglijk gerekte sekwentie van
Saïdjah's dood met ongemeen veel rood op de pellicule. Maar voorlopig
geen opstand, geen wapens, geen bloed ; de inlander leeft gehurkt, geknield, gedeisd, gekromd in de sawahs en in de schaduw van de
Hoofden, hier en daar tegen schande lijk machtsmisbruik van de Hoofden
beschermd door de ` oudere broeder' van de inlandse regenten, een of
andere zeldzame Havelaar met een groot hart voor de uitgezogen bevolking.
Louis Couperus verbleef als kind op Java en kwam een paar keer vanuit Europa naar Nederlands Indië terug. De stille kracht schreef hij na
een bezoek tussen maart 1899 en januari 1900. De ambtenaren van het
` binnenlands bestuur' heersten toen nog in al hun glorie en zonder
noemenswaardige tegenstand in hun enclaven van Europese cultuur. De
fictieve naam ` Laboewangi', de residentieplaats in De stille kracht, blijkt
in werkelijkheid Pasuruan op Java geweest te zijn, waar Couperus het
plan opvatte om een roman over de ` goena-goena ', de ` stille kracht ', te
schrijven, en wel ten huize van zijn zwager, de resident Gerard Johannes
Petrus Valette, die model gestaan kan hebben voor een van de hoofdfiguren van de roman, resident Otto van Oudijck. Als klein kind zal Couperus waarschijnlijk maar weinig over de magische stille kracht horen
vertellen hebben, maar in de archieven van de Gouve rneur-Generaal in
Buitenzorg heeft hij des te meer kunnen lezen en napluizen over geheimzinnige uitwerkingen van de stille kracht, zoals de ` regen van keien' in
slaapkamers of de bloedspuugsels in badkamers.
Hoewel in de roman uit 1900 de enigmatische zin voorkomt, dat ` de
stille kracht ooit eens zal openbliksemen', wat ook een gewelddadige
opstand van het gekoloniseerde volk in kan sluiten, blijkt Couperus in
De stille kracht die tijdbom van het revolutionaire anti-kolonialisme en
van de nationali stische vrijheidsstrijd nog niet in het centrum van de
intrige te hebben geplaatst. Er vloeit andermaal nog geen bloed in
De stille kracht. Resident van Oudijck verijdelt wel een opstandje van de
inlandse bevolking in hoofdstuk 4, maar binnen de beschikkingen van
het gelaagde bestuurssysteem zijn die geheimzinnige inlandse vorsten en
prinsen met hun betoverende trance-ogen meer bondgenoten dan tegenstanders. Rood is er wel in het boek : de dreigende bloedroze bol van een
opkomende maan, bij voorbeeld, en de rode spuugsels (de sirih-spuugsels) in de badkamerscène met Léonie, de vrouw van de resident. Het
enige wapen waarover de inlander blijkt te beschikken, is de magische
uitwerking van de goena-goena : hij treitert de Hollanders met dwaalstenen, met spoken met een witte tulband, met dansende tafels en met kermende kinderen in de nacht, met die vieze smurrie in een badkamer, met
whisky die okergeel wordt in een glas, met anonieme brieven. Toen Cou-
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perus in 1921 en 1922 weer op Java was, schreef hij in zijn reissouvenirs,
Oostwaarts (1923), dat `de onafhankelijkheid van Insulinde nog maar een
kwestie van tijd kon zijn', maar het explosieve revolutionaire geweld
achter de goena-goena heeft hij in 1900 nog niet gezien, of althans niet
geëxpliciteerd of gethematiseerd in zijn roman. Hij laat Van Oudijck nog
als kolonisator heersen in een absoluut vreemd, onbegrijpelijk en met
stompzinnige magie doordesemd land. Een politiek dynamiet onder de
stille kracht heeft hij toen wel nog niet opgemerkt. Toen hield hij het bij
zo iets als Rudyard Kiplings beroemde aforisme : 'East is East and West
is West, and never the twain shall meet'.
Op het einde van de roman, waarvan de structuur als een Griekse tragedie voorkomt, moet resident Van Oudijck in zijn moment van `anagnorisis' bekennen, dat hij de diepere betekenis van al die geheimzinnige
gebeurtenissen niet heeft gesnapt, precies wegens zijn Hollands-nuchter
` ongeloof aan het bijgeloof'. De tragische ` anagnorisis' van de protagonist bestaat erin, dat hij nu eindelijk inziet hoe dom hij geweest is door
voortdurend te blijven beweren dat je die dwaze inlandse dingen toch niet
kunt begrijpen. Hij kapituleert voor de stille kracht en trekt zich met zijn
derde vrouw, een inlandse, terug in een bamboehut in de jungle, terwijl
de andere protagoniste, Eva Eldersma, na háár nederlaag tegenover de
stille kracht, naar Europa terugkeert.
De verteller heeft immers het hoofdthema van de roman óók gefocaliseerd via de tweede hoofdfiguur, Eva Eldersma, een kunstzinnige vrouw
die de Oost met haar Europese cultuur wou verwestersen. Zij is het
eigenlijke bewustzijn van het boek, het personage dat intellectueel en
emotioneel het dichtst staat bij de geimpliceerde auteur. Niet toevallig
voltrekt de ontnuchterende ` anagnorisis' zich in het laatste hoofdstuk
eerst in het bewustzijn van Eva, wanneer ze langs het meer van Lellès
rijdt in de richting van het station waar ze van Oudijck voor het laatst
zal ontmoeten. Daar zullen ze alle twee sprakeloos overspoeld worden
door een menigte witte hadji's, Mekka-bedevaarders bij hun terugkeer.
Die éne grote hadji, die zich boven de menigte verheft, zien ze echter
niet teken van hun blindheid voor de achterliggende dimensie van de
stille kracht. ` Dat', het ` Onuitzegbare', het voor hun nuchter Westers
verstand onbegrijpelijke hebben zij niet gezien, maar 'Dat' zal hen klein
krijgen, zo staat er op de laatste bladzijde : `dat wat knaagt als een gift
en een vijandschap aan lichaam, ziel, leven van de Europeaan, wat stil
bestrijdt de overwinnaar en hem sloopt en laat kwijnen en versterven,
heel langzaam-aan sloopt, jaren laat kwijnen, en hem ten laatste doet
versterven, zo nog niet dadelijk tragisch dood gaan'.
Aan die slotscène gaat de beschrijving van het meer van Lellès vooraf.
Het is een vooruitwijzende ` epiphany' (een ` seconde van openbaring', zo
staat er) in het bewustzijn van Eva op weg naar de uiteindelijke bekente-
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nis van hun nederlaag. In dat ` umheimliche ' beeld van het meer van Lellès met die zwerm zwarte reuzevleermuizen bij klaarlichte dag tegen de
azuuroceaan van de lucht vat Couperus op zijn gebruike lijke symboliserend-beschrijvende manier het hele mysterieuze stille kracht-complex en
de vervreemding van de Westerling daartegenover samen :
En zij reed heel langzaam, langs het meer van Lellès, waarop de koetsier
haar opmerkzaam maakte : het heilige, sombere meer, waarin op twee
eilanden liggen de aloude graven van heiligen, terwijl er boven zweefde,
als een donkere wolk van doodsheid, een altijd ronddraaiende zwerm van
heel grote kalongs, zwarte reuzevleermuizen, klapwiekende hun demonische vlerken en krijsende hun wanhoopzege-schreeuw, onophoudelijk
omcirkelend : rouw-zwarte duizeling tegen de eindeloos diepe blauwe
lucht van de dag aan, of zij, de eens zo dagschuwe demonen, gezegevierd
hebben en niet meer schuwen het licht, omdat zij het met de schaduw van
hun funèbre vlucht toch verduisteren. En het was zo iets beklemmends :
het heilige meer, de heilige graven en daarboven een zwerm als van
zwarte duivels in de diepe blauwe ether, omdat het was of iets van het
mysterie van Indië er zich plotseling openbaarde, zich niet meer verbergende in vage verdonzing, maar zichtbaar werkelijk in de zon, ontstelling
wekkend met zijn dreigende zege... Eva huiverde, en terwijl zij angstig
naar boven keek, was het haar of de zwarte zwerm van schermwieken
naar beneden zou slaan. Op haar... Maar de schaduw van dood tussen
haar en de zon cirkelde alleen als een duizeling, hoog boven haar hoofd,
en wanhoopschreeuwende alleen zijn triomf... Zij reed verder, en de
vlakte van Lellès breidde zich groen en lachend voor haar uit. En de
seconde van openbaring was al voorbij getikt : er was niets meer dan de
groene en blauwe weelde van Java's natuur : het mysterie school al weer
weg tussen de fijne, wuivende bamboe's, loste op in de azuuroceaan van
de lucht.
Verscheidene tekstfragmenten uit Oeroeg hebben ook met een meer op
Java te maken, maar de hier fictioneel weerspiegelde historische context
heeft zich inmiddels grondig gewijzigd. Nog onder het koloniale bewind
werd de kommunistische partij van Indonesië opgericht, Soekarno lanceerde het Merdeka- of bevrijdingsideaal met zijn Partei Nationalis Indonesia, Japan had Indonesië bezet, de Permuda-groepen importeerden de
slogans van de bevrijdingsstrijd van de stad naar het platteland, zodat
ook een agrarisch revolutionair radicalisme tijdens en kort na de Tweede
Oorlog de beschikkingen van het ` binnenlands bestuur' helemaal in de
war stuurde. Op 17 augustus 1945, twee dagen na de capitulatie van
Japan, riepen Soekarno en Hatta de onafhankelijkheid van de Republiek
Indonesië uit. Weldra volgden de twee `politionele acties' in 1947 en
1948. De souvereiniteitsoverdracht op 27 december 1949 was onvermijdelijk geworden.
(Misschien mag ik tussendoor even verwijzen naar Luceberts debuut
als dichter in het tijdschrift Reflex in 1949, met zijn `minnebrief aan onze
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gemartelde bruid Indonesia', waarmee hij de ` politionele acties' van
Nederlandse troepen in de kolonie scherp bekritiseerde.)
Oeroeg verscheen anoniem als boekenweekgeschenk op 26 februari
1948, precies tussen de twee `politionele acties ' in. Vanaf de tweede druk
in 1953 verscheen de gerekte novelle onde de naam van Hella Haasse.
Ik laat de polemieken rond de feitelijke mededelingen én de standpunten van de verteller hier maar buiten beschouwing. De novelle werd
immers niet meteen door iedere Indonesië-kenner geprezen als betrouwbaar of politiek goed geïntentioneerd relaas van de onafhankelijkheidsstrijd en van de politionele acties. Vooral de dubbelzinnige houding van
de verteller t.o.v. de bevrijdingsbewegingen werd op de korrel genomen.
Welnu, een van de meest betekenisvolle symbolen in de vertelling is het
zwarte meer Telaga Hideung, een fictieve naam voor het kratermeer
Telaga Warna op Java. De centrale positie van dat meer als spil van de
intrige en als drager bij uitmuntendheid van de symboliek moge ook blijken uit de titel van de Franse vertaling van Oeroeg bij Actes Sud in
Arles : ` Le Lac Noir'. Dat meer speelt een belangrijke rol in een viertal
sleutelfasen van de vertelling, in de ik-vorm gesproken door een naamloze Nederlandse jongen, die op het Javaanse platteland op Kebon Djati
werd opgevoed tesamen met zijn inlandse vriend Oeroeg. In het zwarte
meer verdrinkt Oeroegs vader Deppoh bij een ongeval met een bamboevlot, terwijl hij de Hollandse jongen van de verdrinkingsdood wou redden een literair geïnspireerd verhaal van een historisch gebeuren op
Java, naar een getuigenis van Hella Haasse zelf :
'En
Deppoh ?' vroeg ik, terwijl het voorgevoel van iets verschrikkelijks mijn hart deed bonzen.
`Deppoh is vastgeraakt in de waterplanten', zei mijn vader langzaam en
zacht, als hoopte hij dat ik het niet zou horen. `Deppoh is dood'.
Een grotere ramp had mij niet kunnen treffen. Het meest drukte mij het
besef, dat Deppoh was omgekomen, terwijl hij naar mij zocht. Ik kon de
gedachte aan de waterplanten, waarvan hij mij ` s avonds op het meer verteld had, niet kwijt raken.
(Hella S. Haasse, Oeroeg.
Amsterdam, Em. Querido's Uitgeve rij B.V., 1988 (Salamander), p. 32.)

Tijdens hun middelbare schooltijd in Batavia ontstaat er al een verwijdering tussen de ik-verteller en Oeroeg. De Hollandse puber komt tijdens
de zomer naar het binnenland terug en brengt weer een bezoek aan
Telaga Hideung. Het meer is er inmiddels niet minder spookachtig-dreigend op geworden :
Na het ongeluk van Deppoh was ik er nooit meer geweest. Het meer
maakte, wonderlijk genoeg, ook op klaarlichte dag de indruk door de
maan beschenen te worden. Het licht, dat tussen de bergtoppen en overhangende boomkronen tot de oppervlakte van het water doordrong, was
goudgroen, als gefilterd door scherven glas van kerkramen. Ik zag de drij-
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vende planten, de kringen en rimpelingen op het water, daar waar
Oeroeg's vader in de diepte verdwenen was. In het bos rondom heerste
de volkomen stilte van de middag. Alleen het loof hoog aan de boomtoppen sidderde even in een lichte windvlaag. Ik staarde naar de schaduwplekken tussen het groen, waar ik vroeger de schuilplaatsen van NènèhKombèl vermoed had. Hoewel mijn geloof aan spoken en schimmen sinds
jaren verdwenen was, vond ik het meer niet minder huiveringwekkend. Ik
wist geen naam, geen definitie voor deze angst, voor het gevoel van
beklemming dat me beving, wanneer ik naar de groenzwarte wateroppervlakte staarde. Soms leek het mij, als waren er plekken in het meer, waar
het water trager stroomde, bijna stilstond daar was de weerspiegeling
van de bomen dof, de poel miste er het donkere, transparante, dat elders
wél waar te nemen viel. Ik keek naar die zonderlinge, scherp afgetekende
plekken, en eenmaal meende ik in de diepte een roodachtige reflex te zien,
als van bijna zwart bloed. Een boomblad, dat neerdwarrelde, deed me
opspringen, met bonzend hart. Het meer was vijandig, vreemd, een absoluut onkenbaar element. Een wolk trok voor de zon langs en schemer viel
over de waterspiegel. Ik liep haastig het smalle, steile pad af naar de grote
weg, struikelend over wortels en stenen. Iets scheen me te willen verlokken tot omkijken, maar ik dwong mezelf er niet aan toe te geven. De volgende dag ging ik terug naar Batavia (p. 105-106).

Na zijn MULO gaat Oeroeg medicijnen studeren in Soerabaja, waar
hij meer en meer in de ban geraakt van het ontluikende nationalisme van
zijn leeftijdsgenoten. De ik-verteller zocht hem daar op en in de schemerige achtergalerij bij Abdullah, waar ze over de politieke situatie in het
land zitten te praten, moet de ik-figuur onwillekeurig aan het zwarte
oppervlak van Telaga Hideung terugdenken. Ten slotte komt de verteller
na zijn studies in Nederland in 1947 tijdens de eerste politionele actie
naar Batavia terug. Hij wordt ingeschakeld voor herstellingswerken aan
bruggen en op patrouille met Nederlandse soldaten brengt hij alleen een
laatste bezoek aan Telaga Hideung :
Ik herkende de plek, waar het zijpad naar Telaga Hideung in de wildernis
verborgen moest liggen en vroeg de anderen te stoppen. Na de lange rit
was oponthoud hun welkom. Zij sprongen uit de wagen om hun benen
te strekken. Onder een voorwendsel wist ik me van hen te verwijderen en
weg te duiken tussen de bomen. Ik liep snel, hoewel het pad nauwelijks
meer herkenbaar was onder planten en struiken. Ik richtte mij naar de
toppen van de bomen, en naar de lichte plek tussen het loof in de verte,
waar ik wist, dat het zonlicht door de bergkloof boven het meer omlaagstroomde. Vogels, wier namen ik vergeten was, zongen rondom, verborgen in het gebladerte. Nog was het oerwoud vervuld van het geheimzinnige onophoudelijke ruisen, dat ten eeuwigen dage deze plek zal kenmerken. Ook het meer, spiegelend zwart, de waterplanten en de windrimpelingen over de oppervlakte, hervond ik onveranderd. Een woudduif riep,
lokkend en liefelijk, in de donkere boomgroepen aan de overkant. Ik
hurkte neer aan de oever en staarde naar het tintelende goudgroen van
de toppen, die boven in het ravijn door de zon beschenen werden. Er was
een nauwelijks hoorbaar geluid in het water, daar waar een pad, een
hagedis wegschoot tussen de oeverplanten. De luchtwortels van de bomen
schenen roerloos te drijven op de waterspiegel. Weer ri ep de houtduif, nu
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dichterbij, naar het me toescheen. Ik moest denken aan de tijd, toen
Oeroeg en ik in gestreepte hansoppen speelden bij de stoep van de achtergalerij op Kebon Djati. Het koeren van de duiven, die in hun kooien
achter de bediendenkamers hingen, zweeg nooit.
Het oevergras ritselde in de wind, weer vloeide er een rimpeling over het
water. Ik meende het dofrode glanzen onder de oppervlakte te zien, dat
mij jaren geleden aan geronnen bloed had herinnerd. In de achtergalerij
bij Abdullah had ik daar ook aan gedacht waarom ?
Er viel een schaduw naast mij op de grond. Ik draaide mij om en zag een
inlander staan, in vuile khaki-shorts, met een hoofddoek van kainstof
slordig geknoopt om zijn verwarde haar. Hij keek mij aan, met een felle,
en toch blinde blik, en beduidde mij, dat ik mijn handen moest heffen
voor de dreiging van zijn revolver. `Oeroeg', zei ik, halfluid. De woudduif
vloog klapwiekend op uit de bomen.
(...) Zijn ogen waren zwartglanzend als de waterspiegel van Telaga
Hideung, en even weinig van zins prijs te geven wat in de diepte verborgen lag (p. 123-126).

Daarna wordt de novelle afgerond als volgt :
Ik heb niet anders willen doen, dan een verslag neerschrijven van onze
gezamenlijk doorgebrachte jeugd. Ik heb het beeld van die jaren willen
vastleggen, die nu zo spoorloos voorbij zijn als waren zij niet meer
geweest dan rook in de wind. Kebon Djati is een herinnering, ook het
internaat, en Lida ; Abdullah en ik gaan elkaar zwijgend voorbij, en
Oeroeg zal ik nooit meer ontmoeten. Het is overbodig toe te geven, dat
ik hem niet begreep. Ik kende hem, zoals ik Telega Hideung kende een
spiegelende oppervlakte. De diepte peilde ik nooit. Is het te laat ? Ben ik
voorgoed een vreemde in het land van mijn geboorte, op de grond, vanwaar ik niet verplant wil zijn ? De tijd zal het leren (p. 127-128).

Op te merken valt dat de inlander in khaki-uniform met de revolver
in de handen in het Soendanees schreeuwt, ` met drift in zijn stem' : ` Ga
weg. Je hebt hier niets te maken' (p. 126). Achteraf zegt de ik-verteller
wel : 'Was het werkelijk Oeroeg ? Ik weet het niet en zal het ook nooit
weten. Ik heb zelfs het vermogen verloren hem te herkennen' (p. 127).
Maar, de ware Oeroeg of een ander, de associatie tussen de vrijheidsstrijder en het zwarte meer is overduidelijk. Het meer ligt de hele vertelling
lang te broeden en te verkleuren : eerst als een plek waar een inlander er
het leven bij inschiet ; dan met ` een roodachtige reflex ' onder het oppervlak, ` als van bijna zwart bloed', (bij dat bezoek wordt de verteller al
opgeschrikt door een neerdwarrelend boomblad een nog idyllische
anticipatie van het plotse opdagen van de inlander in vuile khaki-shorts,
wiens schaduw ook naast hem op de grond zal vallen in de laatste
scène) ; ten slotte wordt de Hollandse ik-verteller aan de oever van datzelfde meer gewapenderhand en in het Soendanees gesommeerd om de
biezen te nemen, omdat hij ` daar niets te maken heeft' .
De inlander is uiteindelijk wél gewapend. Aan het uiteinde van de
tijdsstrook en van de ontwikkelingen vanaf de Max Havelaar over De
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stille kracht naar Oeroeg verschijnt een `pelopor', een vrijheidsstrijder,
die de Nederlander in het gezicht schreeuwt dat, naar goed Maoïstisch
recept, gerechtigheid voor zijn land komt uit de loop van een geweer.
Rond 1900 werd het meer van Lellès door Couperus nog beschreven
als een heilige begraafplaats met een zwerm mysterieuze reuzekalongs
daarboven als teken van Oosterse ondoordringbaarheid. In en rond het
meer van Lellès huist de `genius loci', dat onpeilbare Oosters-andere
waar de Westerling geen vat op heeft, rationeel niet, emotioneel niet,
bestuurlijk eigenlijk ook niet, want Van Oudijcks ambtelijke relaties met
de inlanders verlopen in een troebel waas van dubbelzinnigheden, alsof
er altijd een bamboegordijn hing tussen Oost en West. Het meer wordt
geëvoceerd met zwaar aangezette `couleur locale ', overschaduwd met een
onheilspellende, spookachtige streep zwart tegen een oceaanblauwe lucht.
`Wij hebben het niet gesnapt', bekennen Otto van Oudijck en Eva
Eldersma. Het meer is daar symbool van een ondelgbare vervreemding ;
de schuld van de Hollander ligt eerder in de sfeer van onvermogen en
onbegrip dan van ethisch onrecht, mercantiele uitbuiting of politieke verdrukking.
Een halve eeuw later is het meer zélf zwart geworden, als van geronnen
bloed, een oeroude kraterput, een verzamelbekken van dood, verrotting,
politieke woelingen en finaal doodsbedreiging en opstand tegen de
verdrukker. Daar valt de veroordeling, niet van een intellectueel of
psychisch onvermogen, maar van een kolonialistische misdaad : `Jij hebt
hier niets te maken'. Dat is geen vervreemding meer, maar gewelddadige
vijandschap. Geen vleermuizen, geen boomblad meer, maar een man met
een revolver. En met ook daar een meer als waterspiegel van de loop der
dingen, ` een verborgen rijk, dat zijn onpersoonlijke wreedheid verried in
de aanwezigheid van bloedreflexen en grijpstengels onder de zwarte
oppervlakte' (p. 124).
Nog veertig jaar later heeft Jeroen Brouwers het zwarte meer der vervreemding en der schuld in het Oosten tot een echte `zondvloed' herschapen.

GEZELLES „VISCH" 1859-1896
door
Christine D'HAEN
Lid van de Academie

Op 31 januari 1896 schreef Gezelle het gedicht Ichthus eis aiei ! voor
Rijmsnoer (Boets 4, 186). Daarin beschrijft hij de vis, die op een meidag
in het „vischputwater" zwemt.
Het merkwaardige feit, dat de dichter in de winter over de lente
schrijft, is makkelijk verklaarbaar, als we bedenken dat hij, de bundel
Rijmsnoer voorbereidend, oude handschriften bewerkte.
Van het Vis-gedicht zijn 3 handschriften aanwezig in het archief Gm.
1. Een potloodhandschrift van 1859
2. Twee regels in zwarte inkt, wsch. van 1895
3. Het nog gecorrigeerde neths., van 31-1-96
De religieuze reikwijdte van de ichthus-thematiek werd voortreffelijk
besproken door F. Berkelmans in Gezelliana XIV, 1-2 (1985). Hij vermeldt de vele passages in Oud en Nieuw Testament waarin van de vis
sprake is ; en hij wijst ook op de belangrijke vondst in Autun 1839 : een
Griekse graf-inscriptie uit de 3de eeuw, die spreekt van de „immervloeiende wateren die schatten van wijsheid schenken", en van de „voedende levengevende Vis, die we moeten nutten". Gezelle had, zegt Berkelmans, volgens A. Walgrave in 1855 daarover gelezen.
HANDSCHRIFT I

Dit potloodhandschrift was Baur bekend. In Jub Rs 262 schrijft hij
,,... op de onbeschreven zijde van een brief van 1859, troffen we reeds een
potloodkrabbel aan die, hoe moeilijk leesbaar ook geworden, zich voldoende laat ontcijferen om een verre voorbode van dit gedicht te blijken".

In deel 4 van Dundruk (p. 584) transcribeert hij het hs. dan, niet héél
slecht maar toch ver van nauwkeurig.
Het hs. staat op een 4-zijdige brief van Teddy Hicks aan Gezelle, gedateerd 3rd Sunday of lent 1859 (27 maart). (Dit eerste concept kan dus wel
in mei geschreven zijn). (Gezelles Engelse leer ling schrijft e rin dat hij
bezorgd is om het kwaad dat Baron (B. Devrière) aan de ziel van Gus-
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tave Verriest zou kunnen berokkenen, „favoured" door Hugo Verriest).
Het dubbele blad is in drieën geplooid, en het potloodhs. staat in
3 kolommen.
Handschrift I
1 ste kolom

1. vóór u en was nergens
2. een schepsel
3. en 't water was 't eerste
4. element
5. dat levenden zelve komt
6. houden
5. zelve er het zunnest len
8. en het dat
9. alle doet leven in God
10. gouden bril aen
2de kolom

1. wanoogde schepsel
2. Gods wezen
3. gevischte van uit
4. de wal
5. die hoorter dat niemand
6. en hoort
7. hoe geeren aenschouw ik
8. u toch zoo stom van
9. verwondren als gij
10. hoe blij is u 't leven
11. en God en mishaget toch
12. nooit
13. en snapt u gezwin14. delijk om
3de kolom

1. gij schiet en het water
2. en roert niet
3. zinkt onbewegelijk
4. neêr
5. oogskes
6. die gij en schaemt u
7. toch niet
8. niet toe en doet ofte
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9. gen luikt
10. wateretend
11. graten en vleesch
12. roozen doorn
13. vreugd lijden
[schiet : dit woord heeft, volgens een „fiche" van Gezelle zelf, ook een
sexuele betekenis : „emitere semen, de viro ac de femina dictum".]
Dr. J. Boets (8, 351) vermeldt, jammer genoeg, in zijn Zwarte lijst het
handschrift alleen als onvindbaar, en drukt Baurs ontcijfering niet af,
waardoor hij het hele concept verliest.
„Voor u en was nergens een schepsel, een 20-tal onverstaanbare regels, met
de titel Op de Visch [die titel werd door Baur verzonnen, C.D.] ; door
Baur (4, 585) als „concept" gepubliceerd en van het jaartal „1859" voorzien. We vonden het hs. niet terug en kunnen het resultaat van de ontcijfering niet als publiceerbaar beschouwen".

Het hs. is nochtans geclassificeerd zoals het behoort, bij de andere
2 hs. van Ichthus : Jub Rs 143. (Het komt uit de zgn. „erfenis Viaene"
1980).
Bij de ontcijfering zijn er enkele onzekerheden, onduidelijkheden. De
interpretatie is ook met twijfels beladen : het betreft hier snel neergeschreven, losse gedachtensteunen ; toch is hier een fundamentele Gezellethematiek aanwezig.
Gedachten in Hs. I
Eerste kolom

regel 1/2 Vóór de vis was er geen schepsel
In Gen. 1:20 is de vis het eerste levende schepsel (een gewemel
van levende zielen, zegt de Statenbijbel). Dit is de gedachte van
de oorsprong, een in de 19de eeuw geliefd probleem (cfr. de
oorsprong van de taal).
regel 3/4 Het eerste element was het water
In Gen. 1:2 zweefde de geest Gods op de wateren. Het is inderdaad zo, dat alle leven uit het water komt.
regel 5/6 Het water is het element dat „levenden zelve" in zich besluit,
bewaart. „Zelve" is onduidelijk. Wordt bedoeld : het water
zelf, of de levenden zelf, of zelfs de levenden ? En wat is : komt
houden ? Is houden : behouden, behoeden, bevatten?
regel 7 Betekent dit : het water bevat zelve het zonnestralen ? In het
finale gedicht staat het zonnebeeld in het water.
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regel 8/9 Het water is het (element) dat alle [allen, alles] doet leven in
God. God is, zoals het water, het alomvattende ; al het leven
komt van het water, en alle leven is in God leven.
regel 10 De vis heeft een gouden bril aan.
Tweede kolom

regel 1

De vis is een wanoogde schepsel
wan : in het WNT staat dit verklaard als bn : ontbrekend,
onvolledig, ontbloot van (door Gezelle gebruikt).
wanheid : het halfvol zijn
oog : samenstellingen en afleidingen, bn : bn + oog + de :
blauwoogde, schoonoogde, etc.
In het westvl. bv . puiloogde.
wanoogde zelf komt niet voor in WNT noch in de Bo, noch
in Loquela.
Wat is de betekenis voor Gezelle ? Ik zou denken : waarvan
men maar de helft van de ogen ziet. In het finale gedicht staat
echter : ,,... die/staan gekeerd 'k en weet niet hoe".
regel 2
De vis verbeeldt Gods wezen
regel 3/4 Zeer twijfelachtig. Is de vis het „gevischte vanuit de wal",
het op het droge gebrachte voedsel ?
regel 5/6 De vis hoort in het water wat niemand hoort
Dit is zeker nu nog beter bekend dank zij wetenschappe lijk
onderzoek.
regel 7/8 Hoe graag aanschouw ik u
Dit is het vaak voorkomend motief van het graag aanschouwen.
regel 8/9 Ik ben even stom van verwondering als gij stom zijt
De identificatie-gedachte.
regel 10
Hoe blij is het leven voor u
Het vaak voorkomend motief - van het blijde natuurlijke
leven.
regel 11/12 Uw leven mishaagt God nooit
Het motief van de onschuld van de natuur.
regel 13
Gij keert u plotseling om
Deze kolom eindigt, zoals de eerste, met een specifieke
observatie.
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Derde kolom

regel 1/2 Gij schiet (vooruit of kuit) en het water b lijft roerloos
regel 3/4 Gij zinkt onbeweeg lijk neer
regel 5-9 Gij schaamt u niet, en ge doet uw ogen niet dicht, ge luikt ze
niet
regel 10 Gij eet het water
regel 11 Gij bestaat uit graten en vlees
regel 12 Zoals er rozen en dorens zijn
regel 13 Zoals er vreugde en lijden is
Ofschoon sommige van deze gedachten niet meer voorkomen in het
gedicht van 1896, sommige slechts indirect of impliciet, is dit toch wel
een voorafbeelding ervan. Het deelt ons het eerste contact van de dichter
met de vis mee.
HANDSCHRIFT II

Twee regels op een tot „fiche" verknipt blad
1. In zijn diepe waterkamers
2. loopt de visch
Dit hs. wordt vermeld in Jub Rs II 262
HANDS CHRIFT III

Dit handschrift wordt nergens vermeld.
Interessante correcties zijn :
regel 1 Helder weder -* Meidagweder
de vis-openbaring gebeurt nu in de geboortemaand van Gezelle.
regel 3 't Koele vischputwater -+ 't vlakke --* 't bloote
het naakte karakter van het water, equivalent aan de naakte vis,
wordt benadrukt.
regel 7 waterkamers -4 wandelkamers
de beweging wordt benadrukt.
regel 12 vimmen -+ vinnen
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dit is Nederlands i.p.v. Westvlaams. Er gaat nu echter een mklank verloren, die weer tevoorschijn komt in regel 22 : door ->
met
en regel 37 : ontsnapte 't -÷ ontzwam het
regel 18 oogen -± ooge
de vis toont maar 1 oog
onnoozelheid
regel 30 onschuldigheid
al die o maken de indruk nog nuller
Bespreking
Het gedicht staat in het teken van de on, de ontkenning, het iets niet
hebben : er is geen wind ; het visputwater is bloot, onbedekt ; er is geen
„roerkeu" noch „rimpelken" ; de vis heeft geen hand, geen voet, geen
huid, geen haar, geen veder ; hij is argeloos ; hij pinkt nooit ; hij doet
nooit zijn oog toe ; hij weet geen einde noch begin ; hij muffelt zonder
staken ; hij is zonder sprake, woord en tonge en tale ontzeid ; hij is
onaangeraakt, nooit besproken, niet bespraakt ; hij is moedernaakt ; hij
heeft geen schaamte ; hij is on-nozel.
Maar, ineens, wordt die door on gekarakteriseerde vis alles. Hij ontsnapt aan de zondvloed, hij wordt het zinnebeeld van het eeuwig leven,
hij wordt God zelf.
Er is een volledige strofe voor de situatie : water + zon.
Er is een volledige strofe voor de stilliggende vinnenbewegende vis.
Er is een volledige strofe voor het oog van de vis.
Er is een volledige strofe voor de mondbeweging.
Er is een volledige strofe voor de naakte onnozelheid.
Er is een volledige strofe voor de vernielende kracht van het water.
Er is een volledige strofe voor de redding van de vis en ons gelijkworden aan de vis.
Er is een volledige strofe voor het gebod van God : de vis, dit is God
zelf, te eten.
Het meest verbazende, dat zijn die eerste vijf strofen van fascinatie en
verbaasd staren naar de van alles ontdane vis, waarvan slechts één deel
positief beaamd wordt : het (rare) oog.
Zoals zo vaak bij Gezelle is er waarschijnlijk sprake van de familiale
driehoek :
Er is het water, dat de vis bevat, het „eerste element" ; het levengevende dat levenden bewaart, de moeder.
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Er is het Zonnebeeld, de vader (?), dat in het water schijnt, en God
(vers 38).
De vis, die in het water zwemt, die het water eet en drinkt, door het
water bewaard wordt, het ongeboren kind.
(Volgens Boets, spreekt K. de Busschere over „Sexeloze onsculd").
De vader heeft de moeder toegestaan, alles te ve rn ietigen, buiten de
vis, het in de baarmoeder geborgen ongeboren wezen. Als dat zo is, dan
ligt ons heil erin, te worden als de vis. (Noah en de arkbewoners werden
ook gered. Ik beschouw dit als een aan dit gedicht vreemd element, een
objectief Bijbelgegeven. Er wordt in het gedicht niets mee gedaan).
Christelijk gezien : we moeten aan de Ichthus, aan Christus, gelijk worden, en we moeten de Ichthus eten om eeuwig te leven.
Dieptepsychologisch gezien : de vis is één met de moeder ; de zoon is
embryo in de vorm van afgesneden fallus in het moedervocht. Die associatieketen veroorzaakt in de laatste strofe de „bedekking van het
geheim". Het kind, dat de fallus van de moeder blijft, kan niet buiten
haar bestaan. Als we de fallus incorporeren, staan we op de plaats van
de moeder.
Linguïstisch en poëtisch gezien : (G. Deleuze schrijft (Logique du sens,
p. 184 in 10/18) : ,,... le poisson, c'est la bête la plus orale... la consonne
dans l'élément mouillé..."). De vis, die geen taal heeft, is de mogelijkheid
tot taal, de medeklinker in de brij van de klinkers. Hij is de moedertaal.
Water en vis blijven nochtans stom.
Het woord is echter Christus, we moeten het Woord zijn en eten. De
vader noemt de vis. Water + vis (moeder + zoon) krijgen kracht van
woord door de vader.
Mystisch gezien : als we de wil van de cosmos doen één-zijn met de
cosmos en niet erbuiten, zijn we eeuwig.
BESLUIT

Waartoe hebben de handschriften ons gediend ?
Handschrift I heeft ons de eerste datum van het concept geleverd ; het
is gebleken dat Gezelle van 1859 tot 1896 met dezelfde thematiek kon
bezig zijn. Handschrift I heeft ook thematiek die later ongebruikt bleef,
geopenbaard.
Handschrift III heeft fonisch, door het benadrukken van de m (een van

de allereerste mondbewegingen van de baby (mama), het orale aspect van
de vis duidelijker gemaakt.
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Thematisch, door de correctie koel -÷ bloot, een aspect van water en
vis zo benadrukt dat onze aandacht erop gevestigd wordt.
Verdere correcties hebben nog tot andere verklaringen geholpen (meidagweder, wandelkamers, ooge, onnoozelheid).
Een gedicht, waarvan we gecorrigeerde handschriften bezitten, is op
een andere en betere manier bestudeerbaar.

EEN METAFOOR VOOR DE DICHTER
IN DE 19de-EEUWSE POËZIE
door
Marcel JANSSENS
Lid van de Academie

Ter inleiding wou ik even iets zeggen over de werking van een lectuurgeheugen. Een lectuurgeheugen, zo zegt men beeldend, werkt als een zeef,
een filter, een trechter, een sluis. Een lectuurgeheugen kan ook functioneren als ontmoetingsplaats waar diverse teksten zich kortstondig of langdurig rendez-vous geven. Daar kunnen associatieketens ontstaan die zich
in haast onvoorspelbare zigzagbewegingen voortplanten. Nieuwe ontmoetingen kunnen met uitstoting van oude leesresten gepaard gaan. In
die ontmoetingsruimte doen zich allerlei interactieve transformaties
voor : addities, deleties, substituties... Wie zal zeggen dat dergelijke interactieve confrontaties in ons lectuurmagazijn door ons gestuurd ofwel
veeleer gratuïet zijn ? Wie heeft dat allemaal en helemaal in de hand wat
beweegt in ons ` musée imaginaire', in onze ` bibliothèque imaginaire' ?
Ons lectuurgeheugen en lectuurbezit functioneren intertextueel met tekstklonters. Belezenheid is beheersing van een netwerk van intertexten die
voortdurend interactief in beweging zijn. Een geletterde structureert en
herstructureert voortdurend beweeglijke tekst-clusters.
Zo liggen soms vreemde toenaderingen tussen op het eerste gezicht ver
van elkaar verwijderde teksten voor de hand. Die kunnen ongeprogrammeerd, bij toeval, in aanraking komen en op elkaar gaan inwerken, alsof
een boek, op zijn rek geklasseerd en gerangschikt (alfabetisch, chronologisch of systematisch) plots een rek lager getuimeld zou zijn, waar het
naast een nooit ontmoete gast op dat nieuwe rek komt te staan of te liggen en waar die twee met mekaar beginnen te spreken, tot mekaar en tot
de lezer.
En zo kunnen die teksten ook terechtkomen op een lees- en schrijftafel,
` tout étonnés de se trouver ensemble', die teksten onderling en zij met
de lezer. ` Se trouver ensemble ', `étonnés' of niet, gezocht of toevallig
opgedoken, dat is de vrucht van lees-arbeid. Zich literair herinneren is
een produktieproces van zin met behulp van en tussen intertexten.
De voorbeelden die ik ga vermelden, komen voort uit dergelijke confrontaties in een lectuurmagazijn. Ze maken geen aanspraak op welke
volledigheid ook. Dit is geen fragment uit een studie over metaforen voor
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de dichter, dit is alleen een moment van confrontatie in de bovenvermelde ontmoetingsruimte.
*

Het zal wel een literairhistorische en literairkritische gemeenplaats zijn,
dat onze romantische en realistische poëzie in de 19de eeuw over het
algemeen maar een bescheiden artistiek niveau heeft bereikt en dat er niet
veel eer mee te halen valt in Europa.
Een echte preromantiek naar Europese maat hebben de Nederlanden
nauwelijks gekend. Zo die er al was, bij Willem Bilderdijk of Rhynvis
Feith, bij voorbeeld, bleef ze beperkt tot een conservatief classicisme, thematisch zowel als formeel. Dat een volwaardige preromantiek als voorbereidingsstadium en incubatieperiode heeft ontbroken, is er allicht mede
oorzaak van, dat onze romantische poëzie in huiselijk kleinburgerdom is
blijven steken en zonder meer in de Nederlanden pas na 1830 tot bloei
kwam wanneer ze elders in Europa al door het realisme was verdrongen.
Aan de complexiteit van de Duitse romantiek om maar één voorbeeld
te noemen kan zij niet raken : wij hebben geen Novalis of Hdlderlin,
zelfs geen Tieck, Wackenroder, Eichendorff of Hoffmann, ook geen
Heine. In het Noorden waren nogal wat gezwollen patriotten poëtisch
bezig, maar vooral in Vlaanderen heeft de nationale bezieling de romantische poëzie, die dan nog meestal gecoacht en zelfs bedreven werd door
self-made filologen uit de middenstand of kleine burgerij, danig verengd.
Gevoelsexaltatie buiten de nationalistische strijdzangen ontbreekt nagenoeg volkomen in wat men gerust een gedempte, knusse ` zoetwaterromantiek ' mag noemen. Het is alsof de leefregel van de ` aurea mediocritas' uit de late 18de eeuw tot ver in onze 19de eeuw is overgelopen.
Daarmee wil geenszins gezegd zijn dat onze dichters de buitenlandse
groten van hun tijd niet hebben gekend en gewaardeerd zij het met de
obligate vertraging. Om maar één naam te noemen : Karel Lodewijk
Ledeganck heeft de gevoelsromantiek van Young, Schiller, Lamartine,
Hugo of Byron zeker gekend. In Bloemen mijner Lente uit 1839 inspireert
hij zich op een gedicht van Schiller over de door de Muzen bevlogen
dichter- of kunstenaarsgeest, die hij vorsend, `griibelnd', onder woorden
tracht te brengen in zijn classicistisch gedicht Het klavier. Ik citeer daarvan de laatste strofe (met daarin de in deze context bij ons wel onvermijdelijke ` filomelen' en de murmelende bron) :
Zeg mij, kunstenaar, wat's de reden
Van de kracht dier melodie ?
Kunt gij het geheim ontleden
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Van uw kunst, uw harmonie ?
Neen !
natuurlijk is uw spelen
Als de zang der filomelen,
Bij het rijzen van de zon,
Als het suizen der zefieren
Door de kruin der populieren,
Als het murmelen van de bron ! ( 1)

Ik moet die poëzie hier niet in haar geheel voorstellen, ik vermeld er
maar enkele varianten van die voor deze lezing nuttig kunnen zijn als
twijgjes voor een vogelnestje, om maar al met Virginie Loveling te spreken.
Een eerste variant is die van de lande lijke natuurromantiek met haar
clichés van idyllische korenvelden, liefelijke vogels en bucolische arbeid
op het land tegen een achtergrond met kerktoren, die vredig het angelus
klept. Daar is een tekst als De dichter van Virginie Loveling ook een en
ander aan verschuldigd. Een tweede variant is de belerende dichtkunst,
afkomstig van volksopvoeders die, zoals Conscience, hun volk wilden
leren lezen volgens de gevestigde ethische normen van het burgerdom,
ideologisch georiënteerd of naar de christelijke of naar de liberaal-vrijzinnige leer. In zo'n geestelijk en poëticaal klimaat, dat heel sterk Biedermeier aandoet, kon voorwaar geen grote poëzie gedijen.
Wat kun je verwachten van een mentor als Hendrik Tollens, die met
Bilderdijk en de predikanten tot na 1850 in ons `zoetwaterrealisme' in
ere zal blijven, met verzen als deze Op den eersten tand van mijn jonggeboren zoontje :
Triomf, triomf ! hef aan mijn luit,
Want moeder zegt : de tand is uit !

Biedermeier, ach ja, maar Hollandse Biedermeier...
Johan Michiel Dautzenberg schreef in zijn bundel Gedichten van 1850
een gedicht van tien vierregelige strofen onder de titel Een grote dichter
word ik nimmer. De eerste strofe daarvan luidt :
Een grote dichter word ik nimmer,
'k Gevoele dit maar al te wel ;
Want zing ik, 't geldt mijn dorpje immer,
En 't een of ander beuzelspel (2).

Acht strofen lang beschrijft hij dan dat liefelijke `plekje op Gods
aarde' met zijn gras en biezen, zijn bloemen en vlietje, en de dichter
` bespiedt ' dat (zoals bij Viriginie Loveling), incluis het 'blonde meisje uit
(1) Geciteerd naar Albert Westerlinck, Poëtisch Panorama. Bloemlezing uit de
dichtkunst van de Zuidelijke Nederlanden (1830-1890) . Samengesteld en ingeleid
door Albert Westerlinck. Leuven, Davidsfonds, 1962, p. 54.
(2) Geciteerd naar Albert Westerlinck, o.c., p. 68-69.
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de molen'. Zijn jamben stappen eenbaarlijk op, zijn rijmen schikken zich
langverwacht in de dreun. De laatste strofe luidt :
Een grote zanger word ik nimmer,
'k Gevoele dit maar al te wel ;
Want zing ik, `t geldt mijn dorpje immer,
En ' t een of ander beuzelspel.

Zelden heeft een Nederlands dichter in een poging tot kritische zelfevaluatie blijk gegeven van zoveel zelfdoorzicht.
De derde variant, die ons meteen bij Viriginie Loveling brengt, is de
genre-poëzie. Ze kan in het algemeen gekarakteriseerd worden als een
gevoelvolle schildering van werkelijkheid. Aanknopingspunten in het buitenland zijn dichters als Klaus Groth, Platen en Riickert. In de Nederlanden treft men die mengeling van werkelijkheidsliefde en sentiment rond
1850 aan, bij dichters als Petrus Augustus de Genestet, Jan van Beers,
Arn old Sauwen, en, in een exemplarische gedaante, bij de zusters Loveling. In de inleiding tot zijn bundel Laatste der Eerste van 1861
omschrijft de Genestet zijn intimistische kopieerkunst gevat als `niet zeer
hoog en vrij alledaagsch, familiepoëzie, voor ieder begrijpelijk, gemoedelijk...'.
Die genre-poëzie is anekdotisch, plukt haar motieven in het eenvoudige dagelijkse leven, als simpele veldbloemen, en berust op observatie
van luttele dingen des levens. Ze mengt kopieerlust met inlevende sympathie, schuwt romantisch sentiment niet en kan vaak het moraliserende
lesje niet laten. Zij neigt vooral in de slotstrofe naar een aforistische symbolisering van dat geobserveerde, liever : bespiede perceeltje
werkelijkheid, een beuzelspel groot, gewillig binnen handbereik en zachtjes voor veralgemening vatbaar. Genre-poëzie houdt de lezer een ideetje
in een handspiegeltje voor.
De Dichter
Hij stond voor een spleet van zijn venster,
In 't zonnig middaguur,
En keek naar den bloeienden fruitboom,
Aan den overkant op den muur.
Wat mocht hij daar bespieden,
Dat al zijn aandacht nam ?
Het was een kleine vogel,
Die telkens wederkwam.
Hij droeg in zijn bekjen een halmpje,
Een graspijl, een paardenhaar,
En vlocht dit tussen de twijgjes
Tot een nestje wonderbaar :
„Hij brengt zijn bouwbehoorten
Van alle kanten aan ;
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Hij zoekt langs grachtjes en wegels,
Zo hebben wij steeds gedaan.
Niets is ons onbeduidend,
Wij zamelen 't al bijeen,
En scheppen wonderbeelden
Uit kleine nietigheen.,,

Zoals collega Antonin van Elslander mij meedeelde, is het gedicht in
het handschrift niet gedateerd. Het werd opgenomen in de derde, vermeerderde druk van de Gedichten van Rosalie en Virginie Loveling in
1889. Het is in elk geval van de hand van Viriginie. Het verkreeg een
zeker canonisch belang in haar poëtische nalatenschap : Paul Fredericq
haalde het gedicht aan in het dankwoord dat hij in naam van zijn tante
op de hulde van 1912 in Gent uitsprak en het eerste vers van de vijfde
strofe `Niets is ons onbeduidend' fungeerde als titel van de bloemlezing
die Antonin van Elslander uit de poëzie van de zussen Loveling samenstelde voor de reeks Poëtisch Erfdeel der Nederlanden. Ik nam de tekst
in een gemoderniseerde spelling uit die bloemlezing over ( 3).
Dit eenvoudige versje met zijn ` rudimentaire ' vers- en rijmtechniek ( 4)
voert in de laatste twee strofen een dichter sprekend in om de achterliggende poëtica in een aforistische pointe te formuleren. Die poëticale uitspraak verleent aan het gedicht de allure van een programmaverklaring,
met een te groot woord : van een doctrine van de genre-poëzie. Eerst
wordt een toekijkende hij (klaarblijkelijk de dichter uit de titel) opgevoerd, en dan het bespiede voorval uit een overbekende ervaringswereld :
een vogeltje dat een nest bouwt. Een ik dat zijn of haar gemoed lyrisch
uit zou spreken, is er niet ; wel wordt ` wij ' veralgemenend opgevoerd in
de laatste twee programmatische strofen. ` Wij ' is allicht niet alleen ` de
vogel en ik' (de sprekende dichter), maar ook wij, dichters van de inlevende en symbolisch geduide observatie. Een poëticale stelregel die geldt
voor ons type dichters, kortom, want ` Zo hebben wij steeds gedaan'.
'Wonderbeelden' in het voorlaatste vers herneemt het ` nestje wonderbaar' uit vers 12. Zo werkt immers de strategie van het genre-dichten :
uit luttele voorvalletjes wordt iets algemeens gedistilleerd. Die `wonderbeelden' kunnen zowel te maken hebben met de poëzie, de kunst die uit
de anecdotische waarnemingen gepuurd wordt, als met de idee, de symboliek of de lering die over dat Madurodam wordt gespreid. Wonderbeelden scheppen uit niemendal : dat is het poëticale credo van de genre-

(3) Rosalie en Virginie Loveling, Niets is onbeduidend. Vlaamse Pockets,
Poëtisch Erfdeel der Nederlanden. [P 82]. Verzameld en ingeleid door A. van Elslander. Hasselt, Heideland, 1973, p. 77.
(4) Cf. A. van Elslander, o.c., p. 8.
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dichter. De metafoor van een vogeltje dat een nestje vlecht, past zo'n
dichter als gegoten.
De vogelmetafoor voor de dichter blijkt een topos te zijn in de Westerse literatuur (en allicht ook daarbuiten) ` topos ' opgevat als zijnde
een vaststaand retorisch cliché of schema dat meestal uit de antieke literatuur stamt en via de middellatijnse letterkunde in de literaturen in de
volkstalen van de middeleeuwen, later in die van de Renaissance en de
Barok is terechtgekomen en overgeleverd, niet zelden tot cliché verstard.
Topoi, die zowel een inhoudelijk als een formeel-technisch belang kunnen
hebben in de retorische opbouw van de tekst, vormen een arsenaal van
poëtische beelden, formules, wendingen, motieven en technische procédés
die ter beschikking staan en die door de traditie doorgegeven worden.
Voor de hier bedoelde metaforiek kunnen tal van vogelsoorten in aanmerking komen, hetzij op grond van hun zang, pluimage of gestalte, hetzij op grond van bepaalde gedragingen (de pelikaan, fenix, koekoek of
uil). Zover mijn bevindingen strekken, echter geen aasgieren of scharrelkuikens, zelfs niet bij de ellendigste poètes maudits, behalve in zeer zelfironische contexten, of ter beschimping van krasselaars.
Zo ` verandert ' Horatius ` zichzelf in een vogel' in het slotgedicht van
zijn tweede boek Oden, waar hij zichzelf over land en zee ziet v li egen,
bekender dan Icarus. Of hij noemt de epische dichter Varius een `vogel
(of zanger) van Homerische poëzie', of Pindarus een zwaan uit Beotië.
In de Bucolica, Ecloge IX, vers 36, zegt de dichter Lycidas over zijn eigen
verzen (ik citeer de vertaling van Anton van Wilderode) :
'Ik kwaak gelijk een gander, gelijk Anser !,
bij het welluidend lied van deze zwanen' ! (5)

Het gekwaak van ganzen of ganders gold voor de ouden als het toppunt van onwelluidendheid, terwijl de ` zwanen' hier al staan voor de
ideale poëtische schoonheid.
De Griekse dichter Theocritus noemt zijn collega's sarcastisch Muzenvogels die maar zitten te kraaien.
De topoi op die scala tussen hemels gezang en stuntelig gekras zijn,
zoals gezegd, in de literaturen in de volkstaal overgelopen. Om maar iets
te noemen uit de middelnederlandse literatuur : Jacob van Maerlant
comprimeert in Het boek der natuur een hele poëtica, wanneer hij in de
taterende, praat- en spotzieke, dolzinnige, lawaaierige Vlaamse gaai een
soort onbetrouwbare kunstenmakers verzinnebeeld ziet. Ik citeer in de
vertaling van Peter Burger : 'De gaai is volgens mij het zinnebeeld van
(5) Publius Vergilius Maro, Bucolica. Herdersgedichten. Ingeleid, vertaald en
toegelicht door Anton van Wilderode. Uitgeverij Orion, N.V. Desclée de Brou-

wer, 1971, p. 150.
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die bont uitgedoste muzikanten die niet te vertrouwen zijn. Ze vertellen
de hele dag fabeltjes en leugens en maken iedereen belachelijk, ridders,
geestelijken, burgers, edelvrouwen en dienaars. En maar al te vaak komt
een van hen ten val als hij niet oplet wanneer hij staat te toeteren, te fluiten en kwaad te spreken en zo een makkelijke prooi wordt voor de speurders uit de hel. Je hoort maar zelden dat het goed afloopt met die kunstenmakers : er zijn volgens mij evenveel heiligen onder hen als er zwarte
zwanen zijn' ( 6).
In de literaturen van Renaissance en Barok zijn die symbolische afbeeldingen en identificaties van de dichter in de vorm van dat vogelcliché niet
meer te tellen, en nog minder vanaf de 18de eeuw met als ware voorraadschuur van vindplaatsen, de Romantiek.
Hemels gezang in de Europese volière werd zeker gewekt door de koekoek van W. Wordsworth (The Cuckoo), de leeuwerik van P.B. Shelley
(To a Skylark) en de nachtegaal van J. Keats (Ode to a Nightingale). Van
dan af krioelt het van de nachtegalen of filomelen, van de leeuweriken
of leeuwerken. Goethe associeert dichter en leeuwerik in Wanderers
Sturmlied, dichter en nachtegaal in Ganymed. Annette van Droste-Hiilshoff identificeert haar gezang met dat van Die todte Lerche. Het symbolisch zwaar opgeladen beeld van de stervende vogel, in het bijzonder van
de stervende zwaan, heeft immers inmiddels ook topos-waarde verkregen,
zoals zoveel jaren later bij Stéphane Mallarmé in zijn schitterend gedicht
Le Cygne over die in het ijs vastgevroren zwaan, waar de symboliek
zoveel minder expliciet van wordt verwoord dan in de vierde strofe van
L'Albatros, waarover straks een woordje meer. Naast L'Albatros, dat na
1850 totstandkwam, is het voorbeeld bij uitstek in de Franse Romantiek
het gedicht La nuit de Mai van Alfred de Musset uit de cyclus Nuits,
daterend uit de jaren 1835-1837, waarin de ` smartvolle dichter' vergeleken wordt met `le pélican'. Vorig jaar publiceerde Frans van Dooren zijn
Nederlandse vertaling van I Canti van Giacomo Leopardi. Die verta li ng
werd in het Culturele Supplement van de NRC besproken (op 19-7-1991)
door Kees Verheul onder de titel Zoals een eenzame mus op een oude
toren, een allusie op een van Leopardi's beroemdste gedichten, Il passero
solitario (De eenzame mus), geschreven juni 1829, gepubliceerd 1835. Dat
is een heel vroege tekst die L'Albatros met meer dan een kwarteeuw
voorafgaat.
Maar ik zal die lukrake vogelvangst en dat wild gekwaak maar staken
en die volière sluiten om even over zee te gaan met L'Albatros van Charles Baudelaire.
(6) Jacob van Maerlant, Het boek der natuur. Samenstelling en vertaling : Peter
Burger. Amsterdam, Querido, 1989, p. 83.
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L'Albatros

Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,
Qui suivent, indolents compagnons de voyage,
Le navire glissant sur les gouffres amers.
A peine les ont-ils déposés sur les planches,
Que ces rois de l'azur, maladroits et honteux,
Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches
Comme des avirons trainer a coté d'eux.
Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule !
Lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid !
L'un agace son bec avec un brille-gueule,
L'autre mime, en boitant, l'infirme qui volaft !
Le Poète est semblable au prince des nuées
Qui kante la tempête et se rit de l'archer ;
Exilé sur le sol au milieu des huées,
Ses ailes de géant l'empêchent de marcher.

Het gedicht komt voor onder de toegevoegde stukken in een aangevulde editie van Les Fleurs du Mal (eerste uitgave 1857). Het werd
geschreven in 1859, toen Baudelaire de Philosophy of Composition en The
Raven van Edgar Allan Poe aan het vertalen was. Hij laste het in de eerste groep gedichten van Les Fleurs du Mal onder de titel Spléen et Idéal
in, waar hij de grondtegenstelling van de bundel, die tussen het ideaal en
het falen in de werkelijkheid, poëtisch uitwerkt. Die cyclus is sterk autoreflexief : de dichter ervaart die fundamentele oppositie tussen ` Idéal' en
` Spléen ' in zichzelf en in zijn produkten : hij is uitverkoren op grond van
zijn hogepriesterlijke waardigheid én wordt toch uitgesloten onder de
mensen. Hij moet zich onaangepast gedragen in de maatschappij, zoals
die reuzevogel op het dek van dat schip tussen banale matrozen. De
derde strofe ontbrak in de eerste versie en werd er ongetwijfeld tussengeschoven om de onhandigheid van de albatros extra te onderstrepen in
een tafereel dat aan de bespotting van de gevangengenomen Christus
doet denken :
Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule !
Lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid !
L'un agace son bec avec un brule-gueule,
L'autre mime, en boitant, l'infirme qui volaft !

De symbolische betekenis van de metafoor valt overduidelijk, misschien al te duidelijk van de structuur van het gedicht af te lezen. De eerste drie strofen fungeren als een allegorie voor de dichter. Met de woorden ` Le Poète est semblable' wordt de sleutel van de allegorie over-expliciet aangereikt : de koninklijke albatros met een vleugelbreedte van twee
a drie meter is met al zijn attributen, belevenissen en gedragingen, het
beeld van de dichter die naar oneindigheid (` Idéal ') verlangt en te groot
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is voor de aarde, en bijgevolg onbegrepen en onaangepast, `poète maudit'. De laatste drie verzen resumeren overigens de eerste drie strofen :
vers 14 resumeert de eerste strofe ; de eerste vershelft van vers 15 (` Exilé
sur le sol ') vat de tweede strofe samen, de tweede vershelft na de cesuur
(` au milieu des huées ') de derde strofe ; het laatste vers (` Ses ailes de
géant l'empèchent de marcher ') verwijst nog eens naar de tweede strofe.
De smartelijke oppositie tussen het onverschillige, banale en al bij al
wrede volkje op het dek en de koninklijke vogel, die de boot wel moet
volgen al was het maar om te eten, steekt de ogen uit. De mooie witte
vogel, die bij de luchten of de diepten hoort (de Baudelaire-woorden
` vastes', ` gouffres' en 'azur'), is op het dek onhandig en van geen nut,
juist goed om met neusbrandertjes gesard en bespot te worden. Hij
ondergaat die bespotting stoïsch-gelaten met onderkoeld misprijzen voor
de eerloze banaliteit van zijn belagers, zoals hijzelf spot met de schutter
die hem vangt. De onoverbrugbare afstand tussen 'le sol' enerzijds en de
`nuées', `1'azur' en `la tempête' waar de dichter thuishoort, anderzijds
wordt koel-bedwongen geconstateerd : verbannen hierbeneden, kan de
albatros niet lopen een gekozen én gekoesterde uitzonderingspositie.
Dat blijkt in de context van Baudelaires oeuvre en vooral (iets later)
van de symbolistische en decadentistische cultus van de 'poète maudit'
de kern van dit gedicht te zijn, met name de metaforische uitbeelding van
de tragische dualiteit van het dichterschap : hij is te groot om mens te
zijn en te klein om God te zijn, en zo moet hij wel volgen (` Qui suivent
indolents compagnons de voyage') en laat hij zich dikwijls vangen (` Souvent ', het eerste geladen woord van het gedicht).
Er zou over het historische belang van dit gedicht als nucleus van de
poëtica van het smartelijke of vervloekte dichterschap zoveel meer te zeggen zijn, maar ik keer nog even naar het gedicht van Virginie Loveling
terug.
Poëtologisch ligt er een kloof tussen de twee gedichten die ongeveer zo
diep moet zijn als het statusverschil tussen ` les hommes d'équipage' en
de albatros. De dichter van Virginie Loveling werd 40 jaar later gepubliceerd dan L'Albatros, maar van het poète maudit-schap had de dichteres
uit Nevele kennelijk nog niet gehoord. In ieder geval nog geen woord
over de positionering van de vervloekte dichter in het maatschappe lijke
veld, nog geen spoor van een onnutte zanger die, 'maladroit et honteux',
`gauche et veule ', `comique et laid', `infirme', zich op het dek niet
staande kan houden en aan de wrede bespotting van domme lieden overgeleverd wordt. Vijf verkleinwoorden, twee keer ` klein' en dan nog in de
combinatie ` kleine nietigheen' (dat moet wel heel klein zijn), één keer
` een spleet ', ` een graspijl', ` een paardehaar' ... En dat wordt ` bespied',
door ` een spleet' ... Geen zweem van ` azur' of ` gouffres', geen vleugel-
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maat van twee a drie meter, geen uitdagende opstelling in de storm als
passend leefmilieu tegenover de vuige schutters op de scheepjes die over
de bitterste diepten alleen maar onbewust heenglijden.
Ik knoop aan mijn beknopte confrontatie maar één gevolgtrekking
vast : de Vlaamse, en zelfs de algemeen-Nederlandse literatuur heeft rond
het midden van de 19de eeuw toch de aansluiting bij Europa gedurende
een paar decenniën gemist. In de Nederlanden was de klok poëticaal
vanaf 1830 nog niet op het Europese uur afgesteld, Conscience misschien
uitgezonderd, hoewel In't Wonderjaer in 1837 verscheen en De Leeuw van
Vlaenderen in 1838, en de Waverley Novels van Walter Scott, bij voorbeeld, al begonnen te verschijnen rond 1815. Wij hebben een stuk wilde
romantiek geassimileerd in Conscience's Phantasij van 1837, allicht ook
in de Sturm und Drang van Rodenbach en zeker in de figuur van Multatuli, misschien evenzeer ` raisonneur' en verlichte geest als romanticus,
maar samen met Gezelle, een soort eenzame Mont Ventoux in het
vlakke, hoogstens licht heuvelende poëticale landschap in de Nederlanden vóór de aardverschuiving van Tachtig en Negentig.
Zo zijn we bij Multatuli aanbeland. Ik betrek hem hier in mijn poëtologische vogelvangst vanzelfsprekend alleen maar op grond van een
metafoor die na Baudelaire en Europa niet meer origineel was, maar die
in de ontwikkeling van de poëtica in de Nederlanden vast en zeker nieuw
overkwam en ons dicht in de buurt van Tachtig brengt, op één slag poëtologisch een halve eeuw verder dan de genre-dichters.
De metafoor 'een fladderende zeemeeuw' komt voor in de derde bundel van Multatuli's Ideen, gepubliceerd in 1871. De nummers 632, 633 en
635 zijn het bekijken waard. Ze werken de tegenstelling uit tussen de
kunstenaar in een ware poéte-maudit-gedaante, die van het wellustig
gekoesterde martelaarschap a la Max Havelaar, en de heer Kappelman,
het prototype van de burger, vertegenwoordiger van de oesters of de
` spons-achtigen' (Idee 635), van de ` bedaarden' die zich ploertig verheffen in al hun burgerlijke bekrompenheid, kortom van de `épiciers' (Idee
634), alias de Droogstoppels van de Lauriergracht No. 37.
De tegenstelling tussen kunstenaars en Kapellieden wordt helemaal
met dierenmetaforen uitgewerkt. De kunstenaar moet zich immers wagen
'in ` t dierenperk der maatschappij '. Daar huist en heult het ` gediert' dat
verslindt al wat liefheeft, denkt, streeft en offert, ` al wat gebonden werd
weggeleid van Jerusalem's poorte naar Calvarië. Hyenen en jakhalzen'.
Die vergasten zich voorba rig op een nieuwe buit : ` Op den dwaas die
moed had'. Maar het `gediert' te vergelijken met jakhals en hyena's is
nog te veel : `uw naam is : weegluis', zo staat er, en de dichter is niet
zozeer bevreesd voor ' uw klauwen en slagtanden', maar ` voor uw stank'
(Idee 632).
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De kunstenaar waagt zich in dat `dierenperk' en wordt gewond, gepijnigd en gemarteld, maar hij bezwijkt niet ` onder `t leedvermaak van de
velen die nooit iets poogden'. (Dat doet denken aan het laffe getreiter
van de matrozen in L'Albatros...) En inmiddels voedt ` M'nheer KAPPELMAN (...) z'n forellen z'n stekelbaarsjes !- met den geslagen
koning die z'n slaaf werd' (Idee 633).
Met Idee 635 komen we helemaal in de psychologische en poëtologische sfeer van L'Albatros. De kleinburgerlijke Kappellieden, `gekneld in
buur-vrind-familie-voordeel-gewoonte-sleur-en deunbandjes, kunnen niet
verdragen dat 'n ander vliegt, waar zy alle moeite hebben zich niet te
miskruipen. Indien 'n schildpad zoo nydig van natuur ware als de
mensch, zoud-i vinnig kwaadspreken van adelaars en nachtegalen, jazelfs
van kraaien en eksters ! Misschien wel heeft de lieve Natuur aan oesters
't genot ontzegd, dat er verbonden is aan ` t bezit van schouders en neus,
om deze beestjes te bewaren voor `t kappelmannig optrekken van die
lichaamsdelen, bij `t waarnemen der tuchtelooze beweging van een
fladderende zeemeeuw' (Idee 645). Ziedaar eindelijk een Nederlandse
ornitologische variant van Baudelaire's albatros, maar symbolisch ongetwijfeld even gewichtig geladen. Door Multatuli werd de klok op het
Baudelaire-uur bijgesteld, in zijn zeven bundels Ideen en in zoveel andere
geschriften waarmee hij `als een zaaier uitging om te zaaien', vooroplopend op de Tachtigers, die hem overigens uitbundig loofden om zijn progressieve opstellingen in tegenstelling tot alle vroegere poëticale uitgangspunten in de Nederlanden die naar huiselijke, brave, puur utilitaire Kappelmannerij zweemden. De kloof tussen de oesters, de ` spons-achtigen',
de 'weegluizen', de schildpadden en de fladderende zeemeeuw weerspiegelt de smartelijk ervaren, maar, zoals bij Multatuli, eveneens gekoesterde afstand tussen de scheepslui en de albatros bij Baudelaire, de vader
van de vervloekte dichters altegader.
Die voortrekkersfunctie met betrekking tot een nieuwe opvatting van
het dichterschap is ook August Vermeylen niet ontgaan. In een vroege
tekst Onze Ballade, niet ondertekend gepubliceerd in Jong Vlaanderen,
nummer 1, van 29 september 1889, en opgenomen in het Verzameld
Werk I in de rubriek Nederlands Jeugdproza, roept hij aansluitend bij tendensen in de Frans-Belgische literatuur, zijn jonge tijdgenoten pathetisch
wervend op ` voor het Schone !', met een hartstochtelijke agressiviteit uitvarend tegen de `uitgedroogde academiekers, mummiachtige philisters,
kleingeestige Droogstoppels, dikhuidige kalfsbreinen !' ( 7). De oudbakken
tegenstrevers die ze moeten verdelgen, worden ook als een verderfelijk
(7) A. Vermeylen, Onze Ballade, in Verzameld Werk I. Brussel, Manteau, 1952,
p. 488 (Oorspronkelijk niet ondertekend verschenen in Jong Vlaanderen, nummer 1, 29.09.1889.)
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`gediert' beschimpt. Vermeylen scheldt ze uit voor ` welonderrichte keffers die naar onze braaien zullen blaffen. Lach ze vierkant uit (zo
schreeuwt hij al wie ` j onc ende stout' is toe), de krabbelaars, de pennelekkers wier taaie volzinnen zo kleurloos en langdradig als macaroni zijn.
Sla onverzoenlijk op de gelubden der Taal, de spekslagers der Kunst, op
al de smousen die ze verkopen en verschacheren' ( 8).
In die missionerende context, meer bepaald in de tweede afdeling van
Onze Ballade, die handelt over de ` Vrije Kunst, de trotse Schooister, die
hare albasten borst in gene prangende keurs klemt, maar, de volle boezems naakt onde de trillende zoenen van ' t licht, barvoets in de pracht
der Zonnestralen treedt', wordt Multatuli als schutspatroon opgetrommeld : `Wij zijn de onafhankelijken, de wederspannigen, maar wij vergeten de Meesters niet, de roemrijken die rusteloos gestreefd hebben naar
` t eeuwige Ware. Wij buigen vóór u ons kleppend vaandel neer, sehnsuchtige zanger van Loreley, voor u ook, Multatuli, grijzen arend door
het gespuis uitgejouwd' ( 9). Daar hebben we dus tegelijk de vogelmetafoor die aan de albatros herinnert, alsook het statuut van bespotte en
door het plebs uitgejouwde vrijgevochten éénling, die we zowel bij Baudelaire als in de Ideen van Multatuli hebben aangetroffen. Vermeylen
heeft in Vlaanderen hoewel wat laat het Europese zomeruur bijgedraaid.
Willem Kloos, ten slotte, had hem dat voorgedaan. De jongeren rond
Kloos, die in de eerste jaargangen van De Nieuwe Gids vanaf 1885 in
slagorde samentroepten, konden teren op de erfenis van `zaaiers' als
Multatuli en hadden wel degelijk de poëtica's van een Wordsworth, een
Shelley, een Keats en van de Franse symbolisten grotendeels geïntegreerd
in hun protest tegen de ` vaderlandse letteroefeningen' van de dominees.
Voortaan zou Dichterschap met een hoofdletter geschreven worden, het
is immers het waarmerk van een uitverkiezing tot ziener, priester of profeet. De Dichter dient `het Schone' hartstochtelijk buiten de beperkingen
van de burgerlijke conventies, tot in de buurt van het vervloekte dichterschap niet alleen als poëticaal programma, maar ook als levensstatus.
Jacques Perk, zoon van een predikant, zal Shelley en Keats nazeggen :
` Schoonheid, o Gij, wier naam geheiligd zij... ' en in sonnet 93 van de
sonnettenkrans voor Mathilde :
De Godheid troont... diep in mijn trotsch gemoed ;
De hemel is mijn ha rt , en met den voet
Druk ik loodzwaar den schemel mijner aard ;
En, nederblikkend, is mijn glimlach zoet :
Ik zie daar onverstand en zielevoosheid...
(8) Aug. Vermeylen, o.c., p. 489.
(9) A. Vermeylen, o.c., p. 488.
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Genoegen lacht... ik lach... en met een vaart
Stoot ik de wereld weg in de eindeloosheid.

De Godheid troont... diep in mijn trotsch gemoed' : dat zal de jonge
Kloos graag gelezen, uitgegeven en becommentarieerd hebben. Onder
meer in dat sonnet tilt Perk de poëzie ter hoogte van de religie op en
stoot hij de banale, brave, burgerlijke wereld van onder zich weg met een
dédain dat Multatuli's afkeer voor de ` stank' van het ongedierte te binnen roept. Hij had de principes van de Engelse romantici, maar ook die
van Multatuli ten volle geassimileerd. Hier kantelt een poëtica van het
huiselijke didactisme in die van het esthetische, de kunst vergoddelijkende individualisme om. Het belerende nut van iemand die door een
` spleet' ` kleine nietigheen' bespiedt, wordt weggevaagd door de vaak
smartvolle, maar altijd heerlijke eredienst van de Schoonheid.
Om bij mijn schaapjes, of beter : bij mijn vogels te b lijven, citeer ik
hier verder enkel nog uit de principiële programmaverklaring van de
beweging van Tachtig, die Kloos schreef in de vorm van zijn beroemde
inleiding bij de uitgave van Jacques Perks gedichten in 1882. In de laatste
alinea van het eerste deel staat er : ` De poëzie is geen zachtoogige
maagd, die, ons de hand reikend op de levensbaan, met de glimlach leert
bloemen tot een tuiltje te binden, en zonder kleerscheuren over heggen
heen te stappen, ja zelfs zich bukt en ons wijst, hoe de scherpste stekels
het best kunnen dienen, om het schoeisel te hechten, dat de lange weg
had losgewoeld' : een metaforische röntgenfoto van de didactische poëzie
van onze romantische of romantisch-realistische dichters uit de generaties
Tollens, Bilderdijk, Beets, De Genestet, en in Vlaanderen Van Beers, De
Laet, Van Duysse, Ledeganck en... genredichters als Virginie Loveling.
Dat ` bloemen leren binden tot een tuiltje' als functie van de dichter lijkt
wel een bedenkelijk complimentje voor iemand als die `zachtoogige
maagd' uit Nevele. Dat is de dichtkunst niet, ` doch eene vrouw, fier en
geweldig', enzovoort. Kortom, poëzie is ` imaginative passion', geen
` genegenheid' of 'bemoediging' (nog een smalende karakterisering van
de genrepoëzie !), maar een ` bedwelming', 'hartstocht', ' dronkenschap',
'een gloed en een verlangen, een gezicht en een verheffing, een wil en een
daad ; waarbuiten geen waarachtig heil voor den mensch te vinden is, en
die alleen het leven levenswaard maakt'. Kortom, een legitimering van de
verabsolutering of vergoddelijking van de roeping van iemand ` die zichzelven godheid en liefde tevens is'.
In die context worden ` de optrekjes der christen-deugden' (verkleinwoord) omvergeramd door dat geweld van de `imaginative passion'. De
Dichter is geroepen om `in den wellust van de pijn ' zijn doornenkroon
te dragen (zoals de bespotte albatros), maar ` opdat er de eenige kroon
der onsterfelijkheid uit ontbloeie'. Met de eerste Nieuwe Gids-generatie
hebben we nu voluit het andere uiteinde van het spectrum bereikt
`
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daar waar de albatrossen, de fladderende zeemeeuwen en de grijze arenden tot bloedens toe tekeergaan. Aan dat uiteinde kan geen vogeltje nog
`wonderbeelden ' scheppen ` uit kleine nietigheen'.
*

Ik heb geen patent op vogelvangst, ik ben geen literair ornitoloog. Wat
ik deed met die vogelmetafoor van Virginie Loveling over Multatuli naar
Vermeylen, was maar een steentje gooien in een vijver. Maar die vogeltjes
en die vogels boden mij de kans om allicht maar met een halmpje en
een graspijl hier, en een paardehaar en twijgjes daar een beeld
(daarom geen `wonderbeeld') uit `kleine nietigheen' te bouwen : een
instant-foto van een evoluerende poëtica in de Nederlandse literatuur van
de 19de eeuw, een ` raccourci' met de focus van een vogeltje. Misschien
was deze vogelvangst toch iets meer dan een gratuïte ` Spielerei' in een
langzamerhand overvol gestouwd lectuurmagazijn (10).

(10) Ik dank de collega's Chr. Angelet, R. van Daele, J. IJsewijn, L. Lamberechts, Chr. de Paepe, F. Musarra, B. Philipsen en H. Servotte voor hun kostbare
medewerking aan mijn buitenlandse vogelvangst.

TECHNISCHE MIDDELNEDERLANDSE RECEPTEN
UIT DE LATE VIJFTIENDE EEUW
door
W. L. BRAEKMAN

INLEIDING
In de Wellcome Historical Medical Library te Londen wordt een papieren
handschrift bewaard dat voor de Nederlandse artes-literatuur uit de middeleeuwen van zeer groot belang is. Dit is niet alleen zo wegens de
omvang (251 bladen), maar ook door de grote verscheidenheid van korte
en uitvoerige teksten, waarvan verscheidene alleen in dit manuscript tot
ons gekomen zijn.
De codex (MS. 517) dateert uit de late vijftiende eeuw en de samensteller is onbekend. Misschien was het een zekere Joannes Alphensis, Johannes van Alphen, van wie de naam voorkomt op fol. 1 r in een hand die
gelijktijdig is met die welke de teksten heeft geschreven. Mogelijk is het
ook Jan Meesten, wiens naam onder de zoëven genoemde staat ( 1 ). In het
handschrift komen een aantal losse notities voor die uitsluitend betrekking hebben op gebeurtenissen in Noord-Nederland. Het is dus waarschijnlijk dat dit manuscript daar geschreven werd en de taalkenmerken
bevestigen dit. Op fol. 250v wordt een „Magister Wilhelmus" vermeld,
„opten hoeck vande hoich weerde ende is een barbier".
De inhoud bestaat hoofdzakelijk uit Latijnse, alchemistische, technische en medische teksten (2), maar omvat eveneens een groot aantal Middelnederlandse technische recepten van zeer gevariëerde inhoud, en magische experimenten in het Latijn en in het Middelnederlands ( 3).

(1) W. L. Braekman, „Magische Experimenten en Toverpraktijken uit een
Middelnederlands Handschrift ", Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke
Vlaamse Academie voor Nederlandse

Taal- en Letterkunde (1966), 53-118 (p. 55).
(2) S. A. J. Moorat, Catalogue of Western Manuscripts on Medicine and Science
in the Wellcome Historical Medical Library (London, 1962), I Mss written before
1650, MS. 517.
(3) R. Jansen-Sieben, Repertorium van Middelnederlandse Artes - Literatuur
(Utrecht, 1989), pp. 400-01.
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Reeds herhaaldelijk heb ik gedeelten van deze inhoud in afzonderlijke
bijdragen bekendgemaakt ( 4).
Uit de vele technische recepten heb ik een aantal, die betrekking hebben op het verven van stoffen en andere substanties, eveneens reeds uitgegeven ( 5).
Hierna volgen de overige Mnl. recepten uit dit handschrift die in de
zoëven genoemde selectie geen onderkomen hadden gevonden. Ze zijn
van zeer uiteenlopende aard, zoals uit het inhoudsoverzicht zal b lijken.
Toch is er een groep, de talrijke manieren om lazuur-blauw te maken, die
opvalt wegens zijn uitvoerig karakter (nr. 24, samen met nr. 15, 19, 20 en
47). Tenslotte dient nog even de bijzondere aandacht gevestigd te worden
op de drie tekstjes (nrs. 33-35) die niet van technische of alchemistische
aard zijn, maar dienen om een gezelschap te vermaken op een vreemde,
naar ons gevoel weinig aantrekkelijke manier.
Met de hiernavolgende uitgave zijn alle Mnl. recepten die in dit alleszins merkwaardig handschrift voorkomen, nu gemakkelijk toegankelijk
en voor verdere studie beschikbaar.
INHOUDSOVERZICHT
1. Item om liim te maken van harts hoern
2. Item om liim te maken daermen steen of glas mede limen mach
3. Item om gout te malen
4. Glas maect aldus reyne
5. Om te maken fl os eris
6. Item noch een ander
7. Calcis ouorum maect men dus
8. Item opus ad solem
9. Om elixir ad rubeum te maken
10. Om een gegoten wit te maken
11. Aldus vergult men een dinc
12. Noch
13. Om te maken roet leder
14. Item
15. Lazuer te maken
16. Om te maken cinoper

(4) Vermeld in R. Jansen-Sieben, Op. cit. Hierbij dient aangestipt te worden
dat haar 2.5 en 2.11 eveneens opgenomen werden in mijn (door haar bij 2.12 vermelde) bijdrage (zie noot 1 hierboven). Nog toe te voegen zijn de drie recepten
om bomen te enten in W. L. Braekman, De Vlaamse Horticultuur in de vroege
16de eeuw (Scripta 23, Brussel, 1989), pp. 7-8.
(5) W. L. Brae kman, Middelnederlandse Verfrecepten voor miniaturen en ,,allerhande substancien ", Scripta 18, Brussel, 1986), Tekst I.

(3)

35

17. Cinoper suldi dus tempern
18. Om alrehande uerwe te verkeren in die verue van goude
19. Item soect ghi te maken goet ende precioes lazuer
20. Item wilmen lazuer tempern
21. Item aldus maectmen ambram
22. Oec maectmen ambram andersins
23. Om te maken miscum
24. Van lazuer
a) Dit is ene maniere om te maken dat vorseit pastillum
b) Hoe men dat lazuer wttrecken sal
c) Vanden anderen lazuer
d) Ende na den eersten maniere wort hi aldus
e) Andersins ten seluen
0 Noch een ander pastillum ten seluen
g) Dits ene maniere lazuer te fiineren ...
h) Wilstu maken talre beste ende precioeste lazuer
i) Wilstu maken lazuer van Almanien
j) Wilstu van venere lazuer maken
k) Lazuer dat hier te lande wort ende niet van ouer meer comt
1) Men sal merken dat lazuer van ouer zee wordt aldus bekent vanden anderen
m) Oec machmen dat selue lazuer andersins bekennen
n) Item aldus machmen oec maken lazuer
o) Merke van lazuere
p) Te maken lazuer na den sarracenen
25. Sepe wort aldus
26. Dits ene maniere te maken caminium dat is synopudum
27. Noch is ene verwe die heet verniis
28. Oec is een ander verniis
29. Hoemen vergouden mach een segel of muscaten of penninge
30. Aqua terebentina wordt aldus
31. Van een cristal of glas dat een huus verlichte
32. Om liim te maken van hoorn ende dat oec hert wert
33. Om boert te maken
34. Oec moechstu maken boert mit een watercalf of watertor
35. Des geliic mogestu doen mitten dierkiins die wonen in paertstront
36. Wilstu hoern gieten
37. Item wildi letteren maken op een swaert
38. Ende wildi die letteren vergulden
39. Om te maken arsenicum sublimatum
40. Item creet te maken
41. Om siilver te vergouden
42. Om fiin gout smedich te maken
43. Om gout smedich te maken dat nauwelic fiin is
44. Om te maken sal armoniac
45. Item wiltu ghesteent slipen
46. Nv voirt om te sniden alle steen
47. Item ad faciendum lazurum
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48. Om te maken argentum viuum
49. Om te maken een eenparich licht
50. Om ongeviilt ijser te vertinnen
51. Om goet ghemeen gal inct te maken
52. Of v pappier doer slaet ende ghi dat beteren wilt
53. Wiltu yser vertinnen kout, sonder vier, mitter hant
54. Asurum huius modi fit
55. Om zeemsleder te maken
56. Een ander
57. Item noch een ander
58. Om montliim te maken
59. Om liim, mede te vergaderen haut of stien, ende dat van water noch van vier
en dissolueert
60. Om cristal of glasen te smelten
DE TEKST ( 6)
(fol. 2r)
1. Item om liim te maken van harts hoern dat seer starc is ende goet.
Recipe harts hoern ende scrappe dat vul 1 buten of, an clenen stiicken
ghesaecht, een half vingers lanc. Ende dan cloeften an clenen stiicken,
dan lecten in scoen water .9. daghe lanc ; tot elken .3. daghen dat water
verniiwen ende gewaschen al scoen ende weder int water gheleit, ende
mitten lesten water ghesoden op een derdendeel, dat ghi siet dat begint
te dicken. Dan seijget 2 doer een linnen doec, ende latet staen couden so
lanc dattet hart si ; dan snidet an langhen sticken ende latet droghen gheliic ander liim.
2. Item om liim te maken daermen steen of glas mede Timen mach.
So nem coeyen caes ende lecten in water te weke twe daghe. Dan nem
calcus viue 1 also vele als v dinct dat goet is, ende wriifse tsamen also
dein als ghi moghet. Dan doeter in poeder van glase ende wriift te
samen, ende dan liimt daer mede dat ghi wilt, also lange alst versch ende
vucht 2 is.

(6) Naast bekende woordenboeken wordt in de voetnoten verwezen naar
N. Lémery, Woordenboek of Algemeene Verhandeling der Enkele Droogerijen
(Rotterdam, 1743) en Fr. Liidy-Tenger, Alchemistische und chemische Zeichen
(Berlin, 1928).
1. 1. vul : vuil, onreinheden. 2. seijget : zeef het.
2. 1. calcus viue : Lat. levende, ongebluste kalk. 2. vucht : vochtig.
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3. Item om gout te malen.
Recipe een croes ende settet inden furnoys' ende laet al ijdel e gloeyen.
So heb dan nobel gout of anders enich gout dat puer is, ende slacht 3 so
dunne als ghi moghet. Dan sniitet an cleinen viercanten sticgens 4 ende
lect int croes ende laet gloeijen. Dan hebt argentum vivum 5, tot elken
engels' gouts .4. engels argentum vivum, ende doch dair in ende roert mit
een coel' wel omme. Ende alst wel ghebroken is, so nemt croes vanden
vier, altoes omme scondelende g, ende gietet in een saucier 9 of anders yet
mit water. Dan latet een luttel 10 staen ende ghietet water of, so vindi ghemalen gout gheliken asche.
(fol. 3r)
4. Glas maect aldus reyne.
Recipe glas ende puluert cleine, ende wriift mit soute ende mit reynen
water op enen wriifsteen, ende smoutet ', ende ghietet op een wriifsteen
of op .i. ander hart dinc dat slecht 2 is.
(fol. 3v)
5. Om te maken fl os eris'.
Recipe .1. pot verglaset ende doeten half vol asiins ende dair ouer
hanct lemmele' van roden coper ende set dat vat onder daerde ende stoppet bouen wel toe ende legghet bouen ende al omme mit paerts misse 3
endlats.9of10gheDanmdil wt,enscaf
die blomen 4 of, ende dan nem weijt 5 , ende legse te weke in water, ende
dan stampse dat die stoppen' of gaen, ende dan ghieter dat water op mitten stoppen : so comt die stoppen al bouen. So nem dat meel vander tarwen, ende die blome vanden copere, ende die asiin daer ouer ghehanghen
heeft, ende tot eiken pont blomen so nem .2. lb. weyts, ende latet dan sieden want' dattet droghe wart : so hebdi goet fl os eris.

3. 1. furnoys : fornuis, oven. 2. ijdel : leeg, met niets erin. 3. slacht : sla,
hamer het. 4. sticgens : stukjes. 5. argentum vivum : Lat. kwikzilver. 6. engels :
naam van een klein gewicht voor edele metalen. 7. coel : roerstaaf (het woord is
mij niet van elders bekend ; cf. Eng. tool : instrument ?). 8. scondelende : roerend
( niet in Mnl. Wdb.). 9. saucier : sauskom, hier : pot. 10. luttel : weinig, korte tijd.
4. 1. smoutet : smelt het. 2. slecht : effen, vlak.
5. 1. flos eris : Lat. letterlijk bloem van koper, groenspaan. 2. lemmele :
smalle reepjes (niet in deze bet. in Mnl. Wdb.). 3. misse : mest. 4. blomen : bloemen, hier groenspaan (vgl. 5.1). 5. weijt : tarwe. 6. stoppen : vliesjes (rond de korrel), gruis (niet in deze bet. in Mnl. Wdb.). 7. want : tot.
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6. Item noch een ander.
Recipe roet venus ' ende viilt dat. Dan neemt die (fol. 4r) vilinghe, ende
legse in sterken edic 2 .9. daghe, ende maect als voirseit is. Dan nem die
vilinghe wt, ende laetse droghen, ende doetse dan in een leder, ende
wriiftse dat die blomen of gaen, ende dan doet die vilinghe weder in den
asiin als voirseit is, ende doet so dicke tent 3 si al te blomen ghewarden
siin. Dan nem al die blomen, ende doetse inden asiin, ende doet dat sieden mitten tarwenmele als voirseit is want dat droghe gheworden is.

(fol. 5v)
7. Calcis ouorum 1 maect men dus.
Nem scalen van eyeren, ende doet dair wt die vellekiin die dair in sitten, ende die scalen wel gheuasschen. So suldise stoten te puluer, ende
doetse in enen potte, die wel beliemet 2 ende besloten es, ende setten in
enen ouen dairmen calc of tegel in barut 3 achte daghe, so vindi wit calc
alse snee. Die suldi besighen als hier voirseit es.
8. Item opus ad solem 1 .
Smelt loet opt vier in enen groten potte, ende alst ghesmouten es, so
roert altoes mit enen yser tot dat al te poeder ende tasschen werde. Dan
suldiit weder smelten opt vier, ende houdent 2 dair so langhe dat een
swerte huut heuet : die trecket hem of ende blusschet in starken asiin
doer dat potgen mitten gaten, als hier voirseit is. Aldus suldi negen werf
doen, so ist hart ende wit als siiluer. Dan nim van die lode I 3 3, ende van
finen siiluere 2 3, ende smelt die alte gader, dan so hebt bereyt een starc
water aldus :
Recipe vitriolum romanum 4 lb 5. 2, salis petri 6 lb. .1., salis armoniaci
flos eris rubificati 8 ana 9 3 .i. ; dit poedert alte gader, ende distilleert dair
of .i. water per alembicum 1°. Dan smelt weder dit gheamalgameerde
saturnum ende lunam 11 , ende giet dat in dat water doir dat potgen mitten
',

,

6. 1. roet venus : (rood) koper. 2. edic : azijn. 3. dicke tent : dikwijls totdat.
7. 1. calcis ouorum : Lat. kalk van eierschalen. 2. beliemet : met leem, klei
afgesloten. 3. barnt : brandt.
8. 1. opus ad solem : Lat. werkwijze om goud (te maken). 2. houdent : het hs.
heeft houdoudent .3. 3 : een dragma. 4. vitriolum romanum : Lat. Romeins vitriool,
een ijzerhoudend kopersulfaat. 5. lb. : Lat. libra, pond. 6. salis petri : Lat. salpeter. 7.salis armoniacum : Lat. salmiakzout (vgl. 15.1). 8. flos eris rubificati : Lat.
kleine, roodachtig-glanzende korreltjes die men verkrijgt door water op gesmolten
koper te gieten ; hierbij legt men ijzeren plaatjes in de retort ; de damp slaat neer
tot korreltjes. 9. ana : van elk. 10. per alembicum : Lat. met de distilleerkolf.
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gaten als hier voir, ende bluscht dair in. Ende dit suldi doen neghen
werue ; ter tienster werue, so smelt ende maect dair of platen also lanc
ende breet als .i. vingher. Dan so hebt bereyt dit poeder :
Recipe vitrioli romani, salis petri, ana lb. .j., croci ferri 12 3 .3., alumins 13 3 .2., salis armoniaci 3 .j. : terantur omnia et fiant puluis 14. Ende
van desen puluer lect .j. bedde inden pot ende dair op .j. plate van desen
gemengeden, ende dan weder een bedde puluers ende also voirt tote biden
boerde (fol. 6r) vanden potte, ende dect bouen dat poeder mit poeder van
glase, ende sluut dan dien pot ende beliemetten wel mit luto sapine 15, dat
dair gheen wasem wt en vliegen noch roken, ende laet wel droghen. Dan
set dien pot op een clein vier, ende houten dair op van primetiit tot tercien i6 also dat die platen dair in niet en smelten, mer dat si staen ende
stouen inder warmhede tot dat si die goutverwe ontfanghen van den
puluere. Dan doet den pot op 17 ende wasschet die platen in fonteynwater
dat si reyn werden, so blecken 18 si rechte 19als gout. Dan nemt van dien
voirseiden sterken water .j. half pinte in een pot, ende lect die platen dair
in, ende dect dien pot mit enen decsel, om leggende ende bestoppende mit
enen doke, dat dair niet wt wasemen en mach, ende set te siedene op .jclein vier tote dat dat water al in versoden si. So wascht die pl[a]ten mit
claerre fonteynen, ende droghetsi. Dan sniit die platen in clenen stiicken
ende smelt .j. 3 van finen sole 20, ende werpt dair in die stiickelkine allenxkine tote sire al in versmolten siin mitten sole. So suldi bereyt hebben een
puluer van .4. 3 salis armoniaci ende .2. 3 viridi eris rubificati.
Dan werp den poeder dairin, ende roert altoes mit eenre ijseren roede
die scone si tote dat poeder dair in wel vermenghet si. Dan ghiet in een
ijseren vorme, die eens vinghers lanc si ende .2. vingher breet ende .j. half
vingers dicke diep si. So suldi vinden een plate solis puijr ende fiin dat
bestaet 21 voir alle meesters vander werelt, ende oec gheliker wiis vanden
siiluere, dat in desen boke staet.
Mer dedi dan tot .4. marken van hem .2. marken siiluers, het soude
te claerre ende meer blenkender wesen, ende die markine ne verloerdi
niet, want het soude .6. marc silluers wegen. Ghi selt gout maken dair
goet toe [is] om dat eweliic gheduren sal.
11. gheamalgameerde saturnum ende lunam : legering van lood en zilver. 12. croci
ferri : Lat. ijzervijlsel. 13. alumins : van aluin. 14. terantur omnia et fiant puluis :
Lat. die worden alle verpulverd en vormen een poeder. 15. luto sapine : Lat. lees
1. sapientiae, een mengsel van leem, paardemest, ijzerpoeder, zoutwater, eiwit en
meel (Liidy-Tenger). 16. van primetiit tot tercien : van de tijd waarop de primen
gebeden worden (6 u. 's morgens) tot het ogenblik van de tercien gekomen is (tussen 9 en 10 u. in de voormiddag). 17. op : open. 18. blecken : blinken, lees blencken. 19. rechte : geheel, precies. 20. sole : Lat. goud. 21. bestaet : (de proef) doorstaat. 22. marken : gewicht (een half pond van acht ons). 23. ne ware om dat :

alhoewel.
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(fol. 6v)
Nochtan ne ware om dat 23 dat gout en [es] geen gout dat uten lode
ende uten siiluere ghmaect es, eermen die platen smelt ten goude, so est
goet gout ende plaijsant. Ende aldus suldi vinden van den siiluere ende
vanden goude die const es, ende dit is menich werf gheproeft ouer wair
bi meesters van consten.
9. [Om elixir ad rubeum te maken] .
Nem een henne ende meestese 1 mit menschen bloede. So nem haer eij,
ende doet in een glasen vat, ende settet onder hete messe, ende die madeken die in den eij wassen, die seltu oec mit menschen bloede voeden, ende
dier bliuen als die een den anderen op ghegheten hebben, die selmen te
puluer bernen. Dit selmen dan mit menschenbloede menghen, ende
menghen een weijnich sols ende mercurium 2 dair onder, ende laet mitten
puluer smelten, ende alst ghesmouten is, die droep gouts die dair dan
bliift, dats elixir ad rubeum.
(fol. 74r)
10. Om een gegoten wit te maken.
Recipe tartarum 1 , zout, ende asiin, ende siedet in een ketel, ende lect
daer in dat ghegoten dinc .7. hure, ende als ghise wt trect suldise vinden
wit als melc, ende dan hebdi v werc.
11. Aldus vergult men een dinc.
Recipe swert haer van liiden 1 , ende legget op hete colen, ende hout die
guldine dinc met .i. tange inden roec an beiden siden, so sal siin gulden
verwe vernieuwen.
12. Noch.
Neemt wat metale dat ghi wilt, ende viertet 1 , ende nemet tsap vander
wortelen van celidonien 2, ende bluscht daer in dat ghegloeyden metael,
ende het sel hebben die verwe van goude. Ende die metale machmen
puluerizeren op datmer alleen sulfur toe doet als ment smelt.

9.
10.
11.
12.

1. meestese : mest ze, voed ze. 2. mercurium : Lat. kwikzilver.
1. tartarum : Lat. wijnsteen.
1. liiden : mensen.
1. viertet : maak het gloeiend (niet in deze bet. in Mnl. Wdb.). 2. celidonien : stinkende gouwe (Chelidonium majus L.).
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(fol. 74v)

13. Om te maken roet leder.
Nemt brisilihout 1 dat roet is, ende siedet in die orine van een kinde,
ende scumet wel, ende doeter toe .i. luttel alluens, ende daermede verwet.
14. Item.
Nem blaeu blomen 1, ende wriift ende duwet sap wt in een suuer vat,
ende ghietet in een houtiin of in een loden vat ende laetet daer staen tote
dat is dan gheliic den lasuuer.
15. Lazuer te maken.
Recipe .2. deel quicseluers, et .3. deel sulphurs, ende .3. deel smout
armoniacum : dese wriift te gader also ic v leren sel van den cinoper 2,
ende doet in een glasen viole 3, ende doet van allen gheliic den cinoper,
ende als ghi daer wt siet gaen blawen roec, dan ist genoech. Ende breket
tvat, ende latet couden, ende ghi sult vinden edel lasuuer gheliic den
lazuuer van ouer zee, ende dan wriuet op een steen mit een steen sonder
water, ende vercopet daer ghi wilt, ghi sult winnen groet goet.
16. Om te maken cinoper.
Recipe .2. deel quicseluers, ende .3. deel sulphurs, ende doet in een glasiin vat mit een nauwen halse, ende tvat moet wel gheluteert 1 siin eene
vingers dicke ende ghedroget. Ende dan doeter in die medicine voirseit
ende settet (fol. 75r) op een drievoet, ende stopt den mont vanden glase
vaste, ende gheeft hem een herde 2 sachte vier, wel na een .s 3 dach, ende
dan sterket tvier bet 4. Ende dan siedet 5 een goeden helen dach of so
langhe dat ghire siet roden roec wt gaen, ende dan est ghenoech, ende
latet sinken 6 ende breket vat, ende ghi sult vinden goeden cinoper.
.

,

17. Cinoper suldi dus tempern.
Recipe cinoper ende wriuet op een steen mit Glarien 1 van eyeren, ende
doeter toe een luttel vanden dodre, ende een luttel aluuns, ende also
13. 1. brisilihout : fernambukhout (Caesalpinia echinata L.) ; vgl. 20.1 en 24.8.
14. 1. blaeu blomen : blauwe korenbloemen.
15. 1. smout armoniacum : salmiak, eigenlijk een steenzout dat bij de tempel
van Jupiter-Amon in Libië in het zand gevonden werd (Liidy-Tenger). 2. cinoper :
groen, zie recept nr. 16. 3.viole : glazen fles met lange hals (Fr. fiole).
16. 1. gheluteert : met lutum sapientiae (cf. 8.15) dichtgemaakt. 2. herde : heel.
3. s. Lat. semis, een halve. 4. sterket tvier bet : verhevig het vuur nog meer. 5. siedet : kook het. 6. sinken : afkoelen, koud worden.
17. 1. Glarien : wit (vgl. 20.2). 2. neemt : doet. 3. gommi arabici : Lat. Arabische gom.
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wriuet. Als gi dit hebt ghedaen, so neemt 2 in een hoern, ende dan neemt
heet water, ende legter in gommi arabici 3 tote dat si al gesmolten si ; ende
gieter in cinoper ende temperet.
(fol. 75v)
18. Om alrehande uerwe te verkeren 1 in die verue van goude.
Bernet 2 den hoern van een hert (fol. 76r), ende dat ghebernde scerft
af 3, ende werpt in water mit een luttel souts ; in welc water, si dat ghire
in doet een gloeyende yser, het ontfaet 4 die uerue van goude.
(fol. 205r)
19. Item soect ghi te maken goet ende precioes lazuer.
Dat mogedi aldus vinden, ende die philosophen hebbent vonden ende
sonderlinge 1 dat Hermes 2 vonden heeft.
Men sel nemen vanden alder subtiilsten puluer leuendes lasuer, ende
sal uitli 3 dat alte puer is, also datmen van uitri neem een deel, van lasmal 4 .2. deel, van bagdach 5 .3. deel : dese .3. sel men doen in een reyne
starc glas, ende mengense, ende dat glas selmen van buten wel besluten
met lieme eens vingers dicke.
Dan selment begrauen inde misse .3. dage, ende droghent van buten
dan weder. Dan selmen dat vat setten op enen drievoet, ende gheuen hem
traech vier bi na enen haluen dach. Dairna selmen sterken dat vier ende
backen also .i. dach of also lange dat die roec verdroget is of want dair
blauwen roec af gaet. Dat vat laet dan couden ende doet op, dan vint
men perfect lazuer na wensche, ende voir sal uitri mach men nemen alacap 6 inder seluer maten.
20. Item wilmen lazuer tempern.
Recipe gummi arabicum, ende weectse in claer water. Dan legghe dair
na in ghepuluert lazuer, ende wat van brailli 1 ende van claram 2 ; of men
mochtet seygen doer een doec, ende doen dair dan claram in.

18. 1. verkeren : veranderen. 2. hernet : brandt. 3. scerft af : krab af. 4. ontfaet : krijgt, neemt aan.
19. 1. sonderlinge : vooral. 2. Hermes : Hermes Trimegistos. 3. sal uitre : Lat.
glasgal. 4. lasmar : wel hetzelfde als asmar in nr. 47 ; wellicht Arabisch, de betekenis is mij niet duidelijk. 5. bagdach : wellicht Arabische naam van een stof. 6. alacap : wellicht hetzelfde als alacar in nr. 47 ; Arabische naam van een stof.
20. 1. brailli : wellicht corrupt voor brasilli, bresilie- of fernambukhout (vgl.
13.1 en 24.8). 2. claram : Lat. eiwit (vgl. Glarien 17.1).
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21. Item aldus maectmen ambram 1.
Recipe witte van eyeren, ende volle dairmede een nap, ende decken wel
dat ghene lucht dair wt en ga. Dan salmen den nap setten in een ander
vat mit water, ende doen dat witte sieden van des morgens tot tercien tiit
toe. Dair sal ment wt heffen, ende latent couden, dair sel ment sniden
ende droghen ende anderwerf coken (fol. 205v) mit olye van vlassade 2
ende distempereren met saffran, ende die olye gheeft hem stercheyde,
ende die saffrane gheeft hem verwe.
,

22. Oec maectmen ambram andersins.
Men neemt dat wit van eyeren, ende slaetse alse lange dat al haer scumen werden af getrect. Dan volt men daermede een glasen ampulle al
vol, ende bestoptse wel bouen, ende laet dat sieden in water want dat hart
wort. Dan brect men die ampulle, ende nemt wt dat witte, ende sniit met
geelwegen 1 handen alse bequamelic 2 is, ende legget in olye die een luttel
heet is. Dair na nemt wt, ende legget in die sonne op een reyne stede 3.
Dan salment weder in olye leggen die wat heter is dan die eerste was,
ende dan weder in die sonne. Dan salment leggen in siedende olye, ende
dan weder in die sonne, dan ist ambra.
23. Om te maken miscum 1 .
Recipe nucis muscuta 2 gariofilata 3 cinamomum 4, spice nardi 5 ana .i.
3. Dese salmen wel wriuen ende siften, ende dan conficieren 6 met verschen duuenbloede gheliic deech, ende dan drogen inder sonne ende dan
weder wriuen, ende seuen werf nat maken met rosewater, ende also dicke
drogen, ende wriuen met een vierendeel vander alre bester muscaten die
ghepulueert si, ende dan salment geliic mengen met rosewater, ende
makent in clene stickelkine'. Dair in selmen doen dat alre cleinste haer
van enen witten capriole' die hem onder sinen stert staen, dan salment
houden in een glas, ende stoppent bouen mit wasse.
,

,

,

21. 1. ambram : Lat. amber, afscheidingsprodukt uit de darm van de potvis.
2. olye van vlassade : lijnzaadolie.
22. 1. gedwegen : gewassen. 2. bequamelic : (daartoe) gereed. 3. stede : plaats.
23. 1. miscum : Lat. (muscum ?) een stof waarvan de bereiding in nr. 23
wordt verklaard. 2. nucis muscata : Lat. muskaatnoot. 3. gariofilata : Lat. nagelkruid (Geum urbanum L.). 4. cinamomum : Lat. cinamon, de binnenste schors van
kaneel. 5. spice nardi : Lat. spikenard, echte spijk (Valeriana celtica L.). 6. conficieren : mengen. 7. stickelkine : stukjes. 8. capriole : ree.
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(fol. 206r)
24. [Van lazuer] .
Lazuer is twerehande, naturael ende artificiael. Naturael is twierhande : die ene comt van ouer meer 1, ende tander niet.
Ende haer finirrage 2 is twierhande. Dat van ouermeer comt, dat wort
aldus ghefiniert. Men neemt finen mineraelsteen, ende gloeyt hem tusschen colen, dan extingueert 3 men in goeden edic, ende wriift hem alte
subtiillike, ende seeft hem doer een doec. Dan salmen doen in een panne,
ende wel incorpereren 4. Dairna salmen doen in heet water, ende wriuen
tusschen die hande of met enen houte om dat dat gefineerde lazuer scone
wt ga, ende dat voirseide water sal groene worden. Dan salmen dat water
seigen doer een linnen doec in een aerden panne die wel verloed 5 si.
Alse dat water dan claer wort, so salment wt gieten, ende wat puluer
inder pannen gesonken is vanden lazuer, die salmen drogen in der scaden 6 , ende houden hem in ledre, mar hadde dat lazuer gheen goede
verwe alsoo dattet wat trect te gheellichede, so decoquire 7 brasiletum 8 te
puluere gemaect in goeder logen of in puren water, dan seiget doer een
doec, ende legge dair in wat aluun de glase 9 metten lazure dat ghefiniert
is : het gheeft hem goede verwe ende meerret den lasuer siin pondus 10.
Mastic is oec goet te finieren lazuer.
a) Dit is ene maniere te maken dat voirseit pastillum 1.
Recipe mastic .i. lb., colofonia 2, resinam 3, elx een vierendeel lb., ende
also veel van bocs (fol. 206v) ongel 4 of van enen weder 5, .2. 3 van cera
virginea 6 , .2. 3 van vernise', ende een lepel vol olyum lini 8 : smelte dat
was van eerst ende dat ongel in eenre panne, dan legge die haers dair in,
ende die mastic, ende die colofonie ghepuluert ende incorporeerse wel met
enen houte.
Dan proue of dicke ghenoech is : doch 9 een droep in cout water, ende
alset goet is, so seyget doer een linnen doec ende houdet.

24. 1. ouer meer : overzee. 2. finirrage : zuivering (niet in Mnl. Wdb.).
3. extingueert : blust (niet in Mnl. Wdb.). 4. incorpereren : mengen. 5. verloed : met
loden binnenwand. 6. scaden : schaduw. 7. decoquire : Lat. koken, hier, imper.
kookt. 8. brasiletum : fernambukhout (vgl. 13.1 en 20.1). 9. aluun de glase : glasof kristalaluin. 10. pondus : Lat. gewicht. 11. mastic : mastiekgom, een kleverige
substantie die door de mastiekboom (Pistacia lentiscus L.) afgescheiden wordt.
a. 1. pastillum : Lat. pil. hier zakje, buideltje met pasta (vgl. 24.i.6). 2. colofonia : Lat. spiegelhars, colofonie, ook Grieks pik genoemd. 3. resinam : Lat. hars.
4. ongel : vet. 5. weder : ram, hamel. 6. cera virginea : Lat. maagdenwas. 7. vernisse : vernis. 8. olyum lini : Lat. lijnzaadolie. 9. doch : doet. 10. minere : substantie. 11. bet : beter. 12. gemuteert : veranderd. 13. ferment : gist, zuurdesem.
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Ende wanneer du dies gebruken wils, so puluere dine i' °° seer
subtilike, ende incorporeerse met den voirseiden pastillo in een reyne
coperen of metalen vat, dat men den puluer niet en sie inden pastillo. Dit
doetmen met een houte .iii. vinger breet, dan laetse staen daer in .i. dach
of .ii., want hoe die puluer langer daer in leyt, hoe hi bet 11 gemuteert 12
wert, ende hi heft hem op geliic meel metten ferment 13.
b) Hoe men dat lazuer wttrecken sel.
Als dese .2. aldus vergadert siin, so selmen dat lasuer wt trecken, mer
men moet van eerst hebben .3. verlode pannen of .4. of meer, ende du
selt hebben also veel vate als tot dine lazuer behoert. Daer na saltu hebben heet water, ende gietet daer op, ende omroert met enen houte sterkelike also lange thent 1 dair wt gae water wel geverwet. Dan trect wt ende
doet in dat voirseide vat. Dan giete dair anderwerf heet water op, ende
omroert starkelike als te voren, ende doe dat water ten eersten water.
Ende aldus nem .3. water daer af (fol. 207r) ende die maken dat beste
lazuer ende geuen bet fiinhede.
Mer merke dat diin pastillus niet te hert en si, want so en ginge niet
dair wt, noch oec te morwe 2 , want so en smeerde hi niet.
Van lazuren heeft men .iii. manieren : dat eerste lazuer is best, dat
ander en is niet so goet als teerste, ende dat derde en is niet so goet als
dat ander.
c) Vanden anderen lazuer.
Dair na sulstu efter 1 hebben heet water, ende gietet dair op, ende
omroert metten voirseiden houten want dat water wt ga geverwet. Dan
trect wt, ende doet in een ander vat. Daer toe doe ic dat ander water ende
dat derde, welc derde water is dat seste jegen dat eerste te rekenen.
Dese .3. water salmen doen in dat ander vat, ende niet int eerste, want
dat ander lazuer en doech 2 niet noch oec dat volgende. [Om] wt te trecken selstu noch hebben heet water, ende gietet op dat pastillum als te
voren, ende roert sterkelike want dat water wt ga geverwet. Dan trect wt
ende dit moechstu hier bi merken want vten pastillo en gaet niet daer en
si wat van lazuer in, ende als dat lazuer is wt den pastillo getrect, ende
gedaen in die voirs. vate, so selstu hebben ander vate geliic den eersten,
ende dan selstu pureren dat water alset gesonken is vten eersten vaten in
die leste, want dat lazuer sinct altoes ten bodem. Ende alse dat water af
b. 1. thent : totdat. 2. morwe : zacht.
c. 1. efter : nadien (syn. van dair na en dus overbodig). 2. doech : deugt.
3. asken : as, bezinksel. 4. dwachse : was ze, zuiver ze. 5. heten : noemt men (corrupt voor heet men ?).
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ghegoten is (fol. 207v) so droghe die asken in der sonnen ende vergaderse
ende dwachse 4 alse men hierna leren sal.
Dits ene maniere te fiineren lazuer bequaem ende subtiil, mer men vint
oec ander manieren, alse hier na gheopenbaert wort, die hier na vonden
siin vanden meesteren deser consten. Ende dat heten 5 manieren menichfoldelike ghemaect, want die pastillus wart van meer dingen.
d) Ende na den eersten maniere wort hi aldus.
Recipe picis grece 1 i

resinam pini 3, vernicis, ana 3 .4. ende tern-

perse met olije van liinsade.
e) Andersins ten seluen.
Recipe picis grece i.5., ende die helft van haerse, ende dat derdendeel
van aloe epatice 1, ende also veel van glasse ende also veel gummi arabici,
ende olije van liinsade. Ende is die pastillum alte hart also dat gheen
lazuer dair wt gaen en mach, so ghiete olije dair toe, so gaet het wt.

0 Noch een ander pastillum ten seluen.
Het wort van colofonie : dat doch in eenre panne met olije van oliuen,
ende smelt met enen traghen vier, ende latet wel sieden dat dicke wert
alse was dat ghesmouten is, want ten sel te hart noch oec al te weec siin,
ende dat proeft men als voirseit is.
g) Dits ene maniere lazuer te fiineren, als di die verwe niet en behaget.
So duuacht 1 met loge gemaect van cinere clauellato 2 van wiin hefe 3,
ende van leuenden calke, elcs euen veel, ende laet die .2. deel in sieden,
dan laetse .2. dage rusten want si claer wort. Dan seigetse, daer na siede
diin lazuer daer in (fol. 208r) ende latet rusten, dat trect wt dat water alse
voirseit is, ende droget inder sonnen, ende dan mogeste hem houden tot
diinre behoef.
,

h) Wilstu maken talre beste ende precioeste 1 lazuer.
So nem enen groten pot met enen engen halse ende wat lanc, die pot
sal beneden wiit siin : vollen 2 metten alren starcsten edic toten halse toe,
d. 1. picis grece : Lat. Grieks pik. 2. i : apothekersgewicht, een ons. 3. resinam pini : Lat. pijnboomhars.
e. 1. aloe epatice : Lat. een van de drie aloëssoorten : aloes hepatica wordt
aldus genoemd omdat, als de stukken gebroken worden, ze een leverkleurige,
roodbruine kleur hebben (Lémery, p. 19).
g. 1. duuacht : was het. 2. cinere clauellato : Lat. potas. 3. wiin heffe : wijnsteen.
h. 1. precioeste : kostbaarste. 2. vollen : vul hem. 3. vapoer : damp. 4. twewarf : tweemaal.
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dair in hange platen van siiluer met copern of siilueren draden binnen
den hals, ende stoppe wel den pot dat geen vapoer 3 daer wt en ga. Dan
sette den pot in aerde ende leg aerde al om den pot, ende also laten staen
.3. weken : dan vinstu dat beste lasuer bi den platen. Merke dat die edic
mach duren also lange dat dat lazuer wort twewarf 4 gemaect, ende die
platen mogestu ha[n]gen als te voren bouen den edic, want die platen
bliuen altoes goet ende en verminren niet dair af.
i) Wilstu maken lazuer van Almanien 1 .
So nem lapides lazuli' van Almanien, ende stoetse wel in een copern
mortier, met enen linnen doec bedect om dat niet wt en springe. Dair na
wriifse wel op lapide porfirij 3 met claren water allene, dan dwachse wel
in water, ende du en moechstere 4 niet te sere wriuen, ende du selte den
puluer nat leggen in dat plateel 5. Oec seltu hebben een reine vat dair du
in doest dinen puluer. Dan giete dat water op dinen puluer, ende omroere
den puluer met dinen vinger, so wort dat water geelachtich, ende dat
giete [m]en weck (fol. 208v) ende giet ander op, ende dat doe thent dattet
also claer af gaet alse ment op giet.
Pastillus wort aldus.
Recipe .2. deel van verniis, .i. deel van mastic, ende een luttel olije van
oliuen of van liinsade, doet in een reijne vat ende latet sieden op den viere
want dicke wert alse een sachte paste 6. Dan settet vanden viere ende
werp dair in den puluer die te voren bereijt is, ende mengen in den pastillo met een houte also datmen den puluer niet en mach sien. Dan ghiete
heet water op dat pastillum, roerende met enen houte, want dair wt gae
geverwet water. Dan seiget doir enen subtilen linnen doec in ene verloden
aerden scuttele'.
Dan giete ander water op dat pastillum ende roert ende seiget in die
selue scotele. Aldus doe oec met den derden water ende seiget in die selue
scotele. Also doe oec met den vierden water, mer seiget in een ander scotele ; dan latet rusten ende claret af ende drugei 8 dat lazuer in heter nonnen ende bestedet 9.

i. 1. Almanien : Duitsland. 2. lapis lazuli : Lat. blauw gesteente dat uit Indië
en Perzië werd ingevoerd (Lémery, p. 295). 3. lapide porfirij : Lat. portiersteen.
4. moechstere : mag ze er. 5. plateel : schotel. 6. paste : pasta, wel hetzelfde als pastillum (24.a.1). 7.scuttele : schotel. 8. druget : droog het. 9. bestedet : bewaar het.
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j) Wilstu van venere 1 lazuer maken.
So nem calcus viue .2. pondus, veneris .i. pondus, ende wat salis armoniaci, ende doese in den starcsten edic, ende laetse bi hem seluen, so wordet lazuer.
k) Lazuer dat hier te lande wort 1 ende niet van ouer meer comt.
Dat salmen finieren met capitello 2 want het is grof ende ponderoes 3
endm ochtsireknwdpastlouermidgn
capitello gemaect ende conficiert met roemscher sepen Ende dit hiet
men (fol. 209r) lazurum infra maris 5 . Dat is datmen van Almanien bringet of van Engelant of van IJspanien of van Lombardien, ende dat finiert
men aldus.
Nem dare loge gemaect van cineribus clauellatis, soluiere dair in een
goet deel van roemscher sepen also dasse 6 wel viscoes 7 werde. Dair in
legge dine minere subtilike gepuluerizeert, dan laetse wat sieden op den
viere ende omroert met enen houte. Dan giete wt dat capitellum al lancsaem, so vintstu op der pannen bodem harde scoen lazuer : dat dwach
dicke met puren water om dat des edic viscoesheit of gedwegen werde,
ende seiget doer een linnen doec.
'4 .

1) Men sal merken dat lazuer van ouer zee wordt aldus bekent vanden
anderen.
Nem van dien lazuer gefiniert of vander mineren gepuluert, ende legge
wat dair of op gegloeijt ijser ende verwandelt 1 sine verwe niet, so isset
goet, mer keert hem 2 ter zwarthede, so doget luttel, mer keertet hem ter
withede, so isset constelike gemaect.
m) Oec machmen dat selue lazuer andersins bekennen 1.
Legge in dine hant of in ene scotele ende wriift met claren water met
dinen vingeren, dan ghiete dat water haisteliken af, so loept dat lazuer
scone in kenen 2 vander hant of vander scotelen. Mer die bedriegers plegen quade minere te leggen op des sacs bodem ende bouen goede, ende
dat salmen aldus bekennen dat men met den [b]oerde 3 van enen messe
j. 1. venere : Venus, koper.
k. 1. wort : gevonden wordt. 2. capitello : Lat. zie 25.4. 3. ponderoes : zwaar
(niet in Mnl. Wdb.). 4. roemscher sepen : een soort zeep. 5. lazurum infra maris :
uit Europa afkomLat. lazuursteen die — in tegenstelling tot het 1. ultra maris
stig is (Frankrijk en Duitsland) en van minder goede kwaliteit dan het overzees
of ultramarijn blauw. 6. dasse : dat ze. 7. viscoes : kleverig, dik. 8. des : het hs.
heeft das.
1. 1. verwandelt : verandert. 2. keert hem : keert het zich, wordt.
m. 1. bekennen : herkennen. 2. kenen : barsten, plooien. 3. boerde : rand,
punt. 4. destrueert : vernietigd.
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op trecke wat van dien dat op den bodem legget ende dat salmen examineren als voirseit is.
Oec mengen some quade lude subtiil zant tot dies lazuers minere om
te vermeren dat pondus, ende dair of wart dat lazuer destrueert 4 Dan
trecken siit wt met enen pastillo of persent wt doer enen linnen doec.
.

(fol. 209v)
n) Item aldus machmen oec maken lazuer.
Nem een ampulle van puren coper ende volle die met calke ten helfte
toe, ende gietse voirt al vol vanden alren starcsten edic ende segeltse 1 vast
toe, ende setse onder hete perde misse ende laet hem staen een maent.
Dan vindstu lazuer, mer dat en doech niet dan [om] maelren 2 op wanden
mede te maken.
Item nem .2. deel edics, dat derdendeel aluuns, ende doese in een coperen vat .4. dage of .5. Dair na maect een luttel heet opten viere, dan settet
onder die eerden, ende alset cout wort, so trect wt ende latet drugen inder
sonen ende bestetet 3.
o) Merke 1 van lazure.
Nem .3. deel van argento viuo, .2. deel sulphuris 2, .i. deel nitri puri 3,
pulueerse ende mencse in enen reijnen sterken verglaesden vate ende
luceert wel buten ende doet alse met cinobrio want niet meer en roect.
p) Te maken lazuer na 1 den sarracenen.
Nem lapidem lazuli ende du seist wt kiesen die meest heeft van hemelscher verwen ende werp wech al die withede.
25. Sepe wort aldus.
Men sal maken loge van cinere clauellato 1 ende van leuenden calke of
asch van boenstro voir clauellatum 2. Men salse mengen met water, ende
doent in een pot die beneden hebbe een subtii1 3 gat, ende dat sel also
staen .3. dage, ende dat gat sel bestopt siin. Dan salmen dat gat onstoppen, ende wat van eerst dair wt loept dat heet capitellum 4 Die loge sel.

n. 1. segeltse : verzegelt ze. 2. maelren : schilderingen (niet in Mnl. Wdb. cf.
D. Malerei).
o. 1. merke : noteer. 2. sulphuris : Lat. van zwavel. 3. nitri puri : Lat. van zuiver nitrum, salpeter.
p. 1. na : op de wijze van.
25. 1. cinere clauellato : Lat. potas. 2. clauellatum : Lat. clavellatum cinis, zie
hierboven. 3. subtiil : klein. 4. capitellum : Lat. aqua saponariorum, ex quo fit sapo
(Du Cange), basisprodukt van zeep. 5. sapo gallicus : Lat. Franse zeep, een soort
witte zeep.
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men doen opt vier, ende doenre olie toe, ende siedent want dicke wert ;
oec wertet swart vander cokinge.
Mer witte sepe wort van wederenongel ende van capitello, ende dat
hiet men sapo galficus 5 .
(fol. 211v)
26. Dits ene maniere te maken caminium 1 dat is synopudum 2
Nem oude vrinen ende pureerse 3 vander heffen', ende sietse thent die
helfte verteert si. Dan legge dair in laccam 5 subtilike gepuluert, ende laet
hem sieden ene cleine tiit met traghen vier thent die lacca gesmouten
wort, ende roert vlitelike al omme, om dat lacca niet en verberne. Dan
seiget doir een linnen doec, ende houdet in eenre aerden panne. Dan nem
van aluine glase also veel als dat vierendeel van lacca, ende solueert 6 in
lawen water. Dan giete die aluins cokinge in die laccam, so wortet gecongeleert 7 geliic lacca.
Dan selstu hebben enen linnen sac beneden enge. Dairin doe die voirseide decocsie 8 ende die vrine wort geseiget geliic claren water, ende alse
die vrine is al wt gedistilleert, so vergadere die verwe, ende make dair af
clene pillulen of clutekiin 9 : die laet drugen in die scade vander sonnen
op enen breden sconen borde 1° ende bestedet.
Mer vander heffen die na der eerster decoctien bleuen is moghestu
maken ander groue verwe die goet is in muren aldus. Puluere die heffen
alte 11 clene, ende laetse .i. vre sieden in puren water met brasileto ; legge
dair in aluine glase, ende maec dair of pillulen, ende drugetse als te voren.
.

,

(fol. 212r)
27. Noch is ene verwe die heet verniis.
Ende die gaet bouen allen verwen, dese verwe doet scinen ende duren,
ende bescermt dat gheverwede dinc voir regen ende voir winde, ende wort
aldus.

26. 1. caminium : Lat. corrupt voor caminum, oven. 2. synopodum : Lat. blijkbaar syn. voor caminum, maar ik heb het woord nergens kunnen vinden.
3. pureerse : zuiver ze (niet in Mnl. Wdb.). 4. heffen : bezinksel. 5. laccam : Lat.
gummi lacca, een soort hard, nat, doorzichtig en roodkleurig hars of lak.
6. solueert : los op. 7. gecongeleert : gestold (niet in Mnl. Wdb.). 8. decocsie :
afkooksel (niet in Mnl. Wdb.). 9. clutekin : bolletjes. 10. borde : plank. 11. alte :
zeer.
27. 1. glasse albe : wit glas (Lat. albus : wit). 2. liden : verdragen. 3. beslagen :
met leem dichtgemaakt. 4. glassa : glasmassa. 5. siet heter : van kokendhete. 6.
hanepsade : hennepzaad. 7. besich : bezie, controleer.
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Nem een lb. glasse albe 1 gepulueert, ende doet in een pot binnen verloet die vier liden 2 mach. Dair op sette een anderen pot, die in sinen
bodem een gat heeft, ende die wel beslagen 3 si. Set hem op enen drievoet,
ende maec dair onder een vier van kolen sonder vlamme, ende roert wel
thent die glassa 4 gesmouten si. Ende wanneer die glassa gesmouten si, so
doe dair in enen lepel vol siet heter 5 olyen van vlassade of van hanepsade 6 , ende roert altoes, ende gieter die olie al lancsam dair in ; opt leste
so giete al die olye dair in. Dair na besich 7 oft goet is : giete een droep
op een messe ende is dat die drope lanc druupt, so isset genoech, dan doe
of dat vat ende latet couden ende seigen in enen anderen pot doer enen
doec ende houdet.
(fol. 212v)

28. Oec is een ander verniis.
Dat niet wit en is alse die voirseide, már si is wat geluwe 1 ende en is
oec niet alse goet noch alse dierbare 2 als die ander. Ende die wort van
ambra aldus.
Nem den alren subtiilsten puluer van ambra ende incorporere hem met
olie van vlassade of van hanepsade, dat het hert wort als ene paste of luttic 3 weker. Dan doet in enen pot, ende dair op sette een anderen pot die
een gat hebbe in sinen bodem alse voirseit is, ende coect int eerst mit
traghen vier van kolen, ende doe te male als voirseit is.
Dese verniis salmen besigen in grouen werken als in muren ende in
wanden, mer die eerste vernis selmen besigen te sadelen, scilden ende te
beelden.
(fol. 213r)
29. Hoemen vergouden mach een segel of muscaten 1 of penninge.
Nem wit van eyeren ende soluire 2 dair in gommi amigdali 3 ende wat
du vergouden wils dat besmere daer mede ; dan legge dair af .i. foelge 4
van goude of van siiluer ende duwet al (fol. 213v) sachtelike te samen
ende latet drugen.

28. 1. geluwe : geel. 2. dierbare : duurbaar, kostelijk, hier misschien : duurzaam. 3. luttic : een weinig (niet in Mnl. Wdb.).
29. 1. muscaten : muskaatnoten. 2.soluire : los op. 3. gommi amigdali : Lat.
gom van de amandelboom. 4. foelge : foelie, blad fijngehaxnerd metaal.
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(fol. 214r)
30. Aqua terebentina 1 wort aldus.
Nem terebentinam. ende doese in een glasen cucurbite 2 wel toegeliemt,
met enen alembiic, ende setse in een aender scotele, ende distillere dair
af water, int eerst met tragen vier, dair na mit starkeren viere.
Giestu 4 dit water op wiin of op water, ende ontfengest 5 hem dair op,
het Bernet dair op. Neemstu oec een lepel of eene aerden scotel, ende
doestu dair in dat water, ende werpt dair in gloiende sulphur, het gheeft
ene anxtelike 6 vlamme, het behoert oec' den griexen viere, ende is goet
tot opilacien der milten ende der leueren.
31. Van een cristal of glas dat een huus verlichte.
Nem .50. nocti lucis 1 of also veel alse du van hem hebben mogest,
ende brec hem af dat lichtende deel, ende wriift in eenre verglaesde scotele. Dair na doet in een glasen ampulle, ende bestoppe wel den mont,
ende setse in hete perdemisse .15. dage, dan trecse wt ende distillere gheliker wiis dat geseit is van aqua terebentina, ende doe dat gedistilleerde
water in een cristalline ampulle of glasen, op dat ment cristal niet hebben
en mach.
(fol. 215v)
32. Om him te maken van hoorn ende dat oec hert wert.
Recipe weedasch, ende gieter water op al heet, ende dair in weect poeder van hoorn een atmael 1 . Dan nem lenende calc, ende gieter water op,
ende latet dair noch .i. atmael in weken, ende dan nemt wt, ende sietet
mit sconen water tot dattet taey ende limich wert.
33. Om boert 1 te maken.
Set kaersen een luttel uerbrant een hantbreed van malcander, ende
maec dat uerberde leeumet 2 eerst nat in ghesmouten swauel. Daerna stec
dwers doer een ygelix 3 leeumet enen clenen coperdraet nat ghemaect in
30. 1. terebentina : Lat. terpentijn. 2. cucurbite : pompoenvormige glazen pot
(niet in deze bet. in Mnl. Wdb.). 3. alembiic : zie 8.10. 4. giestu : D. giess du, giet
je. 5. ontfengest : ontvang het. 6. anxtelike : angstaanjagende. 7. behoert oec :
behoort ook tot, is ook een ingrediënt van. 8. opilacien : verstopping (niet in Mnl.
Wdb.).

31. 1. nocti lucis : Lat. glimwormen.
32. 1. atmael : etmaal.
33. 1. boert : grap, plezier. 2. leeumet : lemmet, kaarsepit (niet in Mnl. Wdb. ;
zie aldaar s.v. lenement, of is het woord corrupt overgeleverd ?). 3. een ygelix : elk.
4. ganspiip : schacht van een ganzeveer. 5. turf : aardkluit. 6. staphans : dadelijk.
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ghesmouten swauel. Daerna nim salpetre, ende docht in een ganspiip 4
ende stec die piip in enen turf 5 , ende cleet dien turf mit pappier dair
gescreuen is een aensicht, ende dat set opt deen ende vanden kaersen,
ende opt ander ende set oec een aensicht des welx lippen siin besmeert
mit swauel.
Daerna nim een barnende kaerse, ende houtse voir dat aensicht dair
die salpeter is, ende tsalse wt blasen, ende staphans 6 houtse ant ander
aensicht mitten swauel, ende tsalse weder ontsteken, ende oec alle die
kaersen.
34. Oec moechstu maken boert mit een watercalf 1 of watertor.
,

Die welc du selste al heimelic doen (in) een noetsdop, ende setten daer
op subtiliken mit pappier [ende] mit was een kaers of een croes, ende
maec diin duum nat in water, ende maec nat die tafel beginnende bi der
noetsdop, ende tsel volgen die streep vanden water ouermids dattet int
water woent.
35. Des geliic mogestu doen mitten dierkiins die wonen in paertstront.
Dinen duum maec nat in paertstront alser wat op hem subtiliken geladen is, ende het sal dinen duum 1 volgen ouermids die roec vanden
paertstront wanttet daer in geuoet is.
(fol. 216r)
36. Wilstu hoern ghieten.
So neemt weetasche, ende maket dair of loge, ende neemt calc van scilpen 1 , ende hamerslach, ende maket van eiken ene loge besonder, ende
ghietet die drie logen te gader, van eiken euen vele, ende laet sieden. Ende
dan sniit dat hoern cleyne, ende werpt dat in die loge, so sel dat smelten.
Ende wildi dat hebben roet, so wriif dairin menie, ende wildiit hebben
groene, so wriuet daer in spaens groene. Ende wildiit hebben gheel, so
ghiet dair in wilden saffraen, ende laet dat sieden also lange als vleisch,
ende wanneer ghi dair af wat ghieten wilt, so sighet 2 doer enen sconen
doec, ende giet dan in die vorme.
37. Item wildi letteren maken op een swaert.

34. 1. watercalf : watertor (niet in deze bet. in Mnl. Wdb.).
35. 1. duum : na dit woord staat in het hs. vol.
36. 1. scilpen : schelpen. 2. sighet : zift het.
37. 1. aqua caustica : Lat. sterk water, salpeterzuur. 2. Na ana is de aanduiding van de hoeveelheid vergeten. 3. wasket : was het. 4. dat : het hs. heeft dar.
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Neemt aqua caustica 1, ende wriuet op een steen mit sal armoni[a]co,
mit coperroet, mit arcenicum, ende mit spaens groene, ana [...] 2 ende
wriuet te gadere mitten water op een steen also die oft een morwe salue
wair, ende scriuet dairmede wat ghi wilt, ende laet droghen. Mar alst
droge is, so waskei 3 of mit heten water, so suldi vinden in den ysere dat 4
ghi ghescreuen hebt.
,

38. Ende wildi die letteren vergulden.
So neemt gheviilt gout, ende wriuet op een steen mit sout, ende mit
quicsiiluer. Dan wartet 1 als een salue. Dan nem warm water, ende dwa 2
dat sout wt, ende striict daer op die salue, ende droget ouer tfier, ende
dan legget op die colen, ende laet in backen, ende dan doet mit sande int
water, ende dan suldiit vergult vinden.
(fol. 216v)
39. [Om te maken arsenicum sublimatum 11.
Neemt opriment 2 een .s. lb., ende wit calmiin 3 een 3, ende pulueert 4
5 sel die voch- datwelncipurbetnaki,
ticheit wtslaen bouen ten gaetkiin mitten dome 6, ende dat moetmen
wachten 7 wanneer die versicheit wt is, entat weet men aldus.
Nem een mes ende houtet voir tgat : wortet nat, so latet open, mer
bliiftet droech, so stopt dat gaetkiin mit lieme, ende maect clein vier int
eerste, ende so lans so meere, mer maect &I' vier oec niet te groet, ende
dat operment dat edel is, dat sel mitten viere bouen an die clocke laden',
endathmsubliern.Edatopviernlasf
langer dan een mile gaens, entan doet of, ende laet also staen tot dat
(fol. 217r) die vaten al cout siin, entan neemt of die clocke, ende scrappet
of datter an is ghebleuen hangende, ende dat heetmen arcenicum sublimatum, ende het werct gheliken realger 1°.

38. 1. wartet : wordt het. 2. dwa : was.
39. 1. arsenicum sublimatum : Lat. gesublimeerd of neergeslagen arsenicum.
2. opriment : Lat. auripigmentum, oripigment. Men onderscheidde twee soorten :
rood o. of arseensulfide (realgaar) en geel o. (geel arseensulfide). 3. wit calmiin :
kalamijnsteen, zinkspaat of zinkcarbonaat. 4. pulueert : verpulver. 5. entan : en
dan. 6. dome : wasem, rook. 7. wachten : in het oog houden. 8. het hs. heeft dittografie van dat. 9. laden : neerslaan, zich afzetten, aanladen. 10. realger : realgaar
(zie 39.2).
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40. Item creet 1 te maken.
Nem criit 2 dat luter 3 ende clair si, ende wriuet cleyn op een steen. Dan
neemt een aerden panne, ende doetet dairin, ende lect vier dairop, ende
latet wel drogen, ende doeter toe [...] melc, ende .4. witte van eyeren wel
geslagen, ende doer enen doec gedruct, entan doeter toe verniis dat is
waelpoyt 5, ende witten wieroec, ende die sal wel ghewreuen wesen, entan
menge dat te gader als ghi dicste moget, ende maect lange smael 6 sackelkiin, ende neemt een worsthoern', ende vollet die sackiins als een worste,
ende laet drugen buten der sonnen.
'4

41. Om siiluer te vergouden.
Recipe argentum vivum, ende smelt in foelgen van gpude, ende dairmede besmeer siiluer, ende maectet warm, ende argentum vivum sel weck
vlieghen in roec, ende tgout sal bliuen.
(fol. 217v)
42. Om fiin gout smedich 1 te maken.
Smeltet gout, ende dair in werpt argensuline 1 .
43. Om gout smedich te maken dat nauwelic 1 fiin is.
Smeltet gout, ende dan blaester in met enen anderen blaesbalch ter tiit
toe dattet quade 2 verteert is, ende het wort goet, fiin ende smedich.
(fol. 219r)
44. Om te maken sal armoniac.
Recipe calcus viue lb. .i., boenstro asch .i. scotel vol, weetasch .4. lb.,
tartarum 1 .2. lb. dit siet alte gader in clair orine .40. stoep op .10. stoep.
Dan distilleert per f ltrum 2, dan is dat water clair als gout. Dan neemt
.2. lb. souts, ende werpet dairin, ende siedet so lange tot dat droge wert,
40. 1. creet : krijt (om mee te schrijven of tekenen ?). 2. crijt : krijt zoals men
het vindt in de natuur (krijtsteen). 3. luter : zuiver. 4. In het hs. is plaats voor een
woord opengelaten : coeyen, geiten of een ander (huis)dier. 5. waelpot : vooraf
gekookt colofonium, dus colofonium van de beste kwaliteit (colofonium of spiegelhars is het residu na distillatie van ruwe terpentijn). 6. smael : smalle, nauwe ;
na smael staat in het hs. sal. 7. worsthoern : konische metalen koker met wat bredere hals, waarover het worstomhulsel gestoken wordt zodat dit gemakkelijk met
fijngehakt vlees kan worden gevuld (niet in Mn!. Wdb.).
42. 1. smedich : smeedbaar. 2. argensuline : een derivaat van zilver (argentum) ; het woord is mij niet van elders bekend.
43. 1. nauwelic fiin : niet helemaal zuiver. 2. quade : onzuiverheden.
44. 1. tartarum : Lat. wijnsteen. 2. per filtrum : Lat. met een filter.
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ende dan neemt scotelen die aerden siin, ende wel verloet, ende die deen
in dander sluten moghen, ende doet sout dairin, ende set die scotelen in
een sterc vier .i. dach ende .i. nacht, so vinde goet sal armoniac.
(fol. 221r)
45. Item wiltu ghesteent slipen.
So nem een plate copers die dic si eens vingers, ende .2. vinger breet,
ende een v[i]er[e]ndeel lanc, ende maecse vast op een banc. So nem een
stocskiin een hantbreet lanc, een dvm grot, ende maec een sedement 1 van
mastiic .i. 3, ende van -puuluer van glase .s. 3 cleen ghesicht doir een linnen doec, ende menghe dat te samen in een panne ouer tvier, ende doch
dat tenden an den stoc, ende dair set den steen in, so moechdine houden 2
So suldi hebben 3 poliis pament, dats ghebernt criitsteen, ende ghepoedert in een visel, ende ghesicht als voirseit is, ende nem die siftinghe, ende
stroye op die plate van coper, ten eersten die plaet ghesmeert mit boemolye, ende slijp den steen also diine 5 hebben wilste, ende dan suldine pollisen 6 mitten witten keselsteen ghebarnt, ende ghepoedert, ende ghesicht,
ende ten laetsten mach diine polisen mit ghebarnden criit op een cordewaen leder'.
46. Nv voirt om te sniden alle steen.
Recipe dat voirseide sedement, ende den steen dat hi vast staet. So heb
een saghe, de welkers lemmel 1 is van dunne coper onghetant, ende
bestriic den lemmel met olie, ende stroey dair op ghesicht ameri1 2, ende
sniit so ghiit hebben wilt, ende wildi een steen gaten 3, dat suldi doen mit
een coperen driil, besmeert, bestroeyt als laest gheseit is.

45. 1. sedement : cement (niet in Mnl. Wdb.). 2. houden : vasthouden (de
edelsteen). 3. hebben : in de kantlijn staat hierbij de nota : „ameril cleen gesift
ende ghemengt met boemolie dairmede suldine slipen op dat coper" ; voor ameril
zie 46.2. 3. poliis pament : substantie of poeder om te polijsten (vgl. 6 hierna en
poleren in Mnl. Wdb.) ; pament (piment ?) komt in Mnl. Wdb. niet voor. 4. stroye :
in het hs. staat storoye. 5. diine : je hem. 6. pollisen : polijsten (niet in Mnl. Wdb.,
zie aldaar s.v. poleren). 7. cordewaen leder : Cordovaens leder, geiteleer.
46. 1. welkers lemmel : waarvan het blad. 2. ameril : poeder van een hard
gesteente (kiezelsteen ?) ; het woord heb ik nergens kunnen vinden. 3. gaten :
gaten boren in.
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(25)
(fol. 221v)

47. Item ad faciendum lazurum.
Recipe bagdach .2. partes, ende .i. partis asmar 1, et .s. partis alacar 2,
dese wriif te samen in den alre cleinsten puluer, ende doet in een glas mit
enen enghen halse, ende dat vat wel te beslaen mit leme eens vingers
dicke. Dan sel ment laten drogen, dan sel men die medicine 3 dair in leggen, dan stoppe dat vat, ende settet op een drievoet, ende ghif hem traech
vier bi na enen haluen dach. Dairna sel men starken dat vier, ende backen also een heel dach of also lange dat men blawen roec siet dair wt
comen, so ist genoech.
Ende alst vat cout is, so vintmen edel lazuer dat gheliic is lazuer van
ouer zee. Dat sel men wriuen mit een steen, ende op een steen sonder
water, ende maect te puluer, ende vercoept wair ghi wilt, ghi sult winnen
groet goet 4
.

48. Om te maken argentum viuum.
Recipe .4. lb. saturni 1 , ende calcineerten 2, ende wriiften mit starken
asiin, ende dan laet droghen. Dan neemt een niiwen aerden pot die wel
verloet is, ende doet dat puluer dair in, ende roert nairstelike mit een lb.
argentum viuum, ende mit aqua sal armoniacus 3, ende settet in een coude
wacke stede 4 een maent lanc of meer.
(fol. 222r)
49. Om te maken een eenparich 1 licht.
Recipe een groot deel van wormen die des nachts lichten ende doetse
in een glasen orinael ende stoppet wel. Dairna doetse in verrotte misse
.14. nacht of een maent ; dan nem dat lijm dattu vindes an den vrinael,
ende doet in een viole van claren glase ende also veel leuens quicsiiluers.
Ende hanghet dese viole in een duusternisse, so sal dat licht scinen als ene
lampe.

47. 1. asmar : wel hetzelfde als lasmar (zie 19.4). 2. alacar : wel hetzelfde als
alacap (zie 19.7). 3. medicine : hier : substantie, ingrediënten (?). 4. groet goet : veel
geld.
48. 1. saturni : Lat. van lood. 2. calcineerten : gloei hem uit, rooster hem. 3.
aqua sal armoniacus : salmiakwater. 4. wacke stede vochtige plaats.
49. 1. eenparich : aanhoudend, blijvend.

(26)
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(fol. 241r)
50. Om ongeviilt ijser te vertinnen.

Recipe sal armoniac also groet als een haselnoet, ende siet in een luttel
waters also lange als visch, ende striict also heet op warm ijser .iij.
weruen ende latet drugen : so nempt dat ijser den tin sonder haers of
pec'.

(fol. 242r)
51. Om goet ghemeen gal inct 1 te maken.
Recipe .j. wiinpint regenwaters ende doet daer in een hantuol elsen basten of scillen, ende latent also staen .ij. dage. Ende dan suldi dat water
af gieten, ende doen in dat water een groten lepel vol starken wiin asiin.
Dan suldi nemen .3. loet gallen ende .3. loet coperroets ende stoten dat
clein ende doen dat daer in ende roerent omme twie dage lanc, seuen of
.viij. werf alle dage. Ende dan, opten derden dach, so doet daer in .3. loet
gommen, ende roerent dan oec .ii. of .iii. dagen ommne, so heb di goet
inct.
52. Of v pappier doer slaet' ende ghi dat beteren wilt.
Scaeft aluun so ghi cleenste mocht, ende siedet hem in water een goede
wile, dan laet staen sinken, dan neemt een doexgen ende bestriket v pappier daer mede.
(fol. 245v)
53. Wiltu yser vertinnen kout, sonder vier, mitter hant.
So nim aluyn ende stoten wel, ende leggen op een wriuestien, ende setten en in een kelre', so worttet water ; daer selmen dat yser mede bestriken, ende latent droigen, ende doch dit driewerf et tunc recipe argentum
viuum et stannum 2 onder een ghemenget, ende daermede salmen dat yser
bestriken, so ist verteent.

50.
51.
52.
53.

1.
1.
1.
1.

haers of pec : hars of pik.
ghemeen gal inct : gewone inkt van galappels.
doer slaet : (de inkt) doorlaat, doorheen het papier dringt.
kelre : kelder. 2. et tune... stannum : Lat. en dan neem kwikzilver en tin.
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54. Asurum huius modo fit 1 .
Recipe tvierdeel argentum viuum, et driedeel sulfur, ende vierdeel sal
armoniacum, ende stotet cleyn. Ierst smelt dat in vinum verlanc 2, et roert
dan dor M 3 dat quicsiluer et sal predictum 4 et roert donec liqueat, et
tunc impone in sulphre 5, ende roer onder een, et fac frigescere, et fit
durum sicut lapis 6 ; (fol. 246r) tunc pulueriza, et fac in vitro cum longo
collo ' ende leem onder mit paertsmisse als een dikke coec, ende liem dat
glas al omme mit die koec van paertsmisse eens vingers dicke. Dan laet
drogen in solem et pone super ignem et bullias een haluen dach vel per
diem integram et quando ita combustum est tunc vitrum debes 9
dan tree dat knopelkiin wt daert mede ghestopt is, et vide- cimaehn1°;
bis fumum glaucum".
Et quando fumus pertransit, depone tune ab igne, et fac fuguescere, et
tune frange vitrum, et videbis 12 scoen lazuer.
,

,

(fol. 247r)
55. Om zeemsleder te maken.
Item tot een hartenvel of huut neemt .18. loet aluuns, .9. eyerdoder,
een loet oly, .j. loet zwart sepen ; wildijt weker maken, so neemt half loge
half water, ende harincsmout voer die olye, so wortet sochter.
(fol. 247v)
56. [Een ander] .
Item ghi sult nemen tot een hartenhuut .18. loet aluyns, een loet souts,
.9. eyerdoder, .j. loet oly of butter, .j. loet zwarter sepen, ende doet dit in
warm water, ende latet wel tsamen smelten ; dan steect die huut daerin,
so wort si te hant 1 ghetauwet 2 ende wildiit sachter hebben, ende meer
,

54. 1. Lat. lazuur maakt men aldus. 2. vinum verlanc : Lat. vinum : wijn ; verlanc : lees overlanc, zeer lang. 1 dor in : daarin. 4. sal predictum : Lat. het hierboven genoemde zout. 5. donec ... sulphre : Lat. tot het oplost en doe het dan in
zwavel. 6. et fac ... lapis : Lat. en laat koelen en het wordt hard als steen. 7. tunc
... collo : Lat. verpulver het dan en doe in een fles met lange hals. 8. in solem ...
bullias : Lat. in de zon en zet op het vuur en kook. 9. vel per ... debes : Lat. of
een volle dag en als het verteerd is moet je het glas. 10. cimaechen : bet. onzeker :
afkoelen, laten koud worden (?). 11. et ... glaucum : Lat. en je zult een blauwe
rook zien ; in het hs. staat blaucum, een contaminatie van blauw en glaucum.
12. Et quando ... videbis : Lat. en als de rook verdwijnt, zet dan van het vuur af
en laat (de rook) ontsnappen, dan breekt het glas en je zult zien.
56. 1. te hant : dadelijk. 2. ghetauwet : bereid. 3. apt : bet. onzeker (corrupt
voor D. tart, zacht ?). 4. so neemt ... daerna : pas je gewicht(en), hoeveelheden
daaraan aan.
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apt 3 zeems, so neemt voer die oly of butter harincsmout, ende voer water
neemt half loge, ende is die huyt dein, so neemt v ghewicht daerna 4.
57. Item noch een ander.
Neemt een vel perkaments of fransiins 1 dat men an beyden syden
scriuen mach, ende wasket in lawen water, so lange dat die calc wt is.
Dan seldi twater wt drucken, ende neemt .2. oft .3. doderen van eyeren,
ende wasket mitter hant in dat vel, ende hebben een weynich verscher
karnemelc, ende een weynich verscher butter, ende wat aluyns, ende leggen dat vel aldus ghewasket hierin te weke enen nacht. Daerna seldiit
weder wasken, ende bakent ouer een hout 2 als die pelsers 3 plegen. Dit
seldi doen also lange alst droge is.
Ende wildiit sneewit hebben, so suldi daerin stroeyen scoen tarwenblomen, ende als ghiit doer den bast 4 trect [...] 5 ende wildiit gheel hebben,
so neemt oker voer meel, so hebdi goet seemsleder.
,

(fol. 248v)
58. Om montliim' te maken.
Recipe zwembatch 2 of huusblase 3, ende siedet ses vren in cyromelle 4,

dats worse 5 van bier, ende alst sop is gheworden dicke als karnemelc, so
stoet men die sticken, ende laet dat sop varen 6 ende alst wel ghestoten
is [...] als die scrienmakers 7 doen ; mer eerst alst begonnen is te sieden,
so selment scoen scumen, ende alst ghestoten is, so selment nemen, ende
doent weder int sop, ende latent sieden .v. of .vi. miserere 8 lanc, ende
roerent subtiliken omme, ende daer selment wriuen doer een haer 9 mit
enen houten lepel, ende latent lopen in een panne, ende daer wt neemt
,

57. 1. fransiins : vellum, fijn perkament. 2. over een hout : gespannen op een
houten raam. 3. pelsers : pels- of huidenbewerkers. 4. bast : zemelen. 5. Na trect
is wellicht een stuk tekst overgeslagen.
58. 1. montliim : lijm die men met de mond mag vochtig maken (niet in Mnl.
Wdb.). 2. Zwembatch : volgens het Mnl. Wdb. zwemblaas ; hier syn. van huusblase
(niet in deze bet. in Mnl. Wdb.). 3. huusblase : volgens het Mnl. Wdb. vislijm;
hier : vissop. 4. cyromelle : Lat. cera meila : honigwas, bijenwas. 5. worse : volgens
het Mnl. Wdb. „afkooksel (?)" ; hier wel : bezinksel. 6. varen : weglopen. 7. scrienmakers : meubelmakers. 8. miserere : de tijd nodig om het gebed Miserere mei
Deus ... te bidden. 9. haer : teems, zeef. 10. quartem ... frumenti : Lat. een vierendeel van het beste graan. 11. ghebeedelt : gebuideld. 12. donec ... mixta : tot
de ganse materie goed gemengd is. 13. quo facto ... cessacione : Lat. als dit gedaan
is, wordt het weer in de schotel gelegd en wordt het reeds gebruikte brodie (substantie ?) eraan toegevoegd ; men kookt het drie of vier paternosters lang, steeds
roerende zonder ophouden. 14. slecht : effen. 15. herden : hard worden. 16. dragen : drogen. 17. riichtet : rijg het (niet in Mnl. Wdb. ; zie aldaar s.v. riën). 18. spekels : speeksel (gen. part. na wat). 19. laetpanneg : laatpan, pan voor bloedlaten.
20. scoerde : gescheurde.
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drie oft vier lepel in een scuttel, ende doeter toe quartem partem adipis
frumenti 1° wel ghebeedelt 11 dan weder .3. of .4. lepel cum adipe frumenti, als voirseit is, donec tota materia fuit bene mixta 12.
Quo facto iterum ponatur in patella, et addatur de brodie prius
seruata, et bulliat per tria vel quatuor pater noster mouendo semper sine
cessacione 13, dan doetet wt in een grote platte scuttel, die slecht 14is inden
bodem, mit wat oliis seer dunne ghesmeert dat mens nauwe ghesien en
mach, ende latent dan staen herden 15 een dach of twee, ende snident dan
an clenen sticken ; ende latent een dach of twee dragen 16 ende riichtet 17
,

danmitel drat,en hgursoneid
wint, ende latent also voert drogen.
Ende alsmen wat cleyns wil limen, so selment warmen inden mont een
sticgen, ende temperent mit wat spekels 18, ende bestriken dan daermede
datmen limen wil, ende liment dan. Mer alsmen wat groets wil limen, so
nim een scilp of een laetpanneg i9, ende latent weken in water een nacht
lanc (fol. 249r) an cleynen sticgen ghesneden, ende settet op een coel
viers, ende roertet omme, ende daer mach men mede limen scoerde 20
blade, of knopen an boken setten, ende latent so lange warmen tot dat
die watericheit bi na verteert is, so ist te starcker, mer altoes roeren.
59. Om him, mede te vergaderen haut of stien, ende dat van water noch
van vier en dissolueert 1 .
Recipe een weeken case, ende sniten an clenen sticken, ende waschten
mit wermen water in een mortier of visel tot dat water claer of loept,
ende dan mitter hant ghewasket of gheduwet. Doeten dan in cout water
tot dat hi hert wort ; daerna wriiften cleen op een glade tafel of wriifstien
mit een malet 2 dan doeden weder in een visel, ende doeter toe water ghemenget mit lenende calc, ende stotet seer te gader tot dattet dicke wort
als wiinheffe.
,

60. Om cristal of glasen te smelten 1.
Recipe .2. deel ghepuluert cristals of glasen, ende dat derdendeel ghebrant loet, ende settet te gader in een croes, ende smeltet te samen : dus
moechdi doen mit allen gemmen 2 of costeliken stienen.

59. 1. dissolueert : oplost. 2. malet : wrijfstok (niet in Mnl. Wdb.).
60. 1. Dit recept wordt nog eens herhaald op fol. 251r. 2. gemmen : edelstenen.

DE GELEGENHEIDSDICHTER CORNELIS EVERAERT
EN ZIJN TAFELSPELEN IN ENGE EN RUIMERE ZIN
door
Wim HUSKEN

1. Inleiding
Voor zover bekend is Matthijs de Casteleins Const van Rhetoriken het
enige poëticale geschrift in de Nederlanden waarin een rederijker zich,
hoe summier ook, expliciet over enkele van zijn dramatische opvattingen
uitlaat. Wie zich interesseert voor een pre-Renaissancistische toneeltheorie treft daarover bij de Oudenaardse factor van „Pax Vobis" echter
maar bitter weinig aan. Ten aanzien van het tafelspel, het enige rhetoricale toneelgenre waaraan Castelein tenminste nog een aparte „balade"
besteedt, lezen we het volgende :
Vvanneer ghy tafel spel maeckt tuwen wille
Tsy met eenen brille, oft van iaren ionc,
Siet toe ende suerghd bee lude en stille
Dat ghy u niet en vindt in gheschille
Om u personagen, en vald dies niet blonc :

Een costume eist onder Mercurius tronc
Dat den laetsten persoon es deerste ordineersele,
Vut die schept ghy dandere zonder langhen pronc.
Van de laetste neemd tgheheel spel syn fundeersele. ( 1)
Hoewel de laatste drie versregels in dit citaat een interessant licht werpen op een poëticaal aspect van het genre, is met het oog op de nu
bekende tafelspelen niet duidelijk waarom De Castelein zo nadrukkelijk
de aandacht vestigt op deze „laetsten persoon". Misschien heeft zijn
opmerking betrekking op de werkwijze die hij er ten aanzien van zijn
eigen produkten op nahield. Van de achtendertig tafelspelen die hij in de
loop der jaren moet hebben vervaardigd is er, zoals bekend, echter niet
één bewaard gebleven ( 2). En omdat de auteur in zijn Const verder zwijgt
over deze vorm van toneel, blijven we voor de beantwoording van de
vraag naar de betekenis van De Casteleins observatie uiteindelijk toch
weer in het duister tasten. Deductie van de kenmerken van het genre aan
de hand van de spelen zelf resteert derhalve als enig alte rnatief.
(1) Matthijs de Castelein, De Const van Rhetoriken. Ghendt 1555, blz. 58, ballade 173.

(2) Ibid., blz. 220, ballade 212, vs 4.
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Voor de selectie van een te onderzoeken corpus komen genre-aanduidingen in de titels van de spelen natuurlijk in de eerste plaats in aanmerking. De meeste stukken bevatten immers op zijn minst een vage aanduiding van de soort waartoe zij door de schrijver of, in het geval van
gedrukte spelen : hun tekstbezorger, gerekend werden. De waarde van
dergelijke genre-aanduidingen lijkt echter vrij gering wanneer we met een
term als „ebatement" geconfronteerd worden. Niemand zal per slot van
rekening willen beweren dat het Esbatement van de Appelboom en het
tot hetEsbatement ven sMenschen Sin en Verganckelijcke Schoonheit
zelfde toneelgenre gerekend kunnen worden. En terwijl dit voor andere
soorten van toneel uit de 15de en 16de eeuw nooit is onderzocht, wordt,
mogelijk naar analogie van de problematiek rond deze term, aangenomen dat genre-aanduidingen überhaupt verdacht zijn. Deze conclusie
wordt nog versterkt door het feit dat de situatie elders al even droevig
is. In Frankrijk is de discussie over de vraag of farce en sottie afzonderlijke genres dan wel verschillende manifestaties van één en dezelfde
toneelsoort zijn bijvoorbeeld ook nog niet uitgewoed, terwijl termen als
interlude en Fastnachtspiel in Engeland resp. Duitsland evenmin ondubbelzinnig zijn. Daarmee lijken we definitief met lege handen te staan. Of
wellicht toch niet ? Ondanks gezonde twijfel over de bruikbaarheid van
16de-eeuwse genre-aanduidingen, vraag ik mij namelijk af of wij ons ten
aanzien van bepaalde subgenres ruim vier eeuwen na dato misschien toch
niet vergissen. Waarom zou vrijwel iedere rederijker zich immers de
moeite getroost hebben om zijn toneelspel van een genre-aanduiding te
voorzien, bij voorbaat wetend dat potentiële regisseurs of toeschouwers
met de gehanteerde terminologie nauwelijks uit de voeten kunnen ?
Terecht meent de Amerikaanse romanist Alan E. Knight dan ook dat
genre-aanduidingen bedoeld waren om in eerste oogopslag te kunnen
bepalen voor welke gelegenheid een tekst bedoeld is ( 3). Jauss' observatie
dat achter iedere tekst, herkenbaar in zijn genre-aanduiding, tenminste
één dominerend kenmerk schuil gaat dat constituerend werkt voor de
totstandkoming van het genre en dat als specificatie van de soort voldoende verheldering verschaft ( 4), levert voor tafelspelen name lijk alsnog zo hoop ik in dit artikel althans te kunnen aantonen de sleutel
voor een vraag waarmee we reeds decennia lang kampen.
Of rederijkers het, in doorsnee, onderling met elkaar eens waren over
de gehanteerde terminologie is bij dit alles natuurlijk de cruciale vraag.
De beantwoording daarvan dient echter te volgen op de vraag of auteurs
(3) Alan E. Knight, Aspects of genre in late medieval French drama. Manchester
1983, blz. 93-94.
(4) Hans-Robert Jauss, „Littérature médiévale et théorie des genres". In : Poétique 1 (1970), blz. 79-101.
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(3)

hun eigen indeling zelf ook consequent toepasten. Erg gemakkelijk te
onderzoeken is dit niet, aangezien van de meeste toneelschrijvers het
bewaardgebleven oeuvre uiterst klein is ( 5). Het aantal schrijvers waarvan
meer dan één tafelspel bewaard is gebleven, is op één hand te tellen.
Naast Cornelis Everaert behoren daartoe verder alleen Gerrit Hendericksz van Breughel, Jacob Celosse en Johan Baptist Houwaert. Met het
doel de consistentie van zijn systeem ten aanzien van het tafelspel te
onderzoeken beperk ik me in dit artikel tot de werken van Co rn elis Everaert.

2. Tafelspelen in enge en in ruimere zin
Terwijl de Brugse lakenvoller en -verver in zijn vijfendertig spelen tellende oeuvre de term tafelspel slechts in twee gevallen als genre-aanduiding hanteert, betitelt Patricia Pikhaus er in haar in 1986 aan de Gentse
Rijksuniversiteit voorgelegde proefschrift Het Tafelspel bij de Rederijkers
maar liefst acht als zodanig ( 6). Achtereenvolgens betreft het het Esbatement van Boerdelic Pleghen ende Ghenoughelic Voortstel, het Tafelspeilken
vander Beke, het Tafelspeilken up een Hoedeken van Marye, het Spel vanden Nyeuwen Priestere, het Esbatement vande Zeven Bloetsturtynghen,
Tspel van Joncheyt ende Redene, Tspel vanden Berch en Tspel van eender
Jubile ( 7). Kortom, volgens Everaerts eigen typologie : twee tafelspelen,
twee esbatementen en vier kortweg als spel aangeduide teksten.
Hoewel Mevr. Pikhaus daarover geen uitsluitsel geeft, zal zij, overigens
evenals Van Mierlo en Knuvelder ( 8) eerder, ten aanzien van Everaerts
tafelspelen haar keuze hoofdzakelijk gebaseerd hebben op de indeling die
Muller en Scharpé in hun uitgave van de teksten voorstellen. De laatsten
gaan evenwel uit van een andere definitie van „tafelspel" dan de jongste
onderzoeker van het genre. „Tafelspel" betitelen zij : alle „(meest korte)
gelegenheidsstukjes, aan tafel bij een gildefeest, koningsfeest enz. vertoond". Voorts karakteriseren zij de aldus door hen geselecteerde teksten
als : „kleine genrestukjes, enkele vol genoeglijke, onschuldige (soms
(5) Vgl. de „Lijst van auteurs, afsch rijvers en eigenaren" in W.M.H. Hummelens Repertorium van het rederijkersdrama, ca. 1500-1600.
Assen 1968, blz. 282286 en de aanvulling daarop door H. van Dijk e.a. in Dutch Crossing (1984),
n° 22 (April), blz. 124.
(6) Patricia Pikhaus, Het tafelspel bij de rederijkers. Gent 1988-1989. Twee dln.
(7) Zie voor een meer gedetailleerde bibliografische omschrijving : Hummelen,
Repertorium, blz. 15-28.
(8) J. van Mierlo, De Letterkunde van de Middeleeuwen. In : F. Baur [e.a.],
Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden.
's-Hertogenbosch 1949 2, deel 2,
blz. 201. G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de Geschiedenis der Nederlandse Letterkunde. 's-Hertogenbosch 1970 5, deel 1, blz. 484.
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inderdaad voor ons modern gevoel schier onnoozele) grappen en grollen,
maar de meeste, hetzij van den beginne af of onverwachts ten slotte, met
een stichtelijke of zede lijke strekking, en alle met de onmisbaar geachte
allegorie" ( 9).
Is er een verklaring te vinden voor de vraag waarom Everaert slechts
twee van zijn stukken tafelspel noemt, terwijl er maar liefst acht voor een
dergelijke genre-aanduiding in aanmerking lijken te komen ? Voor de
beantwoording daarvan dienen we terug te keren naar de eerder
genoemde dissertatie van Patricia Pikhaus. Onder tafelspel verstaat zij
„een dramatisch rederijkersgenre, dat voor een privé-gezelschap bij een
of andere feestelijke gelegenheid rondom een tafel tijdens de maaltijd
werd opgevoerd door maximaal vier spelers, meestal twee of drie, die met
elkaar of met het publiek (in het geval van monologen) in discussie
gewikkeld zijn over een of ander punt (de prioriteitsvraag, het aan te bieden, meestal symbolisch te verklaren geschenk, bekering of inzicht, anekdotes) waarbij dit soms gepaard gaat met lijfelijk contact en actie en
waarbij rechtstreekse apostrofen en allusies op het feestgezelschap wijzen
op het doorbreken van de `vierde wand'." (p. 32.)
Ofschoon op deze uitvoerige, beschrijvende definitie op het eerste
gezicht niets valt aan te merken, missen we erin toch een, zoals we hier
zullen trachten aan te tonen, essentieel kenmerk. Weliswaar maakt
Mevr. Pikhaus namelijk melding van een „privé-gezelschap" als geïntendeerd publiek, de vraag of de auteur van het tafelspel zijn tekst precies
op dit gezelschap heeft afgestemd of wellicht zonder een concrete aanleiding een toneeltekst heeft vervaardigd, bij een latere gelegenheid op verzoek met slechts marginale aanpassingen snel en efficiënt presenteerbaar,
laat zij daarbij echter onbesproken. Naar mijn mening is juist deze eigenschap : het al dan niet expliciet voor één bepaalde gelegenheid geschreven
zijn (fungerend naast de door Mevr. Pikhaus genoemde kenmerken),
wezenlijk voor het genre van het tafelspel. Werkt de schrijver voor een
opdrachtgever en stemt hij zijn produkt af op de gelegenheid waarbij het
opgevoerd zal worden, dan zouden we het resultaat een tafelspel in enge
zin kunnen noemen. Bekendheid met de identiteit van de persoon die tijdens de feestmaaltijd centraal staat, is daarbij niet noodzakelijk, maar
natuurlijk wel gewenst. Vervaardigt de auteur, zonder daartoe een
gerichte opdracht gekregen te hebben, een (tafel)spel dat bij een
bepaalde, zich regelmatig voordoende gelegenheid opgevoerd kan worden, dan hebben we te maken met een tafelspel in ruimere zin. Wie dus
bij een bruiloft een tafelspel wilde laten opvoeren, kon voor een dergelijk
(9) Spelen van Cornelis Everaert ; vanwege de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden met inleiding en aanteekeningen uitgegeven door
J.W. Muller en L. Scharpé. Leiden [1898]-1920, blz. XLII.
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produkt (zo stellen wij ons dat althans voor) te allen tijde bij hem
terecht, want zoiets lag thuis, bij wijze van spreken, gewoon op de plank.
Eventueel kon de tekst van het aldus „gekochte" spel door de koper of,
op dienst verzoek, de schrijver aan de omstandigheden worden aangepast.
Hoewel het onderscheid tussen tafelspelen in enge resp. ruimere zin
subtiel en misschien zelfs verwaarloosbaar lijkt, vergunt het ons anderzijds een blik in het „ambacht" van een „gelegenheidstoneelschrijver" en
preciseert het onze kijk op de uiterlijke vormen van het genre. Accepteren we het hierboven aangegeven principiële verschil in uitgangspunt bij
de vervaardiging van tafelspelen, dan stuiten we daarmee op een mogelijke verklaring voor de vraag waarom Everaert verschillende genre-aanduidingen heeft benut voor spelen die schijnbaar tot hetzelfde genre
behoren. In het ene geval, bij tafelspelen in enge zin, hebben we te maken
met op bestelling geschreven, bezwaarlijk bij andere gelegenheden
opnieuw opvoerbare teksten. In het andere geval is er daarentegen sprake
van spelen die, buiten een concrete aanleiding om, geschreven zijn om ter
beschikking te staan zodra ernaar gevraagd wordt.
Wenden we ons, ter adstructie van het hier beoogde onderscheid tussen
tafelspelen in enge en ruimere zin, nu dan tot het werk van Cornelis Everaert, in het bijzonder tot de gelegenheden die aanleiding gaven tot de
vervaardiging van de acht als „tafelspel" geïdentificeerde teksten, om ons
daarna af te vragen hoe het zit met enkele, voor zeer concrete gelegenheden geschreven, andere spelen van zijn hand.
3. Cornelis Everaerts vermeende tafelspelen
De titel van het eerste door Everaert zèlf als „tafelspeilken" betitelde spel
(De Beke) is, zoals uit vs 242 b lijkt („Ende mids dat ghy de naeme Vander Beke voert"), een toespeling op de naam van de nieuwe koning van
het gilde van St.-Sebastiaen. Hoewel de schrijver in 1512 nog niet actief
was als „clerc" van de Brugse handboogschutters in een bewaardgebleven Ledenlijst van het gilde lezen we dat Everaert in 1519 in die funktie aantrad , was hij mogelijk al wel zo bekend met diens leden, dat een
gerichte opdracht voor dit feest niet onaannemelijk is. Ook de inhoud
van het spel toont aan dat we met een uitsluitend voor deze gelegenheid
geschreven tekst te maken hebben.
Het stuk opent met een rondeel van een boer, Cleen Vermueghen, die
zich beklaagt over de zwaarte van zijn beroep. Jonsteghe Affexcie, zijn
vrouw, spoort hem aan om op pad te gaan naar het koningsfeest. Over
een mee te brengen present kunnen zij het echter niet eens worden. Op
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hun verzoek staat Beraedtsamich Advys, „een medecyn ofte apothycaris", het paar daarom met goede raadgevingen ter zijde :
Cleen Vermueghen
Wat zultge ons doen hebben ?
Beraedtsamich Advys
Een deuchdelic waettre
Wiens cracht passerende es allen gommen (10)

Volgt het voor een presentspel (want dat is het, behalve tafelspel, ook)
gebruikelijke ( 11) raden naar de aard van dat wonderbaarlijke water, de
uitleg van het geschenk (een crucifix uit welks vijf wonden water of wijn
stroomt) en de aanbieding ervan. Terwijl de eerste helft van het spel nog
voor een willekeurige persoon zou kunnen zijn vervaardigd, heeft het resterende deel uitsluitend betekenis voor één bepaald individu : Van der
Beke. Daardoor verkrijgt dit tafelspel zijn unieke karakter en verdient
het de genre-aanduiding die de auteur het heeft meegegeven.
Anders dan in het hiervoor besproken geval wordt de persoon voor
wie het Tafelspeilken up een Hoedeken van Marye in 1530 werd vervaardigd nergens met naam en toenaam vermeld. Wel is de funktie van de
geïntendeerde ontvanger van het uiteindelijk overhandigde geschenk (een
rozenhoedje) bekend : de nieuw-benoemde koning van het Brugse hoedemakersgilde. Met De Beke heeft het evenwel gemeen, dat de aanleiding
ertoe in hoge mate eenmalig is. In de wetenschap dat de stad Brugge op
het moment dat Everaert dit spel schreef vierenvijftig ambachtsgilden
binnen haar muren telde, kon de schrijver er immers moeilijk bij voorbaat van uitgaan dat uitgerekend het gilde der hoedemakers bij hem om
een tafelspel zou aankloppen. De inhoud van het tafelspel alsmede het
toepasselijke present maken het derhalve uiterst onwaarschijnlijk dat
Everaert voor deze gelegenheid uit een reeds eerder aangelegde „voorraad" tafelspelen heeft geput.
Om het verschil tussen het Hoedeken van Marye als tafelspel in enge
zin en een soortge lijk tafelspel in ruimere zin aan te geven, herinneren we
aan een qua inhoud vergelijkbare tekst : De Bonte Kapkens ( i2). De aanbieding van een hoed was, zoals uit de overhandiging van een zotskap
in het laatstgenoemde spel blijkt, klaarblijkelijk niet ongewoon. Het verschil tussen dit tafelspel en het Hoedeken van Marye is echter evident :
De Bonte Kapkens kan voor elk willekeurig gehoor ten tonele gevoerd

(10) Muller en Scharpé, Spelen, blz. 382 ; gommen, hier : „geneesmiddelen".
(11) Pikhaus, Tafelspel, deel 1, blz. 112.
(12) Veelderhande Geneuchlijcke Dichten, Tafelspelen ende Refereynen ; opnieuw
uitgegeven vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
Leiden 1899, blz. 15 e.v.

68

(7)

worden, terwijl Everaerts tafelspel zijn actualiteitswaarde na opvoering
geheel verliest.
De volgende, min of meer samenhangende groep van teksten omvat
twee spelen die de genre-aanduiding „esbatement" dragen. Het Esbatement van Boerdelic Pleghen ende Ghenoughelic Voorstel werd geschreven
om, zoals Everaert in de inhoudsopgave van zijn handschrift te kennen
geeft, „ten steecspele van Ghistele a° 1526" ( 13) ten tonele gevoerd te
worden. Anders dan Mevr. Pikhaus in de hierboven geciteerde definitie
van tafelspelen eist, is dit esbatement dus niet voor een „privégezelschap"
gespeeld. Behalve de schutters zullen tijdens het „steecspel" namelijk heel
wat meer toeschouwers de opgevoerde stukken bekeken hebben. Van een
tafelsituatie is al helemaal geen sprake. De editeurs van Everaerts toneeloeuvre kenschetsen het, stellig bij gebrek aan een betere term, dan ook als
een „soort van tafelspel", tijdens een schutterswedstrijd „tusschen de
bedrijven gespeeld" (14).
Op het moment van verschijnen van hun uitgave waren Muller en
Scharpé waarschijnlijk niet op de hoogte van het bestaan van de „boerdighe cluchte van een boer die wil leeren schieten inden doelen" ( 15). Aan
dit, eveneens tijdens een schutterijfeest op 4 augustus 1615 door Haagse
rederijkers te Ketel opgevoerd spel, bewaard gebleven in de zogenaamde
Verzameling Van der Morsch ( i6), werd namelijk pas voor het eerst in
1930 door N. van der Laan aandacht geschonken ( 17). Dit laatste spel is
in meer dan één opzicht met Everaerts esbatement vergelijkbaar. Immers,
hoewel het Esbatement en de Haagse klucht qua inhoud nogal van elkaar
verschillen, zijn beide spelen anderzijds duidelijk voor eenzelfde soort van
gelegenheid geconcipieerd en onder vergelijkbare omstandigheden opgevoerd. Wanneer die gelegenheid zèlf nauwe lijks de aanwezigheid van een
tafel vooronderstelt en het publiek moeilijk select genoemd kan worden,
dan ligt de conclusie ten aanzien van het Esbatement van Boerdelic Pleghen ende Ghenoughelic Voortstel voor de hand : géén tafelspel, niet in
ruimere, laat staan in enge zin.
Het Esbatement vande Zeven Bloetsturtynghen bevat opnieuw heel wat
tafelspelkenmerken. Zonder enige twijfel behoort het hoe dan ook tot de
categorie der tafelspelen in ruimere zin. Van de toegesproken koning
achterhalen we, in tegenstelling tot het eerder besproken Tafelspeilken up
een Hoedeken van Marye, echter niet van welk gilde of ambacht hij de
(13) Muller en Scharpé, Spelen, blz. 2.
(14) Muller en Scharpé, Spelen, blz. 598.
(15) Hummelen, Repertorium, 1P7, blz. 108.
(16) Hummelen, Repertorium, blz. 105-111.
(17) N. van der Laan, „Rederijkersspelen naar een Handsch rift ter Bibliotheek
van het Leidsche Gemeentearchief', in : TNTL 49 (1930), blz. 132-133.
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leiding heeft. Dat een dergelijke funktionaris echter „te sommegher
tyt I I Jn varren contreyen reysende" (vs 84-85) is, lijkt geen al te riskante
observatie. Als daarmee al een zekere direktheid en vertrouwdheid met
de persoon in kwestie wordt gesuggereerd, is dat wel een heel voorspelbare, weinig exclusief op één bepaalde gelegenheid betrekking hebbend.
Door inlassing of wijziging van enkele luttele regels zou de auteur de
tekst gemakkelijk op een concreet gehoor hebben kunnen afstemmen. In
de vorm die het spel nu heeft is dat b lijkbaar (nog) niet gebeurd.
Slechts één van de ter bespreking nog resterende teksten in de groep
van acht vermeende tafelspelen lijkt de voor tafelspelen „in enge zin"
gewenste eigenschap van bekendheid met de identiteit van de geadresseerde te bezitten : Tspel van eender Jubile. Het werd vervaardigd voor
een zekere Jan Donteclocke, die, zoals we uit een reeks van kunstig gewrochte chronogrammen kunnen afleiden, in 1534 zijn vijftigjarig professiefeest vierde ( 18). Wanneer we de toespelingen op verschillende anekdotes rond de jubilaris serieus nemen, dan kunnen we alleen maar concluderen dat dit spel uitdrukke lijk voor deze ene gelegenheid is geschreven. De
voorbeelden die Everaert van Donteclocke's meest memorabele, ja zelfs
komische daden aanhaalt, deden Muller en Scharpé echter reeds twijfelen
aan de exclusiviteit van de aan de jubilaris toegeschreven gebeurtenissen.
Wie zijn ambt als geestelijke gewetensvol uitoefent zal namelijk inderdaad niet meewerken aan pogingen van „jaeghers" om een verplichte mis
zo kort mogelijk te laten duren. En omdat zuinigheid een deugd en verstrooidheid onschuldig is, kunnen ook daarover licht grapjes gemaakt
worden. Zo dronk Donteclocke, om zijn vrienden niet op kosten te jagen,
in zes weken tijds niet meer dan één pint wijn en was hij ooit wanhopig
op zoek naar zijn bril die uiteindelijk op zijn neus bleek te staan. Ook
het feit dat de anekdotes in kwestie in de toenmalige literatuur welbekend
waren, vermindert de suggestie van authenticiteit met betrekking tot de
vermeende adressaat. Het enige onderdeel van het spel dat onlosmakelijk
met hem verbonden is, zijn de in de verzen 127-145 opgenomen chronogrammen, die echter, zoals Muller en Scharpé daarover veelbetekend
opmerken, „denke lijk door een kloosterbroeder van den jubilaris voor de
gelegenheid vervaardigd en aan den wand der feestzaal geschreven"
zijn ( i9). Heeft Everaert zich voor dit concrete, aan Donteclocke opgedragen spel misschien laten leiden door een achter de hand gehouden model
ervoor ? Zo ja, dan is het een mooi voorbeeld van een tot in enge zin
omgewerkt tafelspel in ruimere zin.

(18) Muller en Scharpé, Spelen, blz. 527.
(19) Muller en Scharpé, Spelen, blz. 651.
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Het Spel vanden Nyeuwen Priestere vertoont grotere gelijkenis met het
hiervoor besproken Spel van eender Jubile dan men op het eerste gezicht
zou vermoeden. Uiteraard heb ik het dan niet over de inhoud van beide
drama's maar over hun ontstaansgeschiedenis. Aangezien immers een
priesterwijding in de 16de eeuw, waarschijnlijk zelfs nog meer dan een
jubileum, een alledaagse gebeurtenis was, kon Everaert voor zo'n gelegenheid namelijk gemakkelijk een in voorraad vervaardigd tafelspel in
portefeuille houden. Incidentele wijzigingen zouden de tekst dan wel een
min of meer op de geestelijke in kwestie afgestemd karakter verlenen.
Hoewel moeilijk bewezen kan worden dat dit laatste bij het Spel vanden
Nyeuwen Priestere het geval is geweest, lijkt niets er anderzijds op te wijzen dat deze tekst voor een bepaald individu is geschreven ( 20). Directe
verwijzingen naar de aanwezige toeschouwers zijn zo neutraal mogelijk
gehouden : „tes hier een feeste vul jubelacie" zegt Inwendeghe Redene in
vs 24. De zot Twyffelic Zin verdenkt tNyeuwe Testament ervan „metten
broode" te spreken : „Om dat hier veil priesters zyn gheseten" (vs 83).
De rol van de zot is überhaupt een interessant aspect van dit spel, want
hoewel de aanwezigen nauwelijks andere zaken dan vreugde om de
nieuwe pri ester in gedachten zullen hebben, plaatst Twyffelic Zin juist
kritische kanttekeningen bij de manier waarop sommige geestelijken hun
professie uitoefenen :
Ofse zo excellent zyn als ghy zyt vermondelic,
Hoe commet datse leuen dus sondelic ?
(vs 246-248)
Verandwoordt dat met taelen hoosch.
[...]
Al zietmense leeden een leuen confuus
Se houden daghelicx met vrauwen huus
(vs 264-266)
Oft ghehuwede lieden waren als wyf of man.
Al vervult de berispende zot met zijn marot hier vooral een conventionele
funktie, de beschuldigingen klinken niettemin tamelijk scherp. Verontwaardiging over een niet optimaal funktionerende clerus zouden, los van
iedere concrete gelegenheid, de aanzet hebben kunnen geven tot het
schrijven van dit spel. Immers : „Een latente haat tegen de geestelijkheid
was altijd aanwezig", aldus Huizinga ( 21). Everaert heeft er zich blijkbaar
niet voor geschaamd een dergelijke kritiek zelfs tijdens een feestelijke
(20) R. Vos verwijst in zijn artikel „Gemeenplaatsen rondom de priester in de
Elckerlijc, bij Jan van Boendale, Anthonis de Roovere en Cornelis Everaert", in :
Ons Geestelijk Erf 40 (1966), blz. 407-418, juist naar dit spel om aan te tonen dat
„de door leken geschreven literatuur uit de 14e, de 15e en de 16e eeuw een groot
aantal gemeenplaatsen kent om de priester te verheerlijken, de priester te bekritiseren en om de gelovigen op te roepen de priester te eren". (blz. 408).
(21)J. Huizinga, Herfsttij der Middeleeuwen : Studie over levens- en gedachtenHaarlem
vormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden.
1969 11 [1919 1, blz. 175.
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gebeurtenis als een priesterwijding te ventileren. Daartegenover staat
natuurlijk dat de nieuwe priester zich niet persoonlijk aangesproken
hoeft te voelen : hij moet immers nog beginnen. Bovendien heeft de
schrijver bij het concipiëren van zijn tekst stellig niet een concreet individu voor ogen gehad maar een hele klasse. Door aan het eind van het
spel een aarden vat gevuld met bloemen en een spiegel te laten aanbieden
(symbolen voor de broosheid van het mense lijk lichaam, resp. voor de
priesterlijke plicht om als spiegel te fungeren van een deugdzaam leven)
verzacht de schrijver voor deze gelegenheid zijn kritiek, ook om de feestsfeer niet in gevaar te brengen, en conformeert hij zich tegelijkertijd aan
een der belangrijkste conventies van het tafelspel.
Tspel van Joncheyt ende Redene voert ons weer terug tot een koningsfeest. Met het eerder besproken Esbatement vande Zeven Bloetsturtynghen
heeft het gemeen dat ook hier iedere specifikatie omtrent de soort van de
koning en koningin in kwestie ontbreekt. Op een vraag van Zinnelicke
Ghenouchte (een „vrauwelicke personage aerdich ghecleet naer den
aert") waarheen zijn reis voert, antwoordt Joncheyt simpelweg : „Teender feesten reyn 11 Van eenen conync ende coneghinne" (vs 30-31).
Muller en Scharpé hebben getracht om achter de woorden die de aanbieding van Jonckheyts present vergezellen een pikant stukje Brugse
petite histoire te ontcijferen. „Het merkwaardige van dit stuk", aldus de
beide editeurs, is dat het „op verzoek van een werkelijken `verloren
zoon' (269) vervaardigd schijnt, ter verzoening van dezen met zijn vader
en wel op een feest van den koning en de koningin van een of ander
gilde [...], die als broeder en zuster van den verloren zoon [...] gesmeekt
worden zijn voorspraak bij den vader te zijn [...]. Vervulde de werkelijke
verloren zoon zelf zijne eigene rol, gelijk men zou gissen, dan spelen
werkelijkheid en verbeelding hier op het tooneel eigenaardig dooreen" (22). Hoewel het thema van de verloren zoon aan het eind van het
spel inderdaad op vrij opvallende wijze met de tekst is verweven, past het
anderzijds toch ook gewoon in de fictie van het gespeelde en wordt het,
los van een concrete aanleiding, thema van het eigenlijke spel. Zo duikt
de gedachte om via derden weer terug in de gunst van, bijvoorbeeld,
ouders te geraken, niet voor het eerst op bij de aanbieding van het present, maar is impliciet reeds eerder aanwezig in de woorden van Zinnelicke Ghenouchte :
So wye wil volghen jnt ghemeen
SWeerels Vruecht ende Ghenouchte Zinnelic
Ramp ende roy wort hy ghewinnelic.

(22) Muller en Scharpé, Spelen, blz. 642.

72

(11)
Vallende jnde gramschip van vader ende moeder
Nyeuwers gheacht van suster of broeder.

(vs 166-170)

De meegebrachte geschenken (een schilderij van Koning David, God vergeving smekend voor zijn overspel met Bathseba en één van Esther,
Ahasverus biddend het Joodse volk te sparen) borduren daarmee dus
voort op een thema dat veel eerder in het spel al was geïntroduceerd. En
liepen er in overdrachtelijke zin in de 16de eeuw niet veel „verloren
zonen" rond ? Aangezien niets erop wijst dat er sprake is van een
gerichte opdracht, breng ik Tspel van Joncheyt ende Redene dan ook
onder bij de tafelspelen in ruimere zin.
Het laatste van de traditioneel als „tafelspelen" beschouwde drama's
van Cornelis Everaert, Tspel vanden Berch, is weer een koningsspel.
Opnieuw vernemen we niets naders over de als „conync" aangeduide persoon, noch over de omstandigheden waaronder dit spel opgevoerd werd.
De mededeling : „Tes kerstenrycke pays duere dat meen jc" (vs 71) geldt
in de roerige eerste helft van de 16de eeuw immers op vele momenten.
Verwijzingen naar „den berch van Cassele" (vs 142) en naar de bedevaartplaats Aardenburg in, nu, Zeeuws-Vlaanderen (vs 182) geven evenmin uitsluitsel over een concrete gelegenheid waarbij dit spel zou kunnen
zijn opgevoerd.
Vergeleken met de hiervoor besproken tafelspelen, in het bijzonder met
de zgn. koningsspelen, is Tspel vanden Berch het minst informatief
omtrent de gelegenheid waarbij het ten tonele gevoerd kan worden. Zou
de aanleiding erom vragen, dan zou men de tekst zonder enige moeite
voor een geheel ander feest kunnen omwerken. Het spel is dan ook eigenlijk niet meer dan een kader om een oningevulde gebeurtenis heen. Voor
een gelegenheidsdramaturg uiteraard een uiterst welkome aanwinst voor
zijn papierwinkel.

4. Everaerts overige gelegenheidsdrama's
Een vluchtig overzicht van het oeuvre van de Brugse toneeldichter leert
ons dat de schrijver zijn pen ook bij andere gelegenheden dan koningsfeesten heeft geroerd. Maar liefst vier maal neemt hij, met wisselend succes, deel aan officiële, veelal door de stad Brugge uitgeschreven toneelwedstrijden ter viering van politieke gebeurtenissen.
In het voorjaar van 1525 sleept hij een zilveren schaal van zes ons in
de wacht met Tspel vanden Hooghen Wynt ende Zoeten Reyn. Direkte
aanleiding voor de feestelijkheden was de door Karel V op 24 februari
1525 gewonnen slag bij Pavia, reden voor de Brugse magistraat om op
8 maart prijzen uit te loven voor de beste toneelspelen. Het „Hallege-
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bod" van die dag, de officiële bekendmaking omtrent de voorgenomen
festiviteiten, luidt :
„zo wie ter eeren vander voorseijder blijder tijdijnghe ende victorije zondaghe achternoene eerstcommende, beghinnende naer vesperen ende ooc maendaghe ende dijsendaghe naer de noene daer
naer, indien ment sondaechs niet vuldoen en can, scoonst ende
best spelen van zinnen spelen zullen, dienende ter materie subjecte, scimp ende vilonnie gheweert, die zullen hebben voor eenen
upperen prijs een zelvren scale, weghende zes onchen. De best
doende daer naer voor eenen ijen prijs eenen zelvren croes weghende vier onchen. Ende de beste doende daer naer voor eenen
derden prijs een zelvren zoutvat weghende twee onchen (23).

Ofschoon er een direkte aanleiding was voor de vervaardiging van dit
spel
Everaert werd in zekere zin zelfs uitgenodigd om met een stuk
voor de dag te komen
kan het resultaat in geen geval „tafelspel"
genoemd worden. Afgezien van het feit dat Keizer Karel, de gefêteerde
persoon, niet zelf bij de opvoering aanwezig was, heeft Tspel vanden
Hooghen Wynt ende Zoeten Reyn bovendien één distinctief kenmerk (stellig het hoogtepunt van de opvoering) dat het rigoureus van het genre der
tafelspelen onderscheidt : een tableau vivant waarin eigentijdse vorsten
met personen uit de Klassieke geschiedenis en de Bijbel worden vergeleken :
Hier thoocht men Dauidt jncommende
binnen Jherusalem met Golias [hooft] vp de
punt van zynen zweerde ende vrauwen
maechden met harpen luuten flueten
hem commende te ghemoete ende hem
ghewellecomt (24).

De betrekkelijk eenvoudige omstandigheden waaronder de meeste tafelspelen werden opgevoerd, voor zover ons daarover althans iets bekend
is, stonden het gebruik van een ingewikkeld decoratief als een tableau
vivant nu eenmaal niet toe (25).
Dezelfde Slag bij Pavia heeft de in Brugge vertoevende Aragonese
kooplieden-„nacie” blijkbaar uitgelokt tot de organisatie van een eigen
toneelwedstrijd. Everaert komt nu voor de dag met een feitelijk ongetiteld Spel dat ghespeilt was voor de Aragoenoysen. Veel attributen zijn er
niet voor nodig. Menichte van Volcke, de persoon om wie dit spel in
hoofdzaak draait, brengt de meeste tijd door „sittende vp eenen stoel

(23) Hallegeboden, dl III, fol. 420r (Stadsarchief Brugge).
(24) Muller en Scharpé, Spelen, blz. 100.
(25) Pikhaus, Tafelspel, dl I, blz. 100-101.
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becleet met tapyttse" ). Wat de tekst als tafelspel ongeschikt maakt is,
opnieuw, het voorkomen van een tableau vivant :
( 26

Hier moet staen Anon jnt arnasch met de
croone vp thooft ende Dauidt ooc jnt arnasch
ende men sal de croone nemen van Anons hoofde
ende stellense vp thooft van Dauidt ).
( 27

De erop volgende explicatie moet het verband aantonen tussen deze oudtestamentische scène en de recente politieke gebeurtenissen : immers,
zoals de Ammonietenkoning Hanun door David werd overwonnen
(2 Sam. 10 : 1-19 en 12 : 29-31), zo herhaalt deze geschiedenis zich, althans in Everaerts ogen, in de strijd tussen Karel V en Frans I. De nederlaag van de Franse koning mag sommige Vlamingen, die een goede verstandhouding met Frankrijk willen handhaven, weliswaar slecht uitkomen, de totstandkoming van vrede zal ten slotte toch, zo luidt de boodschap van de Brugse lakenvolder, tot grote welvaart en politieke stabiliteit leiden.
Op grond van het voorkomen van één of meer, de hele struktuur van
het drama beheersende tableaux vivants, zouden we Hooghen Wynt ende
Zoeten Reyn en het Spel dat ghespeilt was voor de Aragoenoysen, naast
spel van zinne (de term waarvan men zich in de Hallegeboden bedient),
„figuerlicke" spelen kunnen noemen. In het tweede van de genoemde
spelen lezen we namelijk, dat opname van een „tooch" hoorde bij de
opdracht waaraan de auteurs die aan de wedstrijd deelnamen, dienden te
beantwoorden :
Ende om elcken persoone
Te verblydene binden Brugsche wycke
Begheeren zy by quaerte van rethorycke
Te hebbene/ een fyguerlic bediet
Ten naesten dat dese victorye es ghesciet
Te ghelyckene/ zoot vooren verhaelt staet
By eender fyguere ).
( 28

Wanneer Frans I op 14 januari 1526 het Verdrag van Madrid ondertekent en daarbij uit een zeven vernederende maanden durende Habsburgse gevangenschap wordt ontslagen, is er wederom aanleiding om dit
in Brugge uitbundig te vieren. Ook Everaert is daarbij aanwezig, nu met
Tspel van Ghewillich Labuer ende Volc van Neerijnghe. Uiteindelijk zal hij
er slechts een derde prijs mee in de wacht slepen, een twee ons wegend
zoutvat. En weer mondt het spel uit in een „tooch" met Christus aan het
kruis, dat voor deze gelegenheid echter is „ghestoffeirt ghelyc eenen
(26) Muller en Scharpé, Spelen, blz. 119.
(27) Muller en Scharpé, Spelen, blz. 127.
(28) Muller en Scharpé, Spelen, blz. 121 (curs., W.H.).
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olyueboom" ( 29). In een afsluitend refrein wordt, voor wie dit nog niet
had begrepen, uitgelegd dat de olijf symbool is voor de vrede en dat deze
boom daarom de plaats inneemt van het kruis.
Anders dan bij de twee spelen ter gelegenheid van de Slag bij Pavia,
waarbij er qua inhoud tenminste nog een rechtstreeks verband is met de
direkte aanleiding, zou Tspel van Ghewillich Labuer ende Volc van Neerijnghe bij elke willekeurige vrede kunnen worden opgevoerd. Het kenmerk dat we eerder als typerend voor het verschil tussen tafelspelen in
enge c.q. ruimere zin hebben aangewezen : het criterium van voor één
concrete gelegenheid geschreven te zijn, blijkt dus niet alleen distinctief
te zijn voor het tafelspel, maar tevens voor het gelegenheidstoneel als
zodanig, want daartoe kunnen we het drietal tot zover in deze paragraaf
besproken spelen wel degelijk blijven rekenen.
Als Everaert een vierde, tevens laatste keer een gooi doet naar stedelijke erkenning voor zijn talenten als toneelschrijver zijn we inmiddels
twaalf jaren verder. Nu is het de Vrede van Nice, een op 18 juni 1538
in aanwezigheid van paus Clemens VII getekend tienjarig bestand tussen
Karel V en Frans I. Tijdens de festiviteiten naar aanleiding ervan, op
zaterdag 3 augustus te Brugge geproclameerd, worden in de avond na
zeven uur esbatementen opgevoerd. Deze leveren evenwel niet meer dan
een aantal kannen wijn op ( 30). Overdag wordt tijd uitgetrokken voor
meer serieuze toneelspelen. Co rnelis Everaert is er met zijn duidelijk voor
deze gelegenheid geschreven Spel vanden Pays. De in de afscheidswoorden opgenomen opmerking dat het stuk „met haesten ghedaen" ( 31) is,
verleent de verontschuldiging voor eventuele fouten („Esser hyet messeyt
willet jnt beste keren") een minder topisch karakter dan in soortgelijke
gevallen wel aangenomen wordt. Al is het geen meesterwerk, het spel
dwingt door de omstandigheden waaronder het werd geschreven zeker
bewondering af. Immers, niet alleen werd het in het bestek van slechts
enkele dagen bedacht en berijmd, het werd binnen dezelfde korte tijd
bovendien gerolleerd, ingestudeerd en opgevoerd ! Of is hier opnieuw
sprake van adaptatie van een ten dele reeds in voorraad gereedliggend
spel ? Evenals bij Tspel van Ghewillich Labuer ende Volc van Neerijnghe
bestaat het grootste gedeelte van de handeling in dit Spel vanden Pays
namelijk uit een lofzang op de vrede in het algemeen. Zoals bij eerdere,
vergelijkbare gelegenheden het geval was, is Everaert er opnieuw in
geslaagd om in een tableau vivant een parallel tussen een Bijbelse gebeurtenis te leggen en de recente politieke ontwikkelingen. Nu is het de
bemiddeling van Karel V's zus Eleonora, sinds 1530 de echtgenote van
(29) Muller en Scharpé, Spelen, blz. 194.
(30) Hallegeboden IV, fol. 286r. (SAB)
(31) Muller en Scharpé, Spelen, blz. 556.
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Frans I, die de schrijver doet denken aan de geschiedenis van koning
David en Nabal (1 Samuel 25). De vrouw van de laatste, Abigail, doet
met behulp van een list David ervan afzien zich op haar man, die zich
aan Davids schapen had vergrepen, te wreken. Evenals Eleonora, door
letterlijk van het ene vertrek naar het andere te rennen, als intermediair
fungeerde tussen de d ri e machtigste vorsten van dat moment ( 32), wist
Abigail de hoog opgelopen ruzie tussen David en Nabal te sussen, zonder
dat de twee kemphanen elkaar ook maar te spreken kregen. Voor de late
Middeleeuwer was daarmee de actualiteit van het Oude Testament dus
wéér bewezen :
Hier thoochtmen Nabal sittende jn eenen stoel/ ende Dauidt cornmende met dyueerssche mannen jnt arnasch ontrent hem scynende gram wesende/ ende een vrauwe aerdich toe ghemaect als
een landsvrauwe gheheeten Abygael knyelende voor Dauidt met
jon[c]wyfs ende cnaepen ontrent huer met kernels ende mulen
ghelaeden met spyse twelc zy Dauidt presenteirt waer by dat
Dauids furye verghync ende hem te vreden stelde (33)

5. Conclusie
Een voorlopige samenvatting van de stand van zaken levert nu het volgende beeld op : de twee door Everaert als „tafelspel" aangeduide spelen,
kunnen met recht in enge zin tot dat genre gerekend worden. Van de zes
resterende, in de literatuur als zodanig geïdentificeerde stukken kan er
één beslist geen aanspraak maken op opname in de categorie van „tafelspelen in ruimere zin" ; voor de vijf overige geldt dat wel. Opmerkelijk
is verder dat binnen de laatste groep er vier zijn voorzien van de meest
neutraal denkbare genre-omschrijving : „spel". Everaerts overige gelegenheidsdrama's (alle eveneens de aanduiding „spel" dragend) kenmerken
zich als groep door de aanwezigheid van tableaux vivants en gerichtheid
op „figuerlicke" explicatie. Zij behoren daarmee dus niet tot het tafelspel
in ruimere zin.
De Brugse toneelschrijver lijkt, samenvattend, heel wat consequenter te
zijn geweest in de naamgeving van deze spelen dan tot op heden werd
aangenomen. an spel dreigt echter roet in ons eten te strooien : Tspel
vande Wellecomme vanden Predicaren jnt Capyttele Provinciael
uit 1523.
Door Muller en Scharpé tot de „maatschappelijk-staatkundige spelen"
gerekend, is het tot op heden nimmer als tafelspel beschouwd ( 34). Maar
(32) Karl Brandi, Kaiser Karl V :
eines Weltreiches. Munchen 1937,
(33) Muller en Scharpé, Spelen,
(34) Muller en Scharpé, Spelen,

Werden and Schicksal einer Persónlichkeit and

deel 1, blz. 334.
blz. 555.
blz. XLI.

(16)
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is dat wel terecht ? De aanleiding tot dit spel is gelegen in de komst naar
Brugge van groepen Dominicanen, afkomstig uit alle delen van de
Nederlanden (van Valenciennes tot Groningen en van Haarlem tot Kalkar) voor een aldaar te houden Generaal Kapittel. Na een Prologhe volgt
er een dialoog tussen twee „broodbidders", een kreupele en een manke :
Ofjunstich Bemerck resp. Nydeghe Clappeghe. Beiden hebben nogal wat
kritiek op de geeste lijke stand. In de volgende scène klaagt Brugghe, „een
vrauwelicke personage zeer tryonphant ghecleet als een rudders vrauwe
met baghen ende ketenen de welcke bedect sullen zyn mids een huecskin
ofte ma[n]telken", over de lamentabele toestand waarin zij verkeert.
Vreidsaem Regement en Minsaem Onderhoudt, baljuw of schout resp.
poorter of rentier, trachten haar van de zinloosheid van zulk klagen te
overtuigen. Dit alles in de vorm van een kunstig refrein op de stockregel :
„Die te claghene comt hy qualic gheuaren heift". Gouden tijden waren
het ook voor de godgeleerdheid in de stad, maar grote „doctueren" als
Adriaen de Mil en anderen vindt men er heden ten dage niet meer. De
kreupele en de manke, die dit gesprek blijkbaar gevolgd hebben, geven
de schuld hiervan aan de Reformatie. Nadat Brugghe haar lofzang op de
geestelijkheid nog enige tijd heeft voortgezet, komt Minsaem Onderhoudt
met de verheugende mededeling dat het tij lijkt te gaan keren, want de
door haar zo verheerlijkte „Gheleerde Clergye" heeft Brugge uitverkoren
voor het eerstvolgende „capyttel provinciael". Zelfs voor de twee
„broodbidders" blijkt dit een goed bericht. Met de kruimels die zij van
de tafels hopen te pikken en het werk waar overal extra krachten voor
gevraagd zullen worden, kunnen zij zichzelf namelijk ruimschoots onderhouden.
Na een Pausa verschijnt Brugghe opnieuw ten tonele, nu echter in vol
ornaat : behangen met ringen en juwelen en „hebbende voor huer boeseme de wapene van Brugghe ghemaect aerdich van scilderye ( 35). Samen
met haar vaste begeleiders Vreidsaem Regement en Minsaem Onderhoudt begroet ze elk van de delegaties afzonderlijk. Gheleerde Clerghye
en Schriftuerlic Bewys danken haar uit hun naam. Tot slot overhandigt
Brugge hun een olijftak, terwijl de twee vertegenwoordigers van haar
bevolking een tak van de jeneverbes en een roos schenken, symbolen
voor vrede, eendracht en liefde.
Hoewel een aantal van zeven personages voor een „gemiddeld" tafelspel aan de hoge kant en het spel qua omvang vrij groot (612 verzen) is,
heeft Tspel vande Wellecomme vanden Predicaren jnt Capyttele Provinciaal verder alle kenmerken van het genre der tafelspelen. De gerichtheid
op een select publiek alsmede de aanbieding van geschenken, die voorts
(35) Muller en Scharpé, Spelen, blz. 160.
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allegorisch geduid worden, zijn daarvan niet de onbelangrijkste. Daarmee
zou er dus niets op tegen zijn om dit stuk gewoon een tafelspel te noemen, zelfs in enge zin. Dat de verwijzing naar een tafel in dit spel ontbreekt, hoeft, zoals we dankzij de eerder genoemde studie van Mevr. Pikhaus weten ( 36), nog geen beletsel te zijn, maar de neutrale genre-aanduiding Spel die Everaert hier gebruikt, lijkt opname van dit stuk in de categorie van tafelspelen in enge zin tot slot te ondergraven. Of hebben we
hier toch weer met een, voor een concrete gelegenheid in enge zin, omgewerkt tafelspel in ruimere zin te maken, dat in de genre-aanduiding spel
nog zijn ouder stadium van vervaardiging verraadt ?

(36) Pikhaus, Tafelspel, dl I, blz. 92.

TUSSEN AMSTERDAM EN BRUSSEL
J.-P. VAN CAPPELLE EN G.-J. MEIJER : TWEE PIONIERS
IN DE ACADEMISCHE NEERLANDISTIEK
door

G.-J. Vis

0. Inleiding
Toen Willem I, staatshoofd van het Koninkrijk der Nederlanden (18151830), in de beginjaren van zijn regering het professoraat in de „Hollandse letterkunde en welsprekendheid" had ingesteld, duurde het niet
lang of hij had tevens de daad bij het woord gevoegd met de benoeming
van docenten in dat vak bij instellingen van hoger onderwijs in Noord
en Zuid ). Over de eerste professoren in de neerlandistiek is over het
algemeen redelijk wat informatie beschikbaar. Toch zijn er twee van hen
die ten onrechte tot nu toe betrekkelijk weinig aandacht hebben
gehad in de vakgeschiedenis : J.-P. Van Cappelle en G.-J. Meijer. Beide
docenten waren publicisten van naam. Ze werden benoemd in plaatsen
die vanouds tot de belangrijkste politieke en culturele centra van de
Nederlanden behoorden ). Ze lenen zich goed voor een gezamenlijke
bespreking omdat ze op het eerste gezicht nogal wat verschillen vertonen
gelet op ieders voorgeschiedenis, standplaats en individuele ontwikkeling.
( 1

(2

Voor een goed begrip van beider cultuurhistorische positie bedenke men
dat de eerste academische neerlandici
het waren er ongeveer tien in
totaal
enkele belangrijke kenmerken met elkaar gemeen hadden. Zo
kenden en praktiseerden ze allen de regels van de traditionele retorica

( 3 ).

(1) Ik doel op de universiteiten (Leiden, Utrecht, Groningen, Gent, Leuven en
Luik) en de hogescholen (o.a. het vanouds bestaande Athenaeum Illustre te
Amsterdam en het Athenaeum te Deventer). De hogescholen verschilden van de
universiteiten doordat men er geen doctorsgraad kon behalen.
(2) Van Cappelle werkte in Amsterdam, de hoofdstad, maar bovendien vestigingsplaats van een gerenommeerde instelling voor hoger onderwijs. Meijer
werkte aanvankelijk als docent aan het Athenaeum te Brussel (de stad was, beurtelings met Den Haag, regeringszetel) ; vanaf 1822 was Meijer hoogleraar aan de
universiteit te Leuven (een stad met een groots universitair verleden : de Leuvense
universiteit had in het Zuiden tot de opheffing ervan in 1797 zelfs een monopoliepositie gehad).
(3) Zie Vis, 1989. Uiteraard waren er onderlinge verschillen tussen de hoogleraren in de mate waarin ze theoretisch geschoold waren en in de wijze waarop ze
de retorica in praktijk brachten.
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(2)

Daarnaast was er voor hen een onverbrekelijke samenhang tussen taalen literatuurbeoefening (ook historisch) en het opvijzelen van de
geschokte nationale identiteit, het „Vaderlandsch Gevoel" (Spies, 1984).
Ditzelfde geldt (uiteraard) ook voor de studie van de vaderlandse
geschiedenis ; verschillende neerlandici hadden dit vak ook in hun leeropdracht (4). Een ander gemeenschappelijk kenmerk is hun hoge waardering voor de Klassieke Oudheid en voor de grote 17de-eeuwse Nederlanders als toppers in de ontwikkeling van taal en letteren. Verder is het
opvallend dat zij geneigd zijn in hun geschriften een causaal verband te
leggen tussen historische ontwikkelingen op politiek, economisch, sociaal
en cultureel terrein en de gelijktijdige op- en neergang van taal en letteren. In dit artikel ga ik na hoe Van Cappelle, hoogleraar aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam, en zijn collega bij het Leuvense hoger
onderwijs, Meijer, hun vak beoefenden. Ik spits mijn vraag toe op hun
opvattingen inzake letterkunde en wetenschap gezien tegen de achtergrond van die van hun collega's. Op die manier kan men wellicht een
beter beeld krijgen van de wijze waarop de eerste academische neerlandici
zich in het begin van de 19de eeuw manifesteerden ( 5).
Men kan zich afvragen hoe mensen als Van Cappelle en Meijer de eerste een fysicus en wetenschapshistoricus, de laatste een letterkundige zonder academische vooropleiding hoogleraar konden worden in de
Nederlandse taal- en letterkunde. Die vraag is niet zo moei lijk te beantwoorden als men kijkt naar de geschiedenis van het Hoger Onderwijs.
Van Cappelle werd benoemd aan een gerenommeerde instelling, daterend
uit de 17de eeuw. Letterenstudie stond vanouds in het Amsterdamse curriculum. De docenten ( 6) gaven colleges in de klassieke letteren en verwante vakken, zoals welsprekendheid en geschiedenis. Ze deden dat in de
„artes"-faculteit, die zoals overal op de universiteiten en hogescholen
tijdens de Republiek de propedeusestudies bundelde waarin de studenten zich voorbereidden op toelating tot een van de drie erkende faculteiten : theologie, rechten en medicijnen. Die propedeusestudie omvatte
allerlei vakken, maar neerlandistiek ontbrak daarbij als afzonderlijk

(4) Van Cappelle, in 1816 benoemd voor neerlandistiek (oratie in 1816), kreeg
er in 1819 de opdracht in de vaderlandse geschiedenis bij (oratie in 1819). Meijer
werd in 1822 te Leuven hoogleraar in de neerlandistiek en de vaderlandse geschiedenis (oratie 1822).
(5) Ik volg beide hoogleraren tijdens de periode van het Koninkrijk (dus tot
omstreeks 1830). Van Cappelle sterft in 1829 en Meijer verlaat in 1830 de Leuvense universiteit).
(6) Ik denk aan beroemdheden als de 17de-eeuwers Vossius en Barlaeus, en
aan de 19de-eeuwers D.-J. van Lennep en H. Bosscha.

(3)
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onderwijs- en onderzoeksgebied ( 7). In de jaren 1815-1816 kwamen er
enkele belangrijke veranderingen met de nieuwe wetgeving op het hoger
onderwijs voor Noord en Zuid. Zo kregen universiteiten en hogescholen
er twee nieuwe faculteiten bij : „wis- en natuurkundige wetenschappen"
en „bespiegelende wijsbegeerte en letteren". Officieel verdween de artesfaculteit. Tevens werden nieuwe vakken ingevoerd. Een van die vakken
was de „Hollandsche letterkunde en welsprekendheid". Leiden had al
zo'n leerstoel sinds 1797, met Siegenbeek als eerste functionaris ( 8).
Gezien de geschetste historische situatie had hij geen opleiding tot neerlandicus kunnen volgen. Men koos voor dit nieuwe type werk over het
algemeen mensen uit verwante gebieden, zoals rechten en theologie. De
nieuwe leerstoelhouders waren, qua voorgeschiedenis en bekwaamheid,
vogels van diverse pluimage.
1. J.-P. Van Cappelle (1783-1829)

De Amsterdamse hoogleraar Van Cappelle was één van die nieuwe professoren (9). Zijn levensloop beloofde aanvankelijk alles behalve een professoraat in de neerlandistiek. Hij werd bekend door publikaties over de
verbetering van de schutsluizen en over de stadsverlichting, doceerde
wis-, bouw- en zeevaartkunde, hield zich bezig met de geschiedenis van
de fysica bij de Grieken, editeerde in dit verband Aristoteles en bestudeerde onder meer de brandspiegels van Archimedes ( 10). Maar met Van
Cappelle was er bovendien nog iets anders aan de hand, waardoor hij een
aparte figuur was in de nieuwe kring van neerlandici. Hij had, in tegenstelling tot Kinker, Simons en Lulofs, geen literair verleden als dichter of
schrijver. Hij was ook niet bekend als kanselredenaar, zoals dat bij voorbeeld met Siegenbeek het geval was. Anders dan zijn collegae proximi
frequenteerde hij niet het letterkundige circuit en hij miste een bepaalde
vorm van vertrouwdheid met de toenmalige wereld van schrijvers en
(7) Zelfs als het wél een officieel vak zou zijn geweest in de artes-faculteit, zou
het toch nog een tweederangspositie in het universitaire bestel hebben ingenomen.
Men kon het namelijk in de artes-vakken
anders dan bij die van de erkende
faculteiten (theologie, rechten en medicijnen), waar men de doctorstitel kon behalen — niet verder brengen dan „magister artium".
(8) Bij de benoeming van nieuwe hoogleraren in het Noorden (1816) werd Siegenbeeks dienstverband te Leiden verlengd. Het jaar daarop volgde de benoeming
van zijn collega's in het Zuiden.
(9) Zijn universitaire collega's waren, naast M. Siegenbeek (Leiden) : B.-H. Lulofs (Groningen), A. Simons (Utrecht), J. Kinker (Luik), J.-M. Schrant (Gent),
A. ten Broecke Hoekstra (Leuven). Aan het Athenaeum te Deventer doceerde
C. Fransen van Eck.
(10)Dit laatste deed hij zelfs zo voortreffelijk dat de Hollandsche Maatschappij
der Wetenschappen te Haarlem hem hiervoor een gouden medaille verleende.
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dichters. Dat leek een handicap, want zijn voornaamste taak was toch de
vorming van aanstaande juristen en predikanten in taalbeheersing en literaire smaak. Daar waren anderen te noemen die, vanuit letterkundig
oogpunt gezien, eerder in aanmerking zouden komen voor deze post. De
ontwerpers van de onderwijswet hadden, speciaal met het oog op
Amsterdam, zelfs gedacht aan één bepaalde man „in alle vakken van
Vaderlandsche letteren hoogst beroemd en op dat tijdstip te Amsterdam
woonachtig" (D.-J. van Lennep, 1830 : 26). Die man was Bilderdijk.
Toen de voorkeur bekend werd, kwam de roddel los. Immers, er was
„tegenstand bij dezen en genen" die alles deden wat ze konden om hem
te weren. Maar waarom dan een fysicus en, zo al filologisch georiënteerd,
dan toch typisch in de klassieke richting ? Van Cappelles oud-docent en
latere collega D.-J. van Lennep noemt in zijn necrologie een aantal redenen voor zijn benoeming. Men vond het van belang dat de ordinarius
oog had voor het verband tussen oude en nieuwe letteren, dat hij de
vaardigheid bezat de omgang met de klassieken snel te transponeren naar
de latere tijd, dat deze Van Cappelle uitblonk door „vlugheid van begrip,
leerzaamheid, vatbaarheid, scherpzinnigheid, juistheid van oordeel door
wiskundige oefeningen gevormd", maar ook door goede didaktische
kwaliteiten ( 11). Tenslotte was Van Cappelle een aimabel mens, en dat
laatste kon in ieder geval niet gezegd worden van de man die bekend
stond als de „grote ongenietbare" (id. : 26 v. ) (12).
De inaugurele rede van Van Cappelle (1816) kwam positief over, maar
was volgens tijdgenoten niet vernieuwend. Zo schreef de Konst- en letterbode : „Zoo als men gereedelijk kan verwachten, en dit Verslag de deskundigen zal doen gevoelen, bevat deze Redevoering eigenlijk wel voor
hun niets nieuws, maar het zou onheusch zijn, daarom den Redenaar den
lof te ontzeggen, dat hij deze zijne taak met orde en naauwkeurigheid,
in eenen sierlijken en mannelijken stijl, die dikwijls tot den toon der Welsprekendheid rijst, uitmuntend wel volbragt heeft" ( 13). Met andere
woorden : braaf compilatiewerk, goed voorgedragen. Dit laatste was
overigens van belang uit pedagogisch-didaktisch oogpunt. De studenten
moesten theoretisch en praktisch worden onderricht in de beginselen van
de welsprekendheid, speciaal met het oog op de oefening in het maken
(11)In ieder geval was Van Cappelle iemand die zich veelzijdig ontwikkeld had.
Aanvankelijk (1797) studeerde hij theologie te Leiden, later (1798) studeerde hij
aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam ook letterkunde en wis- en natuurkunde. Terecht spreekt Blaas (1983 : 305 v) van een brede vorming.
(12)Toen Siegenbeek Van Cappelle herdacht, verwees hij naar de rede van Van
Lennep, die degene was met „de grootste bevoegdheid" terzake, en die bovendien
een beeld had geschetst van Van Cappelle waarin Siegenbeek „niets gemist" had
(HANDELINGEN, 1830 : 4-6).
(13) Algemeen konst- en letterbode, 1816, II : 128.
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van pleitrede en leerrede. Van Cappelle gaf hun daarin het goede voorbeeld. Zijn openingszin demonstreerde het en zette tevens de toon voor
het onderwerp : „Zoo dikwijls men de geschiedenis dezer stad met aandacht gadeslaat, wordt men getroffen en in bewondering opgetogen door
het groot aantal van mannen, welke binnen haren omtrek aan de beschaving hebben gearbeid" (Van Cappelle, 1816 : 3). De inhoud van deze
inaugurele rede bood inderdaad niet veel nieuws. Van Cappelle kon putten uit datgene wat Siegenbeek reeds had gepubliceerd over de Nederlandse literatuurgeschiedenis ( i4), .maar ook uit andere studies, zoals die
van Jeronimo de Vries (1810). Van Cappelle gaf een literair-historisch
overzicht van de 13de tot de 19de eeuw. Anders dan sommige anderen
stelde hij Vondel boven Hooft, maar origineel was deze opvatting
niet ( i5 ). Hooft was, in de woorden van G. Brandt, de „opgaande Zon
der Hollandtsche letterwijsheid en der Nederlandsche Poëzij", maar Vondel voerde de taak uit om datgene wat Hooft had voortgebracht „ten
algemeenen nutte bruikbaar" te maken. Vondels stijl „beveelt zich aan
door deftigheid, losheid en eenvoudigheid" (Van Cappelle, 1816 : 17, 22,
26). Uiteraard besteedde Van Cappelle aandacht aan de oprichting van
zijn eigen Athenaeum Illustre „ter volmaking der vaderlandsche letterkunde" ; men denke aan Vossius' „doorwrocht werk", zo „vol van algemeene lessen", en aan Baerleus, misschien minder geleerd, maar daartegenover weer „gevoeliger" (id. : 29 v.). De 18de eeuw, bij anderen doorgaans een tijd van verval, heeft volgens Van Cappelle weliswaar geen
Vondel en Hooft voortgebracht, maar „de dichtkunde zelve won in
eenige kieschheden van taal en maat". Van Cappelle doelt hier niet op
de stijl maar op wat eraan voorafgaat, de taalzuiverheid (id. : 43) ( 16). De
kersverse Amsterdamse hoogleraar, „bij het geleerd Publiek door enkele
uitgegeven Geschriften gunstig bekend", heeft met de keuze van dit
onderwerp voor zijn intreerede midden in de roos geschoten ; de „eigenaardige stoffe" kreeg van hem een „sierlijke bewerking", aldus de Algemeene Konst- en letter-bode (1816, II : 124 v.).
Het formele slot van Van Cappelles oratie, met zijn plichtplegingen, is
inhoudelijk belangrijk : hij bedankt daarin D.-J. van Lennep, die „in den
geest der voorouderen, de oude en vaderlandsche letteren met bekoorlijke
banden te zamen strengelt". Zijn erkentelijkheid gaat tevens uit naar
(14) Ik denk aan de inaugurele redes van M. Siegenbeek uit 1797 en 1799, en
ook aan diens Proeven van Nederduitsche welsprekendheid (1799-1809).
(15) Van Cappelle beriep zich hierbij op de 17de-eeuwer J. Vollenhove.
(16) Nauwkeurig volgt Van Cappelle de voorschriften van de retorica inzake
„inventio" (afbakening van de stof), „dispositio" (structurering) en „elocutio"
(taal en stijl) ; binnen de elocutio gaf hij vooral aandacht aan de „puritas" (idiomatisch taalgebruik), de „perspicuitas" (helderheid), de „ornatus" (stilistische verfraaiing) en het „aptum" of „decorum" (passend taalgebruik).
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medefaculteitslid H. Bosscha, de classicus en historicus wiens steun hij
inroept vanwege de „nauwe overeenkomst tusschen de vakken van onze
oefening, waarvan het onderwijs aan onze zorg is opgedragen" (Van
Cappelle, 1816 : 69-71) ( 17).
Van Cappelle heeft zich, ook in de ogen van zijn tijdgenoten, met deze
inaugurele rede nog niet duidelijk als letterenhoogleraar geprofileerd. Dat
werd al iets beter met de oratie die hij hield in 1819, na het overlijden
van Bosscha, wiens taak hij gedeeltelijk ove rn am („historiae patriae"), bij
de aanvaarding van zijn tweede leeropdracht, in de „vaderlandsche
geschiedenis". De Revue encyclopédique prees in dit verband Van Cappelle om zijn pleidooi voor rechtstreekse invloed van de burger op het
openbaar bestuur (zie Algemeene konst- en letterbode, 1820, II : 380) ( 18).
Wat de neerlandistiek betreft, ging Van Cappelle een werkverband aan
met zijn collega's Siegenbeek en Simons. Dat leidde tot een uitgave van
Hoofts Nederlandsche Historien (1820-1821), bedoeld voor een groot
publiek ( 19 ). In hetzelfde jaar verscheen een afzonderlijk werk van zijn
hand, en daarin klonk al een neerlandistisch geluid : Bijdragen tot de
geschiedenis der wetenschappen en letteren in Nederland (1821). Naast studies uit zijn fysicaperiode over Stevin, Drebbel en Maurits verschenen in
dit boek enkele literair-historische opstellen. Het eerste handelde „over
den invloed der Hollandsche letterkunde op de Hoogduitsche in de
zeventiende eeuw". Een goed onderwerp in de tijd van het vaderlands
gevoel ! Maar in tegenstelling tot sommige anderen wist Van Cappelle
het thema genuanceerd te behandelen, zoals o.m. blijkt uit zijn sententia
tegen het slot van zijn betoog : „Men zij gevoelig voor nationalen roem,
maar verdonkere nimmer het voortreffelijke, dat elders uitblinkt" (Van
Cappelle, 1821 : 197). Met sententia's is hij trouwens toch royaal. Ik
citeer er nog een paar : „Edel is de wedstrijd der volken om den hoogsten
(17) De onderwijsstructuur aan zo'n Hollands athenaeum, waar men, anders
dan op de universiteit, niet kon afstuderen, kon met zich meebrengen dat beoefening van de wetenschap minder diepgaand plaats vond. Het onderwijs, dat voormet het oog op die studenten die niet (geheel) in
bereidend en aanvullend was
beperkte zich vaak tot
de gelegenheid waren aan een universiteit te studeren
de algemene lijnen, conform de eerste doelstelling van „algemene verspreiding van
smaak, beschaving en geleerdheid" (vgl. Schouten, 1964 : 482, 500, 509 ; zie verder Blom, 1992 : 9-28 en passim).
(18) De suggestie van Roelevink (1986 : 207 v.) dat de vaderlandse geschiedenis
bij iemand als Van Cappelle niet in goede handen was, is discutable. Historicus
Blaas (1983 : 306) leest in Van Cappelles geschriften de overtuiging dat door en
sinds 1815 de vaderlandse geschiedbeoefening vanuit een nieuw „oogpunt"
beschouwd diende te worden.
(19)Deze teksteditie bevatte geen stilistisch commentaar. — Enkele collega's
tekenden op het werk in, zoals Kinker en Schrant. Anderen lieten verstek gaan
(Lulofs, Meijer en diens voorganger te Leuven, Ten Broecke Hoekstra).
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rang in het gebied der beschaving, indien hij openlijk geschiedt", en : „In
de stoffelijke wereld wordt niets vernietigd [...]. Ook in den werkkring
van ` smenschen geest gaat niets verloren" (t.a.p.). Wat zijn letterkundige
ideeën betreft : ook Van Cappelle ziet de invloed van de Nederlandse letterkunde in het buitenland afnemen in de tweede helft der 17de eeuw :
„teruggang van den smaak" en verslapping van de geest waren de oorzaken, maar ook het feit dat de ziel minder „geschokt" werd, de voorraad
„stoute denkbeelden" verminderde, en de oorspronkelijkheid verdween.
Van Cappelle ging zich sterk profileren met „Gerbrand Adriaansz. Bredero", een van de volgende stukken uit de bundel (Van Cappelle, 1821 :
223-272). Het nageslacht, zegt hij, noemt Bredero een „man van uitmuntender aanleg" en „ve rnuft", wie het „slechts aan meerdere beschaving
en oefening heeft ontbroken, om tot eenen hoogen top van den Nederlandschen Zangberg verheven te worden" (id. : 225). Als academicus van
zijn tijd vindt Van Cappelle het jammer dat Bredero „geen nut kon hebben van de doorluchtige voorbeelden der Oudheid" (id. : 271). Ook
begrijpt , hij best dat mensen zich ergeren aan Bredero's blijspelen : ze
kwetsen de eerbaarheid (een zonde tegen het „aptum" van de retorica).
Vervolgens poneert hij twee belangrijke stellingen. De eerste over de historie : „Dan echter is men niet in het standpunt geplaatst, waaruit men
deze oude kunstgewrochten moet beoordelen", met andere woorden :
bekijk de geschiedenis door de bril van het verleden en niet vanuit het
heden. De tweede stelling gaat over de relatie biografie/werk : het is volslagen onjuist uit toneelstukken als die van Bredero iets af te leiden over
de „zede lijke denkwijze van den maker", oftewel : maak een scheiding
tussen biografie en werk (id. : 242). Hij voegt daar nog de stelling aan
toe dat alle 17de-eeuwse dichters hebben gezondigd tegen de „kiesche
smaak" (id. : 243). Bredero was een groot „schilder" (id. : 251 vv.) (20) en
een van de „grondleggers en handhavers der Nederlandsche Letteren"
(id. : 272). Wat Betje Wolff aarzelend was begonnen, krijgt van Van Cappelle in deze eerste monografie over Bredro een krachtige stoot. Pas na
1830 zet dit proces van herwaardering van Bredero zich krachtig voort
(Naeff, 1960 : 160, 53, 58).
Een van zijn laatste publikaties ging over Hooft en Schiller als geschiedschrijvers (Van Cappelle, 1827 : 337 vv.). Hierin geeft hij als „vaste kenmerkende trekken" van het Nederlandse karakter „bedaardheid en zucht

(20) Kennelijk huldigt Van Cappelle het oude principe van het „ut pictura poesis".
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tot nauwkeurigheid" (id. : 34) ( 21). Hij stelt die tegenover de eigenschappen van „de Duitscher van echten stam" : „verheffing van geest", „diepen blik", en „de algemeenheid, die hij geeft aan zijne denkbeelden"
(Van Cappelle, 1827 : 342) (22).
Mede op grond van het getuigenis van Van Lennep kan men zeggen dat
het werk van Van Cappelle gekenmerkt wordt door het streven zelfstandig onderzoek te doen. Dat bleek o.a. uit zijn Brederostudie. „Voor alles
ging en wees hij tot de bronnen zelve" (D. van Lennep, 1830 : 29). Zijn
strijd tegen vooroordelen in de wetenschap hangt hiermee samen. Belangrijk in dit verband is zijn „Redevoering over den invloed der vooroordelen bij de beoefening der geschiedenis" ( 23). In de inleiding noemt hij de
terreinen waarop de problematiek speelt : godsdienst, moraal, politiek en
wetenschap. Het is begrijpelijk dat vooroordelen optreden in de eerste
drie gebieden, maar het is verwonderlijk dat men ze ook aantreft bij de
geschiedschrijver. Kennelijk heeft deze te lijden van allerlei handicaps :
gebrekkige opvoeding, autoriteit van anderen, partijdigheid, onaangepastheid van individuele gevoelsreacties, ophemeling van de historie, te
sterke gebondenheid aan de eigen bodem, te grote gevoeligheid voor
uiterlijk vertoon en dito afkeer van wat ondeugd lijkt (intolerantie).
In het hoofdgedeelte van zijn betoog noemt Van Cappelle drie oorzaken
van vooroordelen. Alleereerst het onvoldoende afstand nemen van wat
om ons heen gebeurt. Een dubbelvoorbeeld hierbij : enerzijds de staatsman wie alles voor de wind gaat en die daardoor populair wordt, anderzijds de staatsman in voor hem ongunstige omstandigheden, waardoor
hij tegenstand ondervindt. Vandaar Van Cappelles conclusie : „Ongetwijfeld doet men onregt, wanneer men den eersten te veel verheft, van den
laatsten te weinig spreekt" (p. 372). Een ander dubbelvoorbeeld is de
roem van de (bepaald niet brandschone !) Watergeuzen tegenover de
negatieve beeldvorming van een (schrandere, werkzame, begaafde) staats(21) Zijn collega Lulofs had zich ook al eens aan zo'n generaliserende typering
gewaagd. Behalve bedaardheid noemde Lulofs ook geestdrift, spaarzaamheid,
mildheid, moed, geduld en standvastigheid, gecombineerd met „hoogachting van
hetgene de eigen bodem teelde, zonder vooringenomenheid tegen het uitheemsche" (Vis, 1989 : 150 v.). Dat sommige collega's niet aan deze laatste typering
beantwoordden, blijkt o.a. uit latere opmerkingen (van 1831) van de hoogleraar
in de neerlandistiek te Deventer, H. Beijerman, die een tegenwicht bepleit tegen
alles wat uitheems is ! Als hij later (1839) na Van Kampen de Amsterdamse leerstoel gaat bezetten, maakt hij het nog bonter door bij voorbeeld te spreken over
de „verachtelijke Belgen" (id. : 156).
(22) Zijn opvolger N.-G. van Kampen varieert hierop in 1830 door de Duitser
„zul ht tot bespiegeling en idealen" toe te schrijven (Vis, 1989 : 155).
Deze rede is in 1822 gehouden op een openbare vergadering van de
Tweede Klasse van het Koninklijk-Nederlandsch Instituut (Van Cappelle, 1827 :
367-388).
(

)
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man als Granvelle. Tot zover de eerste oorzaak van vooroordelen. Een
tweede oorzaak ziet Van Cappelle in de angst om voor zijn mening uit
te komen tegenover de publieke opinie „zonder als oorspronkelijk wezen
te handelen" (p. 377). Men handelt en oordeelt dan niet „op vaste gronden" en men mist onafhanke lijkheid. De derde oorzaak van vooroordelen ligt in het gezag van de historicus. Hij moet zich gedragen als onpartijdige voorlichter. Hij heeft de taak het historieverhaal te voorzien van
causale achtergronden, onpartijdig gevormde oordelen en nieuwe denkbeelden : op die manier wordt het tafereel, dat de historicus ophangt,
tevens „een spiegel van hetgeen in zijn binnenste omgaat" (p. 383).
In het slot van zijn betoog zegt Van Cappelle dat de vereiste instel li ng
van de historicus voo rn amelijk bepaald wordt door zijn onzelfzuchtigheid. Een geest van „liefde en bescheidenheid" moet zijn oordeel leiden.
Tevens keure hij „als misdaad" af „al wat in zich zelve den adel der
menschheid onteert" en het goede moet hij vooral „met verheffing van
geest, deugd en grootmoedigheid in al haren glans" laten zien. „Zoo verspreide hij", aldus de slotzin, „de zaden van het ware, schoone, en goede
van geslachte tot geslachte !" (p. 388). Met deze idealistisch-moraliserende uitspraken conformeert Van Cappelle zich aan soortgelijke opvattingen van collega's als Siegenbeek.
Van Cappelle is door verschillende vakgenoten ongunstig beoordeeld.
Tot ver in de 20ste eeuw hebben neerlandici (Brom, 1945 : 28) en historici (Evenhuis, 1978 : 97) hem als een letterkundige onbenul beschouwd.
Naeff (1960 : 53) brengt dit in verband met het feit dat de door hem
bezette leerstoel eigenlijk aan Bilderdijk zou hebben moeten toekomen.
Van Cappelle is gestart als generalist, niet-gespecialiseerd, dus eigenlijk
„superleek" onder de „leken" in de neerlandistiek. Hij heeft zich in zijn
korte ambtsperiode ontwikkeld tot een aktief en vindingrijk neerlandicus,
die, gemeten met toenmalige maatstaven, in kwalitatief opzicht niet de
mindere was van zijn collega's. In mijn conclusie (3) kom ik op zijn verdiensten terug.
2. G.-J. Meijer (1781-1848)

Evenals Van Cappelle werd ook Meijer na zijn dood door een naaste collega herdacht, namelijk F.-C. de Greuve (1849) ( 24). Deze typeert hem op
een wijze die onmiddellijk het onderscheid met Van Cappelle laat zien :
beoefenaar van de schone letteren. Meijer had al vroeg contacten in
Amsterdam met literatoren en filosofen : P. van Hemert, W. Bilderdijk,
(24) F.-C. de Greuve (1792-1863), aanvankelijk hoogleraar te Leuven, na 1830

evenals Meijer te Groningen.
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J. Kinker, J.-F. Helmers, H.-H. Klijn en vele anderen in het circuit van
Felix Meritis, Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen en andere culturele clubs. Opvallend is Meijers internationale
gerichtheid : hij publiceert over Shakespeare, Schiller, Camoens, Petrarca
en Cervantes. Hoewel Meijer in zijn jeugd naast Frans, Duits en Engels
ook Latijn en Grieks had geleerd, had hij nooit op de universiteit gestudeerd.
In het eerste decennium van de 19de eeuw was Meijer een van de weinigen in ons taalgebied (vgl. J. te Winkel, 1925 : 319) die traditionele
opvattingen over literatuur en literaire smaak poogde te doorbreken. Zo
hield hij een pleidooi, tegen de vigerende voorkeur voor het classicistisch
toneel, ten gunste van Shakespeare. Hij deed dat in een spreekbeurt,
gehouden op instigatie van J.-R. Deiman, Van Hemert en Kinker in de
maatschappij Felix Meritis te Amsterdam. Meijer (1808) beweerde daarin
dat in Shakespeares stukken (bv. Hendrik VI) weliswaar soms een „geregelde dramatische verdeeling" ontbreekt, maar dat dat gemis wordt vergoed door „uitmuntende karakterschetsen, deftige taal, en verrasschende
afwisselingen" (Meijer, 1808 : 15). De voortreffelijkheid van Shakespeares werken ligt in zijn „natuurlijke, ware, en krachtige taal" en in zijn
„psychologisch-ware en levendige" personages (id. : 36). De toneelwetten
van Corneille en Boileau bevatten veel goeds, maar zijn voor een deel
„willekeurig, en niet ontworpen volgens een juist begrip van het wezen
der Konst" ; ze staan haaks op „eenen vrijen en der konst waardigen
weg" (id. : 25). Over de drie „eenheden" (tijd, plaats en handeling) van
het drama zegt Meijer, dat Shakespeare de „eenheid van idé" in ere hield
maar dat hij de eenheden van plaats en van tijd terecht verwaarloosde.
Het argument van Meijer is interessant. De kunst „die zig vrijelijk uitbreidt in tijd en ruimte" laat zich niet door zulke kluisters boeien ; de
„verbeelding" kan dit toch best aan ! (id. : 31). Meijer lijkt hier verder
te gaan dan de destijds gebruikelijke opvatting dat de dichterlijke verbeelding weliswaar wat speelruimte heeft maar tegelijk beschermd moet
worden tegen risico's van „verwildering" ( 25). Meijer komt met zijn vrijheidsprincipe in de buurt van de „romantische" opvattingen van Kinker (26). Dat wordt nog duidelijker wanneer men let op andere uitspraken
van Meijer. Zo zegt hij in dezelfde toespraak in Felix, dat men gewoonlijk negatief oordeelt over Shakespeare vanwege diens „min kiesche boer(25)Deze destijds gebruikelijke opvatting past in het contemporaine „standaardbetoog" (vgl. Johannes, 1992 : 85-109).
(26)Het lijkt me indit verband geen toeval dat uitgerekend Kinkers kantiaanse
geestverwant en intieme vriend Paulus van Hemert aan Meijer de gelegenheid
bood zijn bijdrage te plaatsen in het door Van Hemert geredigeerde werk Lektuur
bij het ontbijt en de thetafel. Over Kinker zie men verder Hanou en Vis, 1992 en
aldaar genoemde literatuur.
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terijen, en de onbeschaafdheid zijner vrouwelijke karakters". Meijer
vindt deze beschuldiging niet ongegrond, maar vraagt tegelijkertijd
begrip voor deze zonde tegen de welgevoegelijkheid (het „aptum" van de
retorica !). Immers, Shakespeare vond in zijn eigen vaderland en in de
historie daarvan geen „betere vormen". Bovendien valt dit bezwaar weg
in het licht van de „rijkdom zijner schoonheden", zeker als men let op
die stukken „waar zig zijne Konst tot het Ideale verheft" (Meijer, 1808 :
34 v.). Met de laatstgenoemde formulering sluit Meijer letterlijk aan bij
het taalgebruik uit de poëticale beschouwingen van Kinker. Dat geldt
ook voor een passage als deze : „Wie slegts taalkundige eischen doet, en
de fijne polijsting als het hoogste doel der taal beschouwt, dien zal Shakspere niet altijd voldoen : maar wie de taal voor de middelaresse tusschen
het zinnelijke en Redelijke erkent, die zal hem nimmer zijne hulde weigeren, ten aanzien der schoone harmonie in zijne denkbeelden, gewaarwordingen, en uitdrukkingen" (id. : 37 v) ( 27).
Het onderwijs te Brussel ( 28) bracht Meijer tot het schrijven van leesboeken en van een grammatica, veel gebruikt en vaak herdrukt ( 29). In 1819
verscheen zijn Nederduitsch leesboek (1828 5 !). In 1820 kwam hij met een
Grammaire hollandaise (1830 5 !). Zijn Tweede nederduitsch leesboek gaf
hij in 1821 in het licht (1829 4 !). Ook zijn boekje over Les verbes irréguliers (1830 3) voorzag kennelijk in een behoefte. Ze zijn geen van alle
bedoeld voor het hoger onderwijs. Wel maakt Meijer in 1819 melding
van zijn plan „dit eerste leesboek, door een tweede te doen opvolgen,
hetwelk eene aanleiding tot de verschillende soorten van Nederduitschen
stijl, met voorbeelden, moet behelzen. Terwijl het derde een bevattelijk
overzigt der Nederduitsche letterkunde, met proeven, zoude aanbieden" ( 30). Bij het verschijnen van het Tweede Nederduitsch leesboek
(27)Voor vergelijkbare passages uit Kinkers werk zie men Vis, 1982 (p. 15-22,
145-148) en aldaar genoemde literatuur.
(28)Het Athenaeum aldaar, waar hij van 1818 tot 1822 Nederlands gaf, was
een uitgebreid „college" (middelbare school). Behalve in Brussel werden in het
Zuiden athenaea opgericht in Maastricht, Brugge, Doornik, Namen, Antwerpen
en Luxemburg. Op een gewoon college doceerde men Latijn, Grieks, geschiedenis,
aardrijks- en fabelkunde, elementaire wiskunde, Frans en Nederlands. Op het
athenaeum doceerde men bovendien „de beginselen der natuurkunde en der
natuurwetenschappen" (De Jonghe, 1967 : 176 v.). Evenals het athenaeum in het
Noorden staat het athenaeum in het Zuiden tussen de gewone Latijnse school en
de universiteir in. Maar waar het eerste een verkleinde universiteit is, is het laatste
een vergrote Latijnse school.
(29)Meijer kwam hier in een situatie die, wat de positie van het Nederlands
betreft, ongunstig was (vgl. De Jonghe, 1967 : 195-206). Hij vond bovendien het
Brusselse athenaeum „niets anders dan eene zeer middelmatige Latijnse school"
(De Greuve, 1849 : 75).
(30) Wegens onbereikbaarheid van de eerste druk geciteerd naar de derde druk
van zijn Nederduitsch leesboek (1823), p. IV.
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(1821) zegt Meijer dat hij dit denkbeeld om verschillende redenen weer
heeft laten varen, allereerst „om dat zulks een voo rn aam gedeelte van
onderwijs op onze Hooge Scholen uitmaakt, en ik den schijn wilde vermijden, als of ik mijne beroepsbezigheden met die der Hooge Scholen
wilde gelijk stellen", en vervolgens omdat zo'n werk „ook meer kundigheden en voorbereiding vereischt, dan ik tot nu in mijne leerlingen mag
veronderstellen" (Meijer, 1821 : V). Men mag ervan uitgaan dat Meijer
intussen van Kinker gehoord had dat diens Luikse leerling J.-F.X. Wiirth bezig was met het schrijven van zijn Cours préparatoire à
l'étude de la littérature hollandaise (1823) en zijn Lesons hollandaises de
littérature et de morale (1825), bedoeld voor francofone studenten Nederlands. Toch houdt Meijer in 1821 de deur nog op een kier voor een eigen
inbreng, want hij zegt dat, als geen van de universitaire neerlandici ertoe
zou kunnen komen het door Meijer zo vurig gewenste „handboek ter
overzigt van onze letterkunde te vervaardigen", hij zelf alsnog daartoe
bereid zou zijn in de vorm van een derde leesboek (Meijer, 1821 : VII).
De twee leesboeken van Meijer hebben kennelijk hun nut gehad voor het
middelbaar onderwijs, al stellen ze inhoude lijk nogal teleur( 31). Over zijn
taalboekjes kan men zeggen dat ook deze hun weg naar de gebruikers
hebben gevonden( 32). Ze zijn geschreven tegen de achtergrond van het
genoemde „vaderlandsch gevoel", dat hij in Brussel propageerde. Het
literaire en culturele circuit in het Zuiden frekwenteerde hij op soortgelijke wijze als hij destijds met het Amsterdamse had gedaan. Daarbij
bleef Kinker hem met belangstelling volgen ( 33). Mede hierdoor gestimuleerd ontplooide Meijer zijn taal- en letterkundige aktiviteiten in het
(31) Het Nederduitsch leesboek bevat een verzameling (ruim zeventig in getal)
korte prozastukjes zonder bronvermelding (p. 1-174). Het Tweede Nederduitsch
leesboek wordt geheel gevuld met De opkomst en bloei der vereenigde Nederlanden
van S. Stijl (p. 1-312), een werk dat mede om vaderlandslievende redenen gekozen
zal zijn, wellicht ook op aanraden van Kinker, die deze tekst zeer geschikt vond
voor het hoger onderwijs (vgl. Rutten, 1963 over Kinkers invloed op de studieboeken van Wiirth, vooral p. 571).
(32) Meijer had zich aanvankelijk bediend van de Franse vertaling van
Weilands grammatica door G. van Lennep : Grammaire hollandoise a l'usage des
collèges et des institutions (Brux., 1816 ; 1818 2). Omdat hij de Grammaire Hollandoise van R. van der Pijl (Dordrecht/Brux., 1816 2) ongeschikt vond (verwarrend,
vol tegenstrijdigheden, slechte voorbeelden), en Ph. Olinger's Racines de la langue
Hollandaise te beknopt, is Meijer overgegaan tot het schrijven van zijn eigen
Grammaire hollandaise a l'usage de l'instruction publique (Brux., 1820 ; 1825 3),
beperkt tot idioom en syntaxis. Voor spelling en uitspraak verwijst hij naar
Eléments de la langue Hollandaise (I, Brux., 1821) van zijn Brusselse athenaeumcollega U.-G. Lauts. Meijer baseert zich op het werk van Weiland en Ten Kate
(Meijer, Grammaire (1820) : V-VII). Zie verder hierover Hanou en Vis, 1992 :
373 v.
(33) Zie de brief van Kinker uit Luik aan G. van Lennep te Brussel d.d. 4/11/
1818, afgedrukt in Hanou en Vis, 1992 : 373 v.
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Brusselse genootschap Concordia. Hij hield er in 1819 een redevoering
„over de noodzakelijkheid eener volledige taalkennis, vooral in onze
betrekkingen, als bewoners van het zuidelijke gedeelte van ons vaderland,
en als leden van dit nieuwe Genootschap" (Meijer, 1820). In de lijn van
de oude retorica bepleit hij een „elocutio" ( 34) met grote aandacht voor
de „puritas", de taalzuiverheid (geen bastaardwoorden, maar authentieke
taal). Met het „aptum", in de zin van taalgebruik dat geëeigend is voor
het betreffende genre, de context en de situatie, lijkt hij wat vrijzinnig om
te springen, blijkens zijn verzet tegen een schrijftaal die afwijkt van de
omgangstaal. Motivatie daarvoor geeft hij in de vorm van de vraag „of
eenig denkbeeld verandert naar de plaats, waarin hetzelve geuit wordt".
Meijrnfomtzhrdesamlijkutgboverdachgronden van zijn stellingname. Juiste taalkennis, zegt hij, moet „volledig"
zijn. Dat is het geval „wanneer onze geest daarin eene vrije en voldoening
gevende speelruimte voor zijnen werkkring vindt ; wanneer wij opmerken, dat onze gewaarwordingen, door middel onzer woorden, onveranderd tot anderen overgaan. Maar, wanneer hetgene zoo duide lijk en helder voor onzen geest zweeft, wanneer hetgene ons hart zoo onmiskenbaar
gevoelt, door de mededeeling zoo geheel anders gewijzigd of hervormd
wordt, of zelfs wel geheel verloren gaat, mogen wij onze taalkennis dan
wel volledig noemen ?". Op taalfilosofische gronden geeft Meijer voorrang aan idiomatisch taalgebruik („puritas") en helderheid („perspicuitas"), zo zeer dat hij er het „aptum” eventueel aan opoffert. Basis van
dit alles is Meijers idealistische taalopvatting : „hij, voor welken het eene
behoefte is, al het geschapene en zelfs de denkbeeldige wereld te omvatten [...] wikt en weegt de kracht van elke uitdrukking" om tot adequate
expressie van gedachten en gevoelens te komen. Goede voorbeelden vindt
men in het werk van o.m. Hooft, Vondel, Van der Palm, Bellamy en niet
te vergeten Bilderdijk. Evenals in zijn reeds aangehaalde Shakespearevoordracht ging het ook in deze Brusselse lezing bij Meijer om meer dan
een visie beperkt tot louter grammaticale of retoricale principes. Hoofddoel is het „bevorderen van verlichting en beschaving", en het „eerste en
gereedste middel daartoe" is een juiste en volledige taalkennis. Meijer
beschouwt deze zaak als „een zijner heiligste maatschappelijke pligten".
In dit verband vindt hij het noodzakelijk dat letterkundigen er oog voor
hebben dat „de hoogste wijsbegeerte en dichtkunst in één punt zamenvloeijen, en van daar in eene nieuwe en eigenaardige taal zich uitstorten",
zoals het geval is bij „de dichtvruchten van onzen verhevenen Kin-

(34) Zie noot 16. — De hoogleraren Siegenbeek en Lulofs maakten in hun
onderwijs en in hun geschriften veel werk van deze leer (vgl. Vis, 1988).
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ker" ( 35 ). Het is de vraag of Meijers redevoering in Concordia veel bijval
heeft gekregen. Vergeleken met de superlatieven waarmee de voorzitter
andere redevoeringen in Concordia bekroonde, steekt diens commentaar
op Meijers verhaal wat mager af ( 36). Daarnaast lijkt het geen toeval dat
het juist de Luikse letterenfaculteit is (waar Kinker toen deel van uitmaakte) die Meijer in 1822 het eredoctoraat verleende ( 37 ). Deze was toen
inmiddels al tot gewoon hoogleraar aan de Leuvense universiteit
benoemd ( 38 ), in de neerlandistiek en in de vaderlandse geschiedenis.
Zijn inaugurele rede te Leuven (1822) gaat over de relatie tussen literatuur, gschiedenis en vaderland. De literatuur komt tot een hoogtepunt bij
Vondel „aan wiens verheven licht alle nederlandsche zonen van Apollo
nog hun vernuft ontsteken", in één adem genoemd met Cats, voorbeeld
voor iedereen die trouw is aan „voorouderlijke zeden" en liefde voelt
voor zijn moedertaal (Meijer, 1822 : 14). Zijn plaats in het francofone
Zuiden doet Meijer, evenals Kinker in Luik en Schrant in Gent, nog sterker dan zijn collega's in het Noorden, het belang prediken van de Nederlandse taal en letteren voor de opbouw van het vaderland onder leiding
van de Oranjevorst. Ook daarbij toont hij een gedrevenheid en een bezieling als die van Kinker. Hij gelooft in een betere toekomst waarin de
staat de taak heeft de burgers streng, maar in een geest van cosmopolitisme en verdraagzaamheid op te voeden tot ware vertegenwoordigers
van de Verlichting. Als cultuurdrager heeft Meijer in het Zuiden zijn sporen nagelaten. Diverse figuren die een rol van belang hebben gespeeld in
de Vlaamse Beweging, zijn door Meijer beïnvloed, zoals Prudens van
Duyse, Hubert Delecourt (alias Van den Hove), en Meijers Leuvense
leerling C.-P. Serrure.
Zijn geestverwant en collega te Leuven, F.-C. de Greuve ( 39), geeft in zijn
necrologie van Meijer nogal wat voorbeelden van diens maatschappelijke
en andere aktiviteiten in zijn Brussels-Leuvense periode. In 1824 tilde hij
(35) Voor de citaten zie men Meijer 1820 : 30-37 ; vgl. ook Hanou, 1988, I :
477.
(36) „In welks stuk wij zoo wel de vaderlandsche denkwijze als de begaafdheid
van den spreker hebben erkend", aldus voorzitter C. van Marie in zijn jaaroverzicht over 1819 (Mengelingen, 1820 : 237 v.).
( 3 ') Het „diplóme honorifique" van „docteur en philosophie et lettres" werd
(voor het eerst in de geschiedenis van de Luikse faculteit) verleend aan Meijer,
op 15 juni 1822 (Le Roy, 1869 : XLI).
(38) Desondanks vermeldt de derde druk (uit 1823, een jaar na zijn benoeming
te Leuven) van Meijers Nederduitsch leesboek nog steeds dat hij „Hoogleeraar [...]
aan het athenaeum te Brussel" is !
(39) Ook F.-C. de Greuve (1792-1863) stond in contact met Kinker. Er is briefwisseling tussen beiden geweest. Bovendien recenseerde Kinker een dichtbundel
van De Greuve, die op zijn beurt Kinkers Le dualisme de la raison humaine
besprak (vgl. Vis, 1967 : 287, 318, 355).
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het Leuvense Departement van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
van de grond, waarvan hij tot 1830 voorzitter was. In 1830 verscheen
door Meijers toedoen een „Spaar- en Hulpbank", die in korte tijd tot
bloei kwam. Na zijn vertrek uit het Zuiden werd hij in Groningen
benoemd tot hoogleraar in de vaderlandse geschiedenis (40).
3. Conclusie
De twee hier besproken hoogleraren uit de beginperiode van de academische neerlandstiek waren, elk op zijn eigen manier, uitzonderingen op de
regel. Van Cappelle had, vóór zijn benoeming, in tegenstelling tot de
andere nieuwe leerstoelhouders in dit vak, geen opvallend aandeel aan
het literaire, juridische of theologische circuit. Meijer op zijn beurt miste,
als enige in deze groep, een academische vooropleiding. Daar de verzorging van de taal- en letterkundige vorming van aanstaande juristen en
geen van
predikanten feitelijk hun belangrijkste taak was, dienden zij
lacunes zelf op te vullen.
beiden afgestudeerd als theoloog of jurist ( 41)
Meijer kon hiervoor o.a. de steun inroepen van zijn Leuvense collega in
de theologie De Greuve. Van Cappelle profiteerde in zijn faculteit van de
aanwezigheid van Van Lennep ( 42 ) en van de kenner van de retorica,
Bosscha (43 ). Uit Van Cappelles werk blijkt dat hij de retorica een
belangrijke plaats gaf in zijn onderwijs. Meijer legde zich vooral toe op
praktische oefeningen in taalverwerving, mede met het oog op de francofone leden van zijn studentenpubliek. Wat Meijer aan formeel gezag te
kort kwam, werd goedgemaakt door het in 1822 aan hem toegekende
eredoctoraat van de Luikse letterenfaculteit. Van Cappelle versterkte het
gezag dat hij als natuurwetenschapper en algemeen ontwikkeld man
reeds had, door zijn werk in het nieuwe vakgebied. Door het overlijden

(40) Meijer was behalve van het reeds genoemde Amsterdamse Felix Meritis
lid van de Koninklijke Maatschappij van
en van het Brusselse Concordia
Retorica te Gent (1820) en van de aldaar gevestigde Maatschappij van Nederlandsche Taal- en Letterkunde (1822) ; verder van de Maatschappij van Nederlandse Letterkunde te Leiden (1822) en van het Provinciaal Utrechts Genootschap
(1824) ; corresponderend lid was hij van de Tweede Klasse van het Koninklijk
Nederlandsch Instituut.
(41) De collega's die waren opgeleid in de theologie, waren Siegenbeek (Leiden), Simons (Utrecht), Schrant (Gent) en C. Fransen van Eck (Deventer). Van
huis uit jurist waren Lulofs (Groningen) en Kinker (Luik).
(42) D.-J. van Lennep was aanvankelijk (1796) afgestudeerd in de rechten,
voordat hij (1798) in Amsterdam benoemd werd tot hoogleraar in de klassieke
talen en de geschiedenis.
(43) H. Bosscha bewerkte het beroemde handboek van H. Blair (1788-1790 ;
18042), dat iedere retoricastudent kende en gebruikte.
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van Bosscha in 1819 moest Van Cappelle ook als historicus op eigen
kracht verder ( 44).
Van Cappelle bekwaamde zich in de literatuur- en cultuurgeschiedenis en
profileerde zich als genuanceerd, critisch en soms origineel deelnemer aan
het wetenschappelijk discours. Opvallend is zijn aandacht voor wat men
wetenschapsethiek zou kunnen noemen. Meijer buitte zijn literaire aanleg
en zijn kennis van de literatuurgeschiedenis uit in zijn publikaties ; maar
daarnaast ook in zijn onderwijs, met het accent op de taal- en literatuurbeoefening als onderdeel van de „verlichting" en het „vaderlands
gevoel" (45). Tussen deze twee uitersten het „empirisch-wetenschappelijke" van Van Cappelle en het „idealistisch-literaire" van Meijer
bewoog zich het gros van de academische neerlandici uit deze jaren.
Slechts één van hen verenigde, naar contemporaine maatstaven, beider
genoemde kwaliteiten op het gebied van letterkunde en wetenschap ten
volle in één persoon : de Luikse neerlandicus Kinker.
De opvolger van Van Cappelle, N.-G. van Kampen, was weliswaar als
produktief auteur bekend in de wereld van de letterkunde, maar gelet op
diepgang en kritische zin betekende zijn benoeming in feite een stap
achteruit in de Amsterdamse neerlandistiek. Wat dat betreft kon men
zich in Leuven na het vertrek van Meijer gelukkig prijzen met de benoeming van J.-B. David ( 46). Waar Meijer de taal- en cultuurpolitiek vanWillem I had gepropageerd ( 47), vervolgde David met onderwijs- en
onderzoeksaktiviteiten in dienst van de Vlaamse en groot-Nederlandse
zaak.
Met het noemen van de filoloog David zijn we vanzelf in de situatie
gekomen die een vergelijking mogelijk maakt tussen de zogenaamde
Oude School die van Siegenbeek c.s. en de Nieuwe School van na
1850 : M. de Vries, W.-J.-A. Jonckbloet, maar ook David. De verschillen
zijn duidelijk, als noem ik ze eerder gradueel dan essentieel. De eerste
eeuwhelft gaf een vakbeoefening te zien van enthousiaste liefhebbers van
(44)Het contact met de familie Bosscha werd bewaard door Van Cappelles
huwelijk in mei 1821 met Bosscha's dochter Catharina !
(45)Na zijn vertrek uit Leuven werd Meijer in 1831 aan de Groningse universiteit benoemd in de vaderlandse geschiedenis, waarna hij enkele publikaties verzorgde over middelnederlandse teksten.
(46)J.-B. David (1801-1866) werd in 1834 extraordina ri us en in 1836 gewoon
hoogleraar in de Nederlandse letterkunde te Leuven.
(47)Meijer deed (net als Kinker) in het Zuiden wat in het Noorden werd
gedaan door Siegenbeek, die symptomatisch was voor de rege ri ngsperiode van
Willem I. Siegenbeek gaf in zijn geschiedopvatting namelijk een getrouwe vertaling (zijn gouden spreuk was Eedragt maakt magt) van de politiek van Willem I,
die de partijpolitieke tegenstellingen afgeschaft verklaarde en de nationale consensus predikte (vgl. Otterspeer, 1984 : 47 v.).
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letterkunde en geschiedenis. Ze werkten op basis van de traditionele retorica aan de hand van Blair/Bosscha, en stelden hun onderwijs en onderzoek in dienst van de nationale zaak. Siegenbeek deed dat o.m. door het
schrijven van een literatuurgeschiedenis en het bevorderen van de belangstelling voor de grote redenaars, die hij ook vertaalde : Demostenes,
Cicero en Bossuet. Lulofs heeft tijdgenoot en nageslacht aan zich verplicht door zijn boeken over theorie en praktijk van de retorica. Simons,
een succesvol docent ( 48), zette zich in voor bestudering van de letterkunde met name de poëzie en het genre van de volksverhalen als
onderdeel van de esthetica. Schrant en Kinker richtten zich als hoogleraren primair op het onderwijs in taal en letterkunde als middelen om de
Nederlandse cultuur als zodanig te bevorderen.
De vertegenwoordigers van de Nieuwe School streefden naar grotere volledigheid dan hun voorgangers als Van Cappelle en Meijer, en hun
onderzoek was ook beter uitgewerkt. Kennis van het object kreeg prioriteit boven versterking der nationale identiteit. Toch bleef het element van
de „dienstverlening" overeind staan. Dat had in het Zuiden een speciale
kleur, in verband met de Vlaamse Beweging. Het Noorden miste die
prikkel. De opvolgers van Van Cappelle, Van Kampen ( 49) en Beijerman (50), waren kwalitatief zijn minderen. De Vries ging, op landelijk
niveau, het voortouw nemen, met speciale aandacht voor taalkunde en
oudere letterkunde. Hij werkte nauw samen met David, zijn „trouwe
bondgenoot", door hem gewaardeerd om zijn „rijke kennis" en „schrander oordeel" (51).
In 1830 was de academische neerlandistiek haar kinderziekten te boven.
Een halve eeuw later zal zij een volwassen afstudeerrichting geworden
zijn. Van Cappelle en Meijer hebben in die ontwikkeling een aanwijsbaar
aandeel gehad.

(48) Vgl. Roelevink, 1986 : 195. Ove ri gens zijn er, anders dan Roelevink
beweert, wel degelijk collegedictaten van Simons bewaard gebleven. Ze berusten
in de UB van de Rijksuniversiteit Utrecht, afd. „oude drukken en handsch ri ften",
onder de signaturen 7* F.8 en 11.D.31 ; ze zijn in een door mij aan de UvA te
Amsterdam geleid werkcollege (Instituut voor neerlandistiek, 2de trimester 19911992 bestudeerd door Elsa den Boer.
(4 ) N.-G. van Kampen (1776-1839), hoogleraar te Amsterdam van 1829 tot
1839.
(50) H. Beijerman (1791-1870), hoogleraar te Amsterdam van 1839 tot 1865.
(51) M. de V ri es en L.-A. te Winkel, 1882 : 4.
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TAALONTWIKKELING IN DE ZUIDELIJKE NEDERLANDEN
NA DE POLITIEKE SCHEIDING
( 1)

door
Roland WILLEMYNS
Lid van de Academie

0. Een bekende uitspraak van de Amerikaanse sociolinguïst William
Labov
luidt : „There are no single-style speakers". In dat ene zinnetje
wordt vrij aardig weergegeven wat sociolinguïsten denken van de manier
waarop mensen praten en communiceren. Een taalgemeenschap mag dan
nog zo homogeen zijn, men vindt altijd wel middelen om zijn taalgebruik
te differentiëren naargelang van het bv. gespreksonderwerp (topic), de
spreeksituatie (setting), de gesprekspartner en vele andere variabelen. Dit
differentiëren kan in principe bewust of onbewust gebeuren, maar toch
gebruikt men die term vooral wanneer men aanduiden wil dat de spreker
zich min of meer bewust is van wat hij doet. Laat men de factor „bewustzijn" uit het spel, dan spreekt men meestal van variatie en men denkt dan
daarbij aan taalonderscheid dat vooral toe te schrijven is aan factoren als
bv. leeftijd, sociale of regionale afkomst.
( 2)

Variatie en differentiëring komen in iedere taalgemeenschap voor maar
de intensiteit ervan kan nogal variëren. Regionale variatie (ook wel dialectvariatie genoemd) bv. komt in het ene gebied veel meer voor dan in
een ander en wel op grond van de mate waarin taalstandaardizering
voortgeschreden is, de omstandigheden waarin die is gebeurd en de penetratiekracht ervan in diverse regionale of sociale groepen. Ook binnen
een en dezelfde taalgemeenschap kan de mate van variatie van streek tot
streek verschillen. Men moet er zich ook van bewust zijn, dat variatie
niet alleen een hedendaags verschijnsel is, maar ook in het verleden altijd
heeft bestaan. Binnen ons Nederlandse taalgebied is er altijd ten minste
evenveel en vermoedelijk zelfs meer variatie geweest dan vandaag. Bij de
bespreking daarvan wil ik vooral twee factoren betrekken, met name het
feit dat die gemeenschap zich over twee landen uitstrekt (Nederland en
Nederlandssprekend België) en de historische gebeurtenissen die daar-

(1) Aangepaste tekst van een lezing gehouden op de Conferentie „Taal en identiteit : Afrikaans en Nederlands". Leiden, Afrika-Studiecentrum, 23 juni 1992.
(2) Aangezien het hier de tekst van een lezing betreft werd er geen „Bibliografie" aan toegevoegd. Ik ben ervan uitgegaan dat het ook in de gedrukte versie zo
kon blijven.
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voor verantwoordelijk zijn. Ik som even de allerbelangrijkste feiten op,
die het lot van de Nederlandse taalgemeenschap mee hebben bepaald :
- de politieke scheiding van de Nederlanden na 1585
- het feit dat het Noorden na deze scheiding onafhankelijk werd terwijl het Zuiden onder vreemde heerschappij bleef van achtereenvolgens
de Spanjaarden, de Oostenrijkers en de Fransen
- het ontstaan in 1830 van het Koninkrijk België, bestaande uit een
Nederlands- en een Franstalig landsgedeelte.
Vooraleer ik het daar verder over heb, even een methodologische overweging : bij taalstandaardizering (d.i. het groeien van een algemene taal) is
er meestal een kerngebied waar de trend wordt gezet en waar ook de
standaardtaal voor het hele taalgebied vorm krijgt. In de Franse taalgemeenschap bv. is dat kerngebied Parijs en het omliggende Ile-de-France,
in het Nederlandse taalgebied ligt dat kerngebied in de Randstad. Wat
daar niet toe behoort wordt de periferie genoemd, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de interne en de externe periferie. De
interne periferie ligt in hetzelfde land als het kerngebied : in Frankrijk
kan dat bv. Artois of de Bourgogne zijn, in het Nederlandse bv. Drenthe
of Noord-Brabant. De externe periferie daarentegen ligt buiten de staatsgrenzen : Romaans Zwitserland of Wallonië voor het Franse, Vlaanderen
voor het Nederlandse taalgebied. Eén ding hebben alle perifere gebieden
echter gemeen : men spreekt er anders dan in het kerngebied. In de Bourgogne en in Noord-Brabant spreekt men anders dan in Parijs en in de
Randstad. Datzelfde geldt voor de externe periferie, waar men daar
bovenop ook nog anders spreekt dan in de interne periferie. Anders
gezegd : in Genève en in Gent spreekt men niet alleen anders dan in
Parijs en Leiden, maar ook nog weer anders dan in Dijon en Eindhoven.
Ik leg er sterk de nadruk op, dat ik het nu niet heb over dialecten, maar
alleen over de manier waarop de standaardtaal wordt gerealiseerd.
Dit methodologische uitgangspunt zal ik gebruiken om de taalontwikkeling in het Nederlandse taalgebied te beschrijven en te verklaren.
1. Op het einde van de Middeleeuwen zien we dat er, tenminste in de
schrijftaal, een standaardizeringsproces op gang was gekomen, waarbij
de toon werd aangegeven door Vlaanderen en Brabant. Zonder de historische gebeurtenissen die we kennen, zou onze huidige standaardtaal
ongetwijfeld vooral door die twee componenten zijn bepaald. Ten
gevolge echter van wat tijdens en vooral na de Tachtigjarige Oorlog is
gebeurd verhuisde het kerngebied van de standaardizering van Zuid naar
Noord met alle consequenties van dien.
1.1 Hoewel de officiële scheiding der Nederlanden er pas in 1648 is gekomen, zijn Noord en Zuid de facto gescheiden vanaf 1585 , de val van
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Antwerpen. Beide landsdelen kennen vanaf dan een eigen ontwikkeling
en hoewel dat natuurlijk ook geldt voor de taal, staat tijdens (de eerste
helft van) de 17de eeuw de eenheid nog centraal : de grote toevloed (en
invloed) van de Zuidelijke emigranten beïnvloedt immers het taalgebruik
in de Hollandse (en ook wel andere Noordelijke) steden. Hoewel het
Zuiden niet helemaal leegloopt is het zo dat naar schatting 10 % van de
totale bevolking, maar vooral de meerderheid van de sociale, politieke en
culturele elite naar het Noorden trekt. Aan Hollands „Gouden Eeuw"
hebben dus niet alleen veel, maar vooral veel invloedrijke Zuiderlingen
deel. De opstand tegen het Spaanse en katholieke gezag is in het Zuiden
begonnen en het „startsein" voor de Beeldenstorm van 1566 wordt in het
Zuidwesten t.w. in het huidige Frans-Vlaanderen gegeven. Vanaf 1576
zijn alle provincies der Nederlanden bij de Opstand betrokken, maar in
1579 worden de Franstalige provincies Henegouwen en Artezië weer
trouw aan de Koning (Unie van Atrecht). De andere, opstandige provincies, sluiten de Unie van Utrecht. In 1581 vaardigen ze het Plakkaet van
Verlatinge uit, waardoor Filips vervallen van de troon wordt verklaard.
Op 17 augustus 1585 echter neemt Farnese Antwerpen in en wordt de
politieke scheiding van de Noordelijke en de Zuidelijke provincies der
Nederlanden een feit.
Politiek gezien verloor de Republiek na de scheiding al vlug zijn belangstelling voor het „gerekatholiseerde Zuiden" en had het economisch ook
niet meer nodig. Dank zij de uittocht van vele tienduizenden Zuiderlingen naar het Noorden bleek Amsterdam in staat Antwerpen als havenstad en handelsmetropool te vervangen. Tussen 1600 en 1620 verdubbelt
het aantal inwoners van Amsterdam en in 1650 zijn ze met zijn 150.000.
Antwerpen was intussen van 100.000 inwoners in 1560 op 42.000 in 1589
teruggevallen.
1.2 Wat er daarna in het Zuiden zelf gebeurt is niet zo duidelijk : over
de taalevolutie daar staan de historicus weinig bronnen ter beschikking.
In elk geval is de massale emigratie naar het „bevrijde" Noorden cultureel, intellectueel en economisch een ramp voor de zuidelijke Nederlanden. Hoewel hier, zoals gezegd, de bakermat van het Calvinisme lag en
de aanzet tot de opstand werd gegeven, wordt het Zuiden gedwongen
Spaans te blijven en weer katholiek te worden. 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.
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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 veel van zijn functies ; het werd weliswaar nog in
geschrifte (in druk) gebruikt, maar alsmaar minder als bestuurstaal en
het zakte geleidelijk 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. Toch zijn er, vooral in het Noorden,
nog pogingen om het taalcontact met het Zuiden te behouden. Het
belangrijkste en meest bekende initiatief in dat verband is de vertaling
van de Statenbijbel, die in 1637 verschijnt. De vertalingscommissie wordt
zorgvuldig samengesteld uit noordelijke zowel als zuidelijke specialisten,
zodat alle belangrijke dialectgebieden van de Nederlanden vertegenwoordigd zijn. Het taalgebruik is dan ook een zorgvuldige combinatie van
zuidelijke en noordelijke taalkenmerken en aangezien de taal van de Statenbijbel de grondslag heeft gelegd voor de schrijftaal die nog eeuwenlang in het Noorden werd gebruikt, heeft dit er zeer toe bijgedragen dat
de taal in Noord en Zuid niet onherroepelijk uit elkaar is gegroeid tijdens
de lange en bijna contactloze periode van scheiding.
1.3 In het Zuiden zelf staat de belangstelling voor taal en literatuur na
1585 op een laag pitje. Dat de politieke en religieuze gebeurtenissen daar
niet vreemd aan zijn, blijkt uit de heropleving na het sluiten van het
Twaalfjarig Bestand, waardoor het contact met het Noorden weer makkelijker werd en erheen reizen weer tot de mogelijkheden behoorde.
Vanaf 1613 nemen o.m. Brugse en Antwerpse kamers deel aan Rederijkerswedstrijden in Amsterdam, Haarlem en Leiden en getuigt o.m. Justus
de Harduijn van de literaire wederopleving. In de geschriften der rederijkers die zich, zoals in de 16de eeuw met „taalzuivering", d.w.z. vooral
de verkettering van bastaardwoorden bezighouden, wijst niets erop, dat
de nieuwe politieke of religieuze situatie aangevoeld werd als iets wat op
taalgebied voor een ingrijpende verandering zorgde of zou gaan zorgen
of dat men zich meer of anders dan vroeger zorgen maakte over de taalontwikkeling in Zuid en Noord. Onder de latere pogingen het zuidelijke
Nederlands te reglementeren, ve rn oemen we vooral Guilielmus 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".
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Bij sommigen in het Zuiden bleef de belangstelling voor de gemeenschappelijke taal bestaan en dat blijkt o.m. uit contacten die al vroeg in de
18de eeuw plaatsvonden tussen geleerden van Noord en Zuid met de
bedoeling te komen tot het schrijven van een groot woordenboek van het
Nederlands. Praktische problemen zouden er echter voor zorgen dat het
nog meer dan een eeuw zou duren vooraleer, dank zij de Taal- en Letterkundige Congressen, het praktische werk zou beginnen aan wat het
Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) zou worden. Maar keren
we even terug naar het begin van de 18de eeuw.
2. Wanneer de Oostenrijkse Habsburgers in 1714 de Belgische provincies
van de Spanjaarden overnemen, erven ze een land dat nog altijd uit twee
taalgebieden bestaat, een zo goed als monolinguaal Franstalig gebied en
een Nederlandstalig gebied waarvan de politieke, economische en culturele bovenlaag hetzij verfranst, hetzij tenminste Franskundig is. De Oostenrijkers b lijken zeer snel de twee basisfactoren te snappen, die voor hun
regering belangrijk zijn, nl. dat :
1. ondanks het feit dat Frans, ook in Vlaanderen, de prestigetaal is,
de overgrote meerderheid van de bevolking deze taal niet machtig is ;
2. Frans wel de taal van de elite in het hele land is ;
en daar houden ze bij hun beleid rekening mee. In tegenstelling tot wat
vaak wordt beweerd is het niet zo dat ze helemaal geen taalpolitiek hebben of geen ideeën over wat er volgens hen zou moeten gebeuren. In een
Europa, dat helemaal door de Franse cultuur wordt beheerst lagen die
ideeën voor de hand. De taal van Voltaire, Diderot, Montesquieu, Rousseau e.a. verovert Europa en wordt ook door de Oostenrijkse diplomatie
gebruikt. Een logisch gevolg is dat de communicatie tussen Wenen en
Brussel in het Frans gebeurt ; dat Wenen echter ook met de lokale
besturen in Vlaanderen in het Frans correspondeert is hier wel een breuk
met de traditie. Hoewel de meeste Vlaamse instanties zelf in het Nederlands werken (de Staten van Vlaanderen en van Brabant, de lagere besturen enz.) gebruiken ook die in hun contacten met het centrale bestuur in
Brussel en vooral in Wenen, zelf in toenemende mate Frans. Geen enkel
decreet verplichtte hen daartoe, maar de morele druk van de Oostenrijkers was kenne lijk groot. Wenen communiceerde overigens ook met
zijn Duitssprekende gebiedsdelen in Luxemburg is het Frans. Ook in het
onderwijs is er, om pragmatische redenen, morele druk ten gunste van
het Frans, maar geen in reglementen of decreten uitgedrukte verfransingspolitiek. De kwaliteit van het basisonderwijs is overigens heel slecht.
In het voortgezet onderwijs wordt vooral aandacht besteed aan Latijn,
omdat dat de voertaal van de universiteit is. Daardoor wordt op de colleges niet alleen het Nederlands verwaarloosd maar ook aan het Frans
onvoldoende aandacht besteed.
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2.1 Het zijn vooral de hogere standen in Vlaanderen zelf die, in de ban
van de Franse mode en cultuur, voor de verbreiding van die taal zorgen
en, zoals twee eminente 18de-eeuwse voorstanders van het Nederlands ,
Verhoeven en Verlooy, beschuldigend verklaren, de oorzaak zijn van de
„verbastering en teloorgang van de eigen Vlaamse aard en taal". Dat het
klimaat ongunstig is voor de landstaal en de kwaliteit van het Nederlands daar ten zeerste onder lijdt, vindt iedere tijdgenoot, die over de
taalsituatie in de Zuidelijke Nederlanden publiceert ( 3). Toch treft de verfransing uiteraard slechts een relatief klein deel van de populatie, aangezien de overgrote meerderheid van de bevolking geen Frans kent. De hele
18de eeuw door wordt zowel in Vlaanderen als in Brussel uitsluitend in
het Nederlands gepreekt en de Rederijkerskamers spelen de hele tijd verkwantitader en kennen in de tweede helft van de eeuw zelfs een
opgang. De rol van de Nederlandstalige pers daarentegen blijft
tieve
zeer bescheiden.
2.2 Dat de Franse mode bij velen slechts een oppervlakkig laagje was
blijkt ook uit de vrij omvangrijke productie van „Nederduytsche"
spraakkunsten : niet alleen zijn er herdrukken van vroegere „spraekconsten", er worden ook een aantal nieuwe geschreven en er is een aantrekkelijke markt voor.
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, in de buurt van Duinkerke, (1714), een
vrij invloedrijke grammatica die, net als vele andere (en met even weinig
succes) een de facto aansluiting bij het Noorden bepleit. Professioneel en
gezaghebbend 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). In 1782 publiceerde Des Roches ook een Fransch-Nederduytsch Woordenboek, dat, net als zijn spraakkunst, van hogerhand bij
het onderwijs werd ingevoerd.
Het besef van de culturele en taalband met het Noorden blijft in elk
geval bestaan. De noordelijke auteurs blijven niet alleen bekend, maar
kennelijk ook bemind : Smeyers, 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 voor-

(3) In de Kortrijksche Almanak van 1783 wordt dat als volgt geformuleerd :
„Wy zyn als bed'laers die de spaend'ren / Oprapen van de tael van Vlaend'ren".
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komen". Een aantal boeken worden in het Zuiden overigens her- of
nagedrukt (4).
Willem Verhoeven, een van de belangrijkste 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
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 klaagt de slechte
toestand in de scholen aan en 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". Hij eist een eigen, Nederlandstalige Academie, toneel en scholen in de volkstaal en beklemtoont dat het de taak van de overheid is om
de eigen taal en cultuur van het volk te beschermen en te steunen.
3. Op dat moment is de Oostenrijkse periode echter al zo goed als voorbij. De Belgische gebieden worden in 1794 door de legers van de Franse
republiek veroverd en in oktober 1795 geannexeerd. De Fransen hadden
zonder twijfel taalpolitieke bedoelingen en opvattingen meegebracht. Zij
wilden immers de idealen van de Franse revolutie verbreiden en waren
ervan overtuigd dat die eigenlijk alleen in het Frans goed uitgelegd en
begrepen konden worden. In de veroverde gebieden moest het Frans dus
zo vlug en zo grondig mogelijk worden ingevoerd, zonder rekening te
(4) 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.".
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houden met de gebruiken en wensen van de plaatselijke bevolking. Het
algemene klimaat daarvoor was bepaald niet ongunstig : heel wat voorstanders van de ideeën van de Franse Revolutie hadden er geen moeite
mee in het Frans inderdaad dé taal van de verlichting, van wetenschap
en cultuur te zien. En omdat het Frans hoe dan ook al een belangrijke
rol in de administratie speelde, kwam dat allemaal mooi samen.
Toch bleken de pogingen het lager onderwijs te verfransen buiten de
grote steden in de praktijk vrijwel onmogelijk. In die steden echter, waar
de adel en de hogere bourgeoisie al min of meer verfranst waren, kregen
nu ook de lagere bourgeoisie en de ambachtslieden toegang tot Franstalig onderwijs.
Ook andere taalmaatregelen van de Fransen bleken te voortvarend en
moesten soms teruggeschroefd worden omdat ze, bij gebrek aan kennis
van het Frans bij de bevolking, niet toepasbaar bleken te zijn. Toch
mocht, vanaf 1794, de rechtspraak bv. in civiel recht alleen nog in het
Frans geschieden, met alle moeilijkheden die daaruit volgden.
Bij het begin van de 19de eeuw had de situatie van het Nederlands in
Vlaanderen al bij al een dieptepunt bereikt. De taal bezat geen enkel
prestige meer en nauwelijks iemand was met het min of meer correcte
gebruik ervan begaan. Vanaf 1811 mochten er bovendien geen Nederlandstalige kranten meer uitgegeven worden en ook de publicatie van
Nederlandstalige boeken was ontstellend laag geworden. De straatnaamborden in de Vlaamse steden werden tweetalig en zouden het blijven tot
... 1932. Alleen de lagere clerus, die in het Frans hoe dan ook slechts de
taal van het zedenbedervende Frankrijk zag, bleef met het volk de volkstaal, d.w.z. de lokale dialecten, gebruiken. Dat functieverlies zou, veel
meer dan de eigenlijke verfransing, de grote hindernis zijn voor de pogingen, later in de 19de eeuw, het Nederlands weer tot de bestuurstaal van
Vlaanderen te maken.
4. Het Congres van Wenen, dat na Napoleons val de kaart van Europa
hertekent, besluit Noord en Zuid weer te herenigen in een bufferstaat
tegen Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Enige herinnering aan de vroegere eenheid der Nederlanden speelde bij die beslissing
geen rol en de bevolking werd niet naar haar mening gevraagd. Koning
Willem I is in elk geval opgetogen en verklaart in de Staten-Generaal :
„Het is niet eene enkele strook lands, het zijn niet weinige districten, die
aan het Vaderland worden toegevoegd. Een geheel volk, reeds vooraf
door zijn zeden, taal en nijverheid en door zijn herinneringen met ons
verbroederd, komt ons tegemoet".
Voor de geschiedenis van het Nederlands is het belangrijk, dat Koning
Willem vooral op de taaleenheid rekende om de „réunion intime et complète" te realiseren. Bovendien was hij, in de geest des tijds, een over-
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tuigde voorstander van de „één land, één taal"-gedachte, dezelfde idee
die ook bij de Fransen had voorgezeten. In Willems rijk zijn ongeveer
75 % van de onderdanen Nederlandstalig (2.314.000 in het Noorden en
2.3 51.000 in Vlaanderen, dat zelf goed was voor 60% van de bevolking
der Belgische provincies).
4.1 Toch zeggen derge lijke cijfers niet alles : bijna de hele sociale top in
Vlaanderen was verfranst (plus een deel van de subtop) en wat de andere
spraken waren vooral dialecten, die uit linguïstisch oogpunt zonder enige
twijfel Nederlands waren (en zijn), maar daarom door de sprekers ervan
of door hun Noordelijke „taalgenoten" niet zonder meer als deel van
dezelfde, gemeenschappelijke taal van Noord en Zuid werden ervaren.
Op 15 september 1819 verschijnt het belangrijkste taalbesluit, dat bepaalt
dat, vanaf 1 januari 1823, voor de behandeling van openbare zaken in
Vlaanderen „geen andere taal dan de taal des lands", d.w.z. het Nederlands, nog in aanmerking komt. T.a.v. Wallonië beperkt men zich tot een
poging de invloed en het prestige van het Nederlands te doen toenemen,
maar er komen geen wettelijke of administratieve bepalingen, die het
gebruik ervan voorschrijven. Bij KB van 4 juni 1830 wordt het taalgebruik in Vlaanderen echter weer volkomen vrij verklaard. Wat is er tussendoor gebeurd ?
Dat de consequenties van het taalbesluit vrij gering waren is begrijpelijk :
in een periode van enkele eeuwen is, voor de eerste keer, maar voor
slechts een goede vijf jaar, Nederlands de bestuurstaal van het Vlaamse
land en de taal van de vorst. Toch komen de Vlamingen voor het eerst
weer in contact met het Nederlands, vooral in geschrifte (... voor diegenen die konden lezen !), maar ook mondeling in hun omgang met de
Nederlanders die in het Zuiden een functie krijgen. Voor velen zal dat
inderdaad wel een shock zijn geweest, want de taal, zoals die zich in het
Noorden had gestandaardizeerd op basis van het Hollands, zal wel zeer
ver hebben afgestaan van de Vlaamse, Brabantse en Limburgse dialecten,
die ter plaatse werden gesproken. Voor een kleine groep intellectuelen
echter, wie de „moedertaal" nauw aan het hart lag en die Koning Willems taalpolitiek steunden, bood deze situatie de mogelijkheid zich in het
moderne Standaardnederlands te laten inwijden, c.q. bekwamen. Van
deze kleine groep ambtenaren, juristen en literatoren zal na de „Belgische
Omwenteling" de impuls uitgaan, die de Vlaamse Beweging op de rails
zet en aldus, op de duur, het hele (taal)uitzicht van Vlaanderen en België
zal veranderen.
4.2 Een sterke steun voor de taalpolitiek werd verwacht van een hervorming van het onderwijs, waarvan overigens in het Zuiden de kwaliteit
van hoog tot laag bedroevend was, nog los van het taalaspect. Wat het
middelbaar onderwijs betreft, er worden in 1817 in een aantal steden
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athenea en colleges opgericht, waar uiteraard de studie der klassieke
talen voorop stond, maar waar ook leraren Nederlands worden
benoemd. De aanbeveling is, dat de streektaal de voertaal van het onderwijs zal zijn, maar het duurt een aantal jaren vooraleer de praktijk enigszins met die aanbeveling overeenstemt : de hele infrastructuur en de
schoolboeken ontbraken namelijk en men zou eigenlijk nooit de tijd krijgen dat serieus te verhelpen. De meeste hoop stelde men uiteraard op de
hervorming van het lager onderwijs. Daar werd voordien wel altijd in de
volkstaal les gegeven, maar dan meestal zo slecht en aan een zo klein percentage van de jeugd, dat het, los van enige taalpolitiek, al een heksentoer zou zijn daar op korte termijn verbetering in te brengen. De hele
onderwijspolitiek zal pas later vruchten afwerpen en Koning Willem
heeft niet de tijd gehad er in zijn poging tot vernederlandsing van Vlaanderen echt zelf van te profiteren. Laten we even samenvatten, dat zijn
streven naar taaleenheid, als cement voor de eenheid van zijn rijk,
bemoeilijkt werd door :
1) de drietaligheid binnen zijn rijk en het verzet van vooral de Walen ;
2) de taaltoestand in Vlaanderen met :
a) zijn verfranste bourgeoisie die tegen het Nederlands is
b) het feit dat de dialecten in het Zuiden,
— door de sprekers niet als dezelfde taal als die in het Noorden
worden ervaren ;
— onvoldoende gecodificeerd zijn om als schrijftaal te dienen in de
domeinen waar het Nederlands opeens weer voertaal wordt
3) het verzet tegen het protestantse Noorden van de lagere clerus, zowat
de enige instantie die nog regelmatig van de volkstaal gebruik maakte.
4.3 Op enkele intellectuelen na was dus niemand helemaal gelukkig met
de taalpolitiek van de koning, de enen uit welbegrepen eigenbelang, de
anderen omdat ze niet beter wisten. c.q. door de clerus werden misleid.
Toch is de taalpolitiek slechts één van de redenen voor de mislukking
van het Verenigd Koninkrijk. De twee voornaamste politieke stromingen
in België waren namelijk tegen de Koning gekant : de liberalen vooral
om linguïstische, de katholieken vooral om religieuze redenen. Zo wordt
Willem van twee kanten belaagd en dat wordt hem noodlottig, te meer
omdat hij van zijn Noordelijke landgenoten evenmin voldoende steun
krijgt.
5. In de geschiedenis van het Nederlands is de Vlaamse Beweging één
van de belangrijkste dingen die ooit zijn gebeurd. Niet alleen zou zonder
die beweging allicht één derde van de taalgemeenschap verloren zijn
gegaan, maar bovendien heeft het herstellen van het Nederlands in België
in alle functies die een moderne landstaal normaliter vervult niet enkel
de ontwikkeling van die taal in België, maar die in het hele taalgebied

beslissend beïnvloed ! Het gaat dus allesbehalve om een louter Belgische
aangelegenheid.
5.1 Belangrijk om de Vlaamse Beweging goed te begrijpen is de achtergrond waartegen haar voorstanders hun actie begonnen :
a) Na Koning Willems taalpolitiek, lag het niet zo maar voor de hand,
dat iemand de verdediging en de belangenbehartiging van het Nederlands
op zich zou nemen ;
b) het hele administratieve apparaat, de adel, de hoge bourgeoisie en clerus en delen van de „middenstand" waren al lang verfranst of gewend in
het Frans te functioneren ;
c) het economische zwaartepunt van België lag in het zuidelijke, Franssprekende landsgedeelte (ondanks de nume rieke verhouding van ongeveer
60 % Vlamingen tegenover 40 % Walen).

Het de facto uitgangspunt van het establishment dat Frans dé taal van
het land zou zijn (officieel heette het in de grondwet „het gebruik der
talen is vrij") is dus niet zo onbegrijpelijk en met veel verzet daartegen
werd zeker niet gerekend.
5.2 Het bereiken van doelstellingen zoals die van de Vlaamse Beweging,
t.w. het verhogen van het prestige van de taal en het verhogen van het
gebruik van de taal door het verhogen van de bruikbaarheid ervan, veronderstelt een vrij uitgebreid programma van taalplanning, dat des te
efficiënter kan worden gerealiseerd naarmate de protagonisten over meer
officiële macht (vooral regeringsmacht) beschikken en hun sociaal, economisch, politiek en cultureel prestige kunnen vergroten. De meest voor
de hand liggende en ook meest bruikbare strategie daarvoor is die van
de taalwetgeving. Hoewel dat op de duur niet volstaat is het in een eerste
stadium een conditio sine qua non is om verder te geraken. Omdat ze
echter weinig macht hadden, duurde het telkens heel lang voor dergelijke
wetten werden goedgekeurd.
5.2.1 De wet-De Vriendt-Coremans van 18 april 1898, ook de „Gelijkheidswet" genoemd, bepaalde dat Nederlands, naast Frans erkend werd
als officiële taal van België. Het was niet de eerste maar wel een der
belangrijkste taalwetten : de „gelijkheid" die nu bij wet gegarandeerd
was, zou achteraf succesvol telkens weer ingeroepen kunnen worden bij
de legitimering van latere eisen.
5.2.2 de vern ederlandsing van de Gentse universiteit bij wet van 5 april
1930 en, vrijwel onmiddellijk daarna, de goedkeuring van de taalwetten
van de jaren '30, één van de politieke beslissingen met de meest verregaande en de meest langdurige consequenties, die ooit in België werd
getroffen. Het cruciale punt was namelijk de aanvaarding van het principe van de eentaligheid van de taalgebieden, anders gezegd het territorialiteitsprincipe. Enige uitleg : landen kunnen tweetalig zijn omdat de

meeste inwoners dat zijn of omdat ze bestaan uit verschillende, min of
meer eentalige gebieden (bv. Zwitserland). Tot voor 1932 was Wallonië
monolinguaal en functioneerde ook als zodanig, maar in Vlaanderen
speelden zowel het Nederlands als het Frans een belangrijke rol en de
grens tussen Frans- en Nederlandssprekenden was in geen geval een geografische, maar veeleer een sociale. Net zoals er twee typen meertalige
landen zijn, zijn er grosso modo ook twee mogelijkheden om dergelijke
landen te besturen : er is enerzijds het zgn. personaliteitsprincipe, dat
inhoudt dat de overheid zich tot de burgers richt in de taal die door hen
wordt verkozen en er is het territorialiteitsprincipe, waarbij ervan uitgegaan wordt dat iedereen geregeerd wordt in de taal van het gebied waar
hij of zij woont („cuius regio eius lingua"). In het België van voor 1932
was de facto het personaliteitsprincipe van toepassing, d.w.z. dat Vlamingen van het Frans gebruik konden maken en Walen van het Nederlands.
Dit laatste was een vrij theoretische mogelijkheid, de eerste was zeer
reëel.
5.2.3 De taalwetten van 1932-35 zouden de basis leggen voor een verandering van zowel het type meertalige staat als van het bestuursprincipe.
België evolueerde tot een staat van het type Zwitserland en het territorialiteitsprincipe zou er van kracht worden. Voor de realisering van het territorialiteitsprincipe ontbrak er echter nog een essentieel iets, t.w. de officiële afbakening van de taalgebieden. Dat ook die niet op zich zou laten
wachten heeft vooral te maken met een wijziging in het economische
evenwicht. Twee bijna gelijktijdige tendensen : het teloorgaan van de
zware industrie in Wallonië en het aantrekken van vele nieuwe (vooral
buitenlandse) investeringen in Vlaanderen zorgen ervoor dat in een paar
decennia het economische zwaartepunt van het land verhuist van het
zuiden naar het noorden, dat dichter bevolkt, energieker en sterker is.
Vlaanderen groeit uit tot het rijkere en prestigieuzere gedeelte van het
land, en dat zal na enige tijd ook afkleuren op de taal die nu de enige
taal van Vlaanderen is geworden, het Nederlands.
Doordat het Nederlands niet alleen in Vlaanderen het Frans als prestigetaal verdringt, maar ook dé prestigetaal van het land wordt groeide in
Vlaanderen zozeer de bewustwording van eigen waardigheid, dat het concretiseren daarvan in nieuwe wetten niet uit kon blijven. In 1963 worden
de taalwetten goedgekeurd die als de wetten van „Hertoginnedal” de
geschiedenis zijn ingegaan en de definitieve bekroning bevatten van alles
wat de Vlaamse beweging voordien had geëist. Door de erin voorkomende afbakening van de taalgebieden wordt het territorialiteitsprincipe
ten volle toegepast en is de eentaligheid van de taalgebieden verzekerd.
Een grondwetsherziening die dat alles bekrachtigde zou er in 1970
komen, en daarna nog door twee andere herzieningen (in 1980 en 1988)

worden gevolgd. Het resultaat is dat België een vrij verregaande, federale
structuur heeft gekregen ( 5).
6. Keren we nu eerst even terug om de vraag te beantwoorden wat er
met de taal zelf en de bruikbaarheid ervan gebeurt. Het ligt voor de hand
dat, wanneer je het gebruik van een taal in bepaalde situaties opeist, een
redelijke voorwaarde is dat die taal in die situaties ook efficiënt kan functioneren. Om een duidelijk en tot de verbeelding sprekend voorbeeld te
geven : gesteld dat van vandaag op morgen beslist zou worden dat het
Nederlands in Frans-Vlaanderen (het stukje Frankrijk tussen Duinkerke
en Rijsel) een aantal officiële functies zou krijgen, die het nu niet meer
heeft (bv. voertaal van de administratie, het onderwijs of het gerecht) dan
is het duidelijk dat de taalvariëteit zoals die nu bij de bevolking aldaar
bestaat, niet in staat zou zijn die functies te vervullen. Een vergelijkbaar
probleem stelde zich ook in de aanvangsfase van de Vlaamse Beweging
in het Koninkrijk België : de linguïstische competentie zoals die bij de
overgrote meerderheid van de (ook eentalige) bevolking aanwezig was,
voldeed beslist niet om de taken uit te voeren zoals die door de supporters van de Vlaamse Beweging werden opgeëist. Dat is het wezenlijke
dilemma van de Vlaamse Beweging in de 19de eeuw en omdat slechts
weinigen dat precies in konden schatten, is dat ook het punt waar het mis
begon te lopen. In plaats van zich de vraag te stellen hoe men een efficiënte oplossing voor dat probleem kon bedenken, heeft men zich in
oeverloze discussies gestort over de vraag of het „Hollands" wel fundamenteel beter was dan het „Vlaams", of niet ook de taal zoals die in het
Zuiden bewaard was gebleven dezelfde rechten had als die uit het
Noorden en wat er gedaan kon worden om, door „toegevingen van beide
kanten" te komen tot een echte gemeenschappelijke taal voor Noord en
Zuid. Daar werd bv. uitvoerig over gediscussieerd op de „Taal- en Letterkundige Congressen", die vanaf 1849 om de 2 of 3 jaar taal- en letterkundigen uit Zuid en Noord weer samenbrachten.
6.1 Meestal gaat men uit van twee kampen : de voorstanders van een
„eigen" ontwikkeling van de taal in België (de zgn. particularisten) en
diegenen die pleitten voor een overname van het noordelijke Nederlands
(de zgn. integrationisten), maar eigenlijk is dat nogal ongenuanceerd. Zo
goed als niemand verdedigde één van beide standpunten integraal en
ongenuanceerd (met uitzondering van een aantal fanatieke katholieke
fundamentalisten vooral in West-Vlaanderen) en er waren veeleer evenvele standpunten als deelnemers aan het debat.
(5) Die nog versterkt wordt indien het nieuwe „Hertoginnedalaccoord" van
begin oktober 1992 (dus nadat deze lezing al was gehouden) ook in (grondwet-)
teksten wordt omgezet.

Beslissend blijkt de „spellingkwestie" te zijn geweest. Nadat, ondanks
hevig „particularistisch" verzet, een nieuwe spellingregeling, een systeem
dat bijna volledig met het noordelijke van Siegenbeek overeenstemt bij
K.B. van 1 januari 1844 officieel wordt ingevoerd zullen de integrationistische standpunten het ook later vrijwel steeds halen en wel vooral
omwille van één enkel argument, dat in steeds toenemende mate het taaldebat zal beheersen, t.w., dat toenadering tot, resp. ove rn ame van de taal
uit het Noorden het prestige van de Nederlandse taalgroep in België zal
doen toenemen, aldus de invloed van het Frans in Vlaanderen zal terugschroeven en de kansen op succes van de Vlaamse Beweging zal verhogen. Dat zal voortaan principieel de gedragslijn van de integrationisten
worden en meteen ook de theoretische fundering van hun streven.
6.2 Het is dus met vallen en opstaan, dat de Vlamingen geleidelijk aan
de taal leren te hanteren, waarvoor ze meer en meer gelijke rechten
beginnen te verkrijgen. De evolutie is altijd in de richting van de Noordnederlandse standaardtaal gegaan, niet zozeer uit overtuiging, maar bij
gebrek aan een ander alternatief. Hoe meer de moderne communicatiemiddelen direct contact met het Noorden mogelijk maken, hoe meer
invloed het noordelijke taalgebruik op Vlaanderen uitoefent.
6.3 Vandaag is meestal zowat iedereen het er over eens, dat de algemene,
bovengewestelijke taal zoals die door bepaalde groepen van sprekers in
de Randstad wordt gerealiseerd het dichtste komt bij wat men dé Nederlandse standaardtaalrealisering zou kunnen noemen. Standaardtaalsprekers uit andere delen van ons taalgebied accepteren meestal die westelijke
„norm", die ook het uitgangspunt van de „gezaghebbende" grammatica's en woordenboeken is. Aangezien dit in eerste instantie een historisch
overzicht wil zijn zal ik de hedendaagse variatie binnen het Nederlandse
taalgebied slechts schematisch vermelden en mij verder beperken tot het
aanwijzen van enkele lijnen die er, op grond van de taalgeschiedenis, in
kunnen worden aangewezen.
7. Wanneer we een lijstje op willen maken van de verschillen, die tussen
noord en zuid optreden, moeten we allereerst bepalen op welk niveau dat
gebeurt. Aangezien in beide landen een grote variatie bestaat en we niet
geïnteresseerd zijn in verschillen tussen dialecten, Umgangssprachen en
regionale standaarden onderling, is het duide lijk dat alleen het hoogste,
het meest formele niveau in aanmerking komt. Het zijn dus de verschillen
in standaardtaalrealisering, die hier aan bod moeten komen en daarbij
moet één voorbehoud worden ingebouwd. De standaardtaal wordt in
Nederland in meer omstandigheden gebruikt dan in Vlaanderen en dus
zijn er een aantal situaties waarin de Nederlander de standaardtaal en de
Vlaming een andere taalvariëteit zal gebruiken. Dat is weliswaar een
belangrijke constatering, maar ook een waar we verder geen rekening

mee (hoeven te) houden bij het analyseren van de realisering van de standaardtaal in beide landen.
7.1. Allereerst moet worden vastgehouden, dat er geen verschil in spelling bestaat. Dat mag vanzelfsprekend lijken, het is het eigenlijk niet,
wanneer men met de historische ontwikkeling rekening houdt en evenmin
wanneer men eraan denkt, dat er bv. tussen Amerikaans en Brits Engels
wel degelijk ook spellingverschillen bestaan. Over het algemeen kan men
overigens ook constateren, dat er in andere taalgebieden vaak meer
„nationale" variatie en minder integratiebereidheid bestaat, dan in het
onze.
7.2. T.a.v. de uitspraak zijn er wel verschillen, maar moeten we niveaus
onderscheiden :
- er is bv. regionale interferentie, zoals de diftongering van lange vocalen ( de e, o en eu in „benen", „lopen" en „neus"), in het westelijke
Nederlands of, ook daar, de beruchte „harde g" en de „devoicing" van
andere spiranten in de anlaut. Beide verschijnselen komen noch in het
zuiden van Nederland (de interne perife rie), noch in Vlaanderen (de
externe periferie) autochtoon voor.
- Evenmin strikt langs de rijksgrens lopen twee andere uitspraakkarakteristieken, t.w. de (vooral noordelijke) labiodentale en de (vooral zuidelijke) bilabiale uitspraak van de „w" en de voortdurend veranderende
uitspraak van de „r".
- Ook nog tot de uitspraak, maar op een andere wijze, behoort wat o.i.
het belang rijkste Noord-Zuid-verschil iiberhaupt is, namelijk het intonatieverschil. Dit vooral op zinsmelodie en ritme berustende onderscheid is
het, dat mogelijk maakt een spreker in noord of zuid te situeren van
zodra hij zijn mond opent.
- Er bestaan in het Nederlandse taalgebied eigenlijk nauwelijks uitspraaknormproblemen. Er heerst overal een „taalzekere" houding ; in
Vlaanderen constateert men daarom ook nauwelijks pogingen (of aansporingen) Noordelijke „sjiboleths" en nog minder Noordelijke „vernieuwingen" te imiteren.
7.3. T. a.v. lexicale differentiëring kan men eigenlijk dezelfde opmerking
maken als in de vorige gevallen : ook hier gaat de convergentie tussen
Noord en Zuid met rasse schreden vooruit, zij het dat de zaken hier soms
iets gevoeliger liggen. Dat heeft te maken met woordvoorraadverschillen,
zoals die in alle taalgebieden, die uit meer dan één land bestaan, voorkomen. We kunnen ze als volgt klassificeren :
- de officiële terminologie : gouverneur -+ commissaris van de koning(in) , wethouder H schepen, enz. Het gebruik van woorden uit deze
categorie heeft niets met norm te maken maar gewoon met een andere
realiteit waarover geen discussie mogelijk is.
- archaïsmen : heirkracht H overmacht, kleed H jurk en bepaalde ontleningen uit het Frans : autostrade -+ autoweg, chauffage H verwarming,
waarvan de vele in de laatste jaren uitgevoerde enquêtes bewijzen, dat ze
prestige verliezen en meer en meer uit de standaardtaal worden gebannen.

-

Hetzelfde geldt in principe voor dialectismen van het vertrouwde soort

beenhouwer H slager, hesp H ham enz.

- Grote discussies zijn er meestal t.a.v. purismen, met bekende evergreens als duimspijker (punaise) en regenscherm (paraplu), die de (soms
onhandige) strijd tegen Franse invloed weerspiegelen en daarom een als
sympathiek ervaren, zij het in kracht afnemend, voortbestaan kennen.
- Zowel taaltuiniers en lexicografen als gewone taalgebruikers zijn unaniem in hun afkeuring van gallicismen ; toch betekent dit niet dat woorden als droogkuis (stomerij), overste (meerdere) en weerhouden (in aanmerking nemen) probleemloos uit het taalgebruik verdwijnen. Er is eigenlijk ook geen reden waarom de markering „gallicisme" in principe als
afkeurender dan andere marke ringen zou moeten worden beschouwd of
ervaren.
Over het algemeen echter kan men een snelle vermindering van het aantal
gemarkeerde woorden (een groter bewustzijn ook van het feit dat ze
gemarkeerd zijn) en ook op dat gebied een grotere toenadering tot het
noordelijke taalgebruik constateren, behalve, uiteraard, waar het woorden van de eerste categorie betreft.
7.4. T.a.v. morfologische en syntactische Noord/Zuid-verschillen is er
veel minder onderzoek gebeurd, wat niet alleen te maken heeft met het
feit dat er moei lijker de vinger op kan worden gelegd, maar ook dat ze
kennelijk minder tot de verbeelding van de taalgebruiker spreken, dus
minder opgemerkt worden en a fortiori minder discussie uitlokken. Een
notoire uitzondering is nochtans de zgn. gij/jij-kwestie : nog in de jaren
vijftig en zestig (van deze eeuw) waren er vele gepassioneerde discussies
en polemieken tussen aanhangers van het (Brabantse) gij-eenheidssysteem en het algemeen-Nederlandse jij/u-systeem. Dat is nu voorbij en de
gij-aanhangers hebben zonder twijfel aan het kortste eind getrokken.
Sommige syntactische varianten worden in Nederland (soms) opgemerkt,
bv. de tussenplaatsing in de werkwoordsgroep : „dat ze zullen betaald
worden" i.p.v. vooropplaatsing „dat ze betaald zullen worden" of de
achteropplaatsing „dat ze zullen worden betaald". In Vlaanderen echter
zijn deze en andere syntactische varianten geen issue, omdat men zich
van het probleem niet bewust is, het niet merkt.
8. Alle veranderingen hebben dezelfde weg gevolgd en tot dezelfde conclusie geleid :
8.1 er is een steeds groter wordende penetratie uit het noorden en een
even grote (bewuste of onbewuste, gretig of tegenstribbelend aanvaarde)
aansluiting bij noordelijk taalgebruik.
8.2 telkens gaat dit gepaard met een meer of minder lang durende
pe ri ode van taalonzekerheid, die ove ri gens een intrinsiek kenmerk van de
zuidelijke taalsituatie is, ontstaan door de onzekerheid in het evalueren
van regionale invloed.

8.3 hoewel er t.a.v. de verschillende aspecten tempoverschillen zijn gaat
het zowel voor uitspraak en woordenschat als voor morfologie en syntaxis uiteindelijk in dezelfde ri chting.

Samenvattend : de standaardizering van het Nederlands in Vlaanderen is
anders verlopen dan in Nederland, niet het minst door de politieke evolutie in de zuidelijke Nederlanden sinds de 17de eeuw. Toch kan die standaardizering enkel beschreven worden als een voortdurende beweging in
de richting van de noordelijke norm. Vanzelfsprekend gaat het daarbij
niet om een recht toe recht aan beweging : indien u mij toestaat een beeld
te gebruiken, dan zou ik het willen hebben over een slingerende waterloop die in een bepaalde richting loopt, onderweg wel eens wat water verliest, soms al eens een bijrivier vormt, die echter nooit ver loopt en intussen echter onverdroten zoveel mogelijk water daarheen brengt waar ook
de rivier van de noordelijke standaardizering naartoe stroomt : beide
drijven naar hetzelfde estuarium, maar beide doen dat op hun eigen
manier en met hun eigen tempo.

HET VOGELMOTIEF IN DE POEZIE
VAN JAN VAN NIJLEN
door
Rudolf VAN DE PERRE
Lid van de Academie

Bij de herhaalde lectuur van de Verzamelde gedichten ( 1) van Jan van Nijlen (1884-1965) is het me opgevallen hoe vaak deze dichter een beroep
doet op vogelmotieven om zijn gedichten te stofferen. Een louter mathematische benadering leert ons dat in 93 van de 344 opgenomen gedichten dat is meer dan 1/4 sprake is van vogels. Er is dus in de poëzie
van Van Nijlen niet alleen voer voor ornithologen, maar ook de onderzoeker van een afzonderlijk literair motief vindt er ruimschoots zijn
gading. Alvorens dieper in te gaan op mijn keuze, lijkt het me niet overbodig even de voedingsbodem van Van Nijlens dichterschap op te roepen.
Zijn poëzie wordt bepaald door het romantische spanningsveld tussen
droom en realiteit, tussen het verlangen naar een mooiere wereld, die hij
projecteert in de natuur, de verten, de droom, het verleden (de kinderjaren) enerzijds en de monotone alledaagse realiteit van het materiële, burgerlijke bestaan anderzijds, met de pijn en de angst om het gemis.
Opgegroeid als enig kind in een somber huis, getekend door de sfeer
van de Antwerpse „druilende burgerij" titel van zijn jeugdherinneringen , leidt hij als in zichzelf gekeerde, schuwe knaap een haast troosteloos bestaan. Zijn natuur lijke a-sociale aanleg en de angst voor de vaderfiguur, een kleine effectenmakelaar, die hem aanvankelijk voor hetzelfde
beroep had voorbestemd, intensiveren zijn eenzelvigheid. Zijn enige
vreugde vindt hij in de eenzaamheid van zijn lectuur (letterlijk in een
hoekje met een boekje) en in de tuin van zijn grootvader langs moederskant, zaadhandelaar en leraar tuinbouw. In die tuin, gelegen midden in
de stad, ontdekt hij een andere wereld : de wereld van planten en bloemen en van allerlei gevogelte, dat zich bevond in een grote kooi achterin
de tuin. Enkele jaren later komt Van Nijlen in contact met een nog rui* Lichtjes bijgewerkte tekst van een lezing, gehouden in de Academie op 21
oktober 1992.
( 1) Jan van Nijlen, Verzamelde gedichten 1903-1964, G. A. van Oorschot,
Amsterdam 1964. De citaten die verder in de tekst volgen, gaan op deze uitgave
terug.
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mere natuur, als zijn ouders een buitenverblijf huren in de Antwerpse
Kempen. Hier ontstaat zijn levenslange fascinatie voor bloemen, planten
en insekten. Het landschap maakt op hem zo'n diepe indruk dat het
„voor een groot deel de verdere richting van mijn geest en gevoel zou
bepalen" ).
Dit alles is niet zonder belang voor een beter begrip van zijn introverte
gevoelswereld, omdat Van Nijlen, de stadsmens, die later als ambtenaar
zijn leven doorbrengt binnen de muren van officiële gebouwen, in zijn
poëzie steeds weer terugkeert, de facto of in de geest, naar het vrije leven
in de natuur. In deze context neemt het vogelmotief een belangrijke
plaats in. Op het eerste gezicht ligt het meer voor de hand dat Van Nijlen
vooral aandacht zou schenken aan bloemen en planten. Die aandacht is
er, want de botanicus vindt in de tuin van zijn poëzie niet minder dan
vijftig soorten planten en bloemen verzameld. Toch bood het vogelmotief
hem nog meer mogelijkheden tot projectie van zijn romantische evasiedrang .
Nochtans is het veelvuldig bevolken van de gedichten met vogels niet
altijd en zelfs meestal niet verbonden met een symbolische geladenheid,
zoals die bij voorbeeld in een woordenboek van symbolen ) omschreven
wordt. De gedichten van Van Nijlen zijn vaak tweeledig gestructureerd
met een beschrijvend en een beschouwend gedeelte, dat de beleving expliciteert en zelfs problematiseert. Nog tijdens zijn levensavond bekent hij
in het gedicht Zomeravond dat hij
(2

(3

immer steun en troost (vond) in de verwantschap
met boom en bloem, vogel, insekt en dier. (354)
Het beschrijvend gedeelte introduceert hoofdzakelijk natuurgegevens, die
een intimistische gevoelssfeer oproepen. Daarin vinden we onder meer
een veelvoud aan vogels en bloemen. Een veertigtal keer noemt Van Nijlen een vogel of vogels in hun algemene, niet nader gepreciseerde aanduiding : vogels die overwegend zingen, in iets mindere mate fluiten of kwelen en een enkele maal tjuiken. Waar hij dan toch tot hun individuele
benaming overgaat, doet Van Nijien een beroep op een twintigtal soorten, met als uitschieter : de zingende en fluitende merel, die met name
eveneens twintig maal wordt vermeld. Binnen het kader van het gewone
leven, dat hij in zijn poëzie uitbeeldt, is de keuze van de „alledaagse"
merel normaal te noemen. Andere „bevoorrechte" vogels zijn de nachtegaal (8 x ) en de zwaluw (6 x ). De andere soorten komen slechts eentot driemaal aan bod. In alfabetische orde zijn dat : duif, ekster, ijsvogel,
(2) Jan van Nijien in Druilende burgerij. Jeugdherinneringen van een eenzelvig
man, Tirade, Maart - nummer 1966, p. 147.
(3) Men denke onder meer aan Jean Chevalier & Alain Gheerbrant, Dictionnaire des Symboles, Paris, Robert Laffont, 1982.

118
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koekoek, leeuwerik, meeuw, mus, ooievaar, raaf , specht, spreeuw, tortel,
uil, vink en wielewaal. Uit deze opsomming b lijkt de afwezigheid van
vogels met een agressief karakter, wat dan weer strookt met de wezensaard van de dichter zelf ( 4). In hun activiteit worden de geciteerde vogels
meestal met het overeenkomstige werkwoord aangeduid ( 5).
Volledigheidshalve dient hier nog aan toegevoegd dat de mythische vogel
feniks gebruikt wordt in de titel van het gedicht E cinere phoenix en van
de bundel De vogel Phoenix (1928). In beide verwerkt Van Nijlen de crisis die in zijn romantische visie op het bestaan in die periode optreedt,
omdat de wereld kleurloos en dromen nutteloos zijn gaan lijken.
En steeds die droom : dat ik in het azuur,
eindlijk gezuiverd door het godlijk vuur,
zou stijgen in een wervelwind van vlammen...
En inderdaad een gloed heeft mij verblind,
maar het was de aardse gloed, waarvoor elk kind
zich schreiend bergt achter de donkre stammen. (141)

Sinds deze bundel wordt de spanning tussen droom en realiteit tragischer, maar vindt Van Nijlen ook een sterker verweer in humor en ironie, soms sarcasme, die hij in een steeds meer gecondenseerde vorm verwoordt.
*

Ik zou verder een onderscheid willen maken tussen de verzen, waarin de
aanwezigheid van vogels er alleen toe bijdraagt een bepaalde sfeer of
decor te vervolledigen en de gedichten, waarin het vogelmotief een essentiële, functionele rol vervult.
In een aantal gedichten ondersteunen vogels het stemmingsbeeld, dat
zowel van externe als interne aard kan zijn. Zo wordt in de evocatie van
de seizoenen vooral wat de lente betreft gerefereerd aan vogels, die
een nieuw ontwaken accentueren: „de lente komt en de (eerste) merel
(4) Grotere of exotische vogelsoorten als de gier, de flamingo, de pelikaan en
de struisvogel komen alleen voor in Van Nijlens ironische Berijmde prenten uit het
aards paradijs en vallen hier eigenlijk buiten beschouwing. Het geschrei van de
albatros wordt eenmaal opgeroepen in het gedicht De gedroomde reis (p. 94), dat
echter in verre landen gesitueerd is.
(5) Enkele voorbeelden : duiven (roe)koeren, eksters sp ringen, de koekoek
roept, meeuwen vliegen, mussen roepen, spechten kerven of kloppen, spreeuwen
stoeien, tortels klagen, de uil roeit, de vink slaat, de wielewaal lacht, zwaluwen
scheren of tieren.

(4)
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fluit" (42, 60, 233, 394), „'t gefluit der merels / overklinkt ver het stedelijk gerucht" (59), „het lied van de leeuwerik weerklinkt hoog in de
lucht" (59), vogels zingen alom (45, 345).
De weelde en de glorie van de zomer worden weergegeven „met koekoekszang / in 't verre woud en leeuwerkslied in 't veld" (38), maar hij
brengt ook de ooievaar (tijdens een zomer in Gelderland, 69), en de ijsvogel, die in volle zomer „flikkert over gracht en sloot" (83) ter sprake, terwijl voorts de merel blijft zingen (289),de vink opgewekt „slaat" (297) en
zwaluwen in de zomeravond „tieren" (354).
Tijdens het herfstelijk najaar trekken vogels (zwaluwen) met „vervaagd"
of „teer" gekweel (37, 50, 129) naar het zuiden, duiven „roekoeren in
hun til" (53), bonte spechten kerven in het stille woud, waar „oktober
heerst" (87) . Weer andere vogelsoorten kleuren het meest onaangename
seizoen. „De zwarte raven melden / den langen winter die nu komen
gaat" (56), een bende mussen zijn „aan 't roepen" in de stad (61), de
sneeuwlucht wordt „doorkruist met blanke meeuwen" (130) en „een
zwerm grauwe vogels" (365) zetten de troosteloosheid van de donkere
dagen in de verf.
Verwant en vaak ge lijklopend met de stemmingsbeelden van de seizoenen, zijn ook de aanduidingen van morgen en avond(schemering). Het
ontwaken van de dag gaat meer dan eens gepaard met de eerste vogel die
„fluit of zingt" (339), maar ook tijdens de rust brengende avond weerklinkt hetzelfde vogellied (82, 289).
De meer uitgesproken innerlijke gevoelens worden eveneens door de aanwezigheid van vogels weerspiegeld. Zo vertaalt vooral vreugde zich in
„een zoet geluid / van blijde vogels" (31). Elders verklaart Van Nijlen :
Ik voel mij van dezelfde vreugde dronken,
die zingen doet de blijde vogelkeel... (120)

Als hij zich „vriendelijk gestemd" weet, houdt de merel niet op met fluiten (256) en zelfs in zijn laatste levensjaren kan hij nog vóór de dageraad
gewekt worden „door een gefluit dat groeit tot zalig zingen" (300) of kan
„de zang / van een onnozel vogeltje het leed / vergeten doen van zoveel
loze jaren / eenzaamheid" (349).
Andere gevoelens worden opvallend minder weergegeven met vogelaanduidingen. Wel vindt weemoed zich terug in „de zwarte en trage
vlucht / der vogels langs het teder groen (133), ligt er onrust in het klagen
van de tortel verborgen (385) en wordt rust en stilte (in de herfst) geillustreerd door een late vogel die zijn nest opzoekt (86) of door het uitvallen
van „het lied der vogels in de struiken" (122). De ultieme stilte, de dood,
wordt trouwens mede gesuggereerd door de gehele afwezigheid van
vogelgezang (236, 282).
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Een paar maal identificeert Van Nijlen zich rechtstreeks met een
bepaalde vogel(soort) om uiting te geven aan gevoelens. In het kwatrijn
De zwaluw projecteert hij zijn mense lijke onvoldaanheid en onbevredigdheid.
Ik vlieg, ik schrei, ik ben geboren,
ik leef voor immer in 't azuur,
maar in het vredig avonduur
zoek ik vergeefs een toren. (273)

De uil, in een ander kwatrijn uit zijn laatste gedichtenreeks Mijn makker
uil, weerspiegelt het beeld van zijn eigen melancholie :
De zomer ging, de wielewaal vertrok
zoals de Feniks en de vogel Rock.
Eén blijft me trouw, die ik des avonds zie,
mijn makker uil, vogel Melancholie. (382)
*

Het vogelmotief krijgt bij Jan van Nijlen echter pas zijn volle betekenis,
als de vogel een functionele rol in het gedicht wordt toebedeeld, d.w.z.
niet langer meer onderdeel is in de opsmuk van een stemmingsbeeld of
een gevoelsmoment, maar wezenlijk het verloop van het gedicht bepaalt.
In de optiek van zijn introverte, romantische levensinstelling, van zijn
onvrede met de realiteit van het ogenblik, ligt het voor de hand dat zijn
opgaan in de natuur en zijn eenzaamheidsgevoel ook verbonden zijn met
een terugkeer naar het verleden, naar de onbereikbaar geworden kinderen jeugdjaren, althans naar het gedeelte ervan (de „moederwereld")
waarin hij zichzelf kon zijn en dat hem onbeperkt gelukkig had gemaakt.
In zijn verbeelding krijgt het de contouren van een mythisch paradijs, dat
hem onttrekt aan de verkillende „vaderwereld".
Het verlangen ernaar wordt in concreto herhaaldelijk opgewekt door het
gezang of gefluit van vogels en maakt hem vaak angstig en onrustig. In
een vroeg gedicht Herinnering heet het :
in 't loof
Een vogel zingt — als toen
dat opwaarts is aan 't duisteren ;
en wijl ik zangrig liedje hoor,
gaat menig klank voor mij te loor
bij 't angstig luisteren. (33)

Anderzijds is het de merel, die zijn heimwee openrukt of zijn het de
andere vertrouwde zangen, die hem de dromen doen weervinden, „door
zijn jeugd vergaderd". (125) Of nog in Et in arcadia ego... :

(6)
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Het is te laat. Voor immermeer gevangen
in 't sterke net van een verloren droom,
herken 'k mijn jeugd alleen nog in de zangen
van een verborgen vogel in een boom. (183)

Ook het lied der nachtegalen doet zijn geest dwalen „in verre
jeugd" (184), maar het schenkt hem evenmin bevrediging.
In het tweestrofige gedicht De spoorwegbrug constateert hij hoe de natuur
zichzelf blijft en onveranderlijk is, zoals ze door het kind als tijdloos
werd ervaren. Het is echter de mens die oud wordt, verandert en de harmonie met de dingen die hem omringen teloor ziet gaan.
Ik stond vanmorgen op de spoorwegbrug,
een vogel floot, een vink. Zijn geestig lied
voerde mij jaren en nog jaren t'rug :
ik was een knaap toen en ik wist het niet.
Waarom sinds eeuwen is die prille stem
nog steeds dezelfde ? En waarom is het goud
nog even fel, ginds op de berm, der brem ?
Niet de natuur, alleen de mens wordt oud. (357)

Het besef van de menselijke onvolkomenheid roept voortdurend het verlangen op naar het onbestemde, dat in talrijke verzen wordt wakker
geroepen door de wekroep van vogels, waartussen de merel andermaal de
meest opvallende plaats inneemt. Ik citeer enkele voorbeelden uit verschillende perioden. Het lange gedicht De haven
havens en schepen
komen eveneens herhaaldelijk in zijn poëzie voor
vangt aan met :
Wat lokt mij, dromer, 's avonds naar de haven,
in 't voorjaar, als de merel kweelt en fluit ?
Vindt daar mijn armoede onvermoede gaven,
zoekt daar mijn weemoed dagelijks zijn buit ? (77)

In de slotstrofe herhaalt hij deze beelden en vergelijkt hij zijn verlangen
met een gekooide vogel die zijn vlerken „ter vlucht" uitslaat „in 't voorjaar als de merel kweelt en fluit". Bij dit gefluit immers „herleeft het
heimwee naar een oud verlangen" (102). Elders heet het :
In vroegen ochtend als de tortel koert
in de oude beuken van doodstille lanen,
vernemen wij een stem die ons ontroert
tot diep in 't hart en die wij weemoed wanen. (101)

Die stem voert zijn verbeelding „van 't dorp tot over de oceanen, / naar
alle landen". Het eveneens lange gedicht Maart begint met :
Een zondagavond. De eerste vogels fluiten
over de stilte van de grauwe stad,
en een verlangen drijft mij weer naar buiten :
zucht naar een lente die ik nooit vergat. (190)
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Toch is Van Nijlen er zich van bewust dat toegeven aan de lokroep van
het verleden, geen oplossing biedt voor zijn onvoldaanheid. In dezelfde
zoals eerder gezegd de bundel van de cribundel De vogel Phoenix
is er een gedicht De merel, waarin het lied van deze vogel eens niet
sis
een exponent is van hoop en vreugde, omdat het hem direct confronteert
met de pijn van het menselijk tekort. De dichter heeft de moeilijkheden
van de winter getrotseerd en verdragen. Het merellied snijdt de wonde
van het lenteheimwee, dat nooit zal bevredigd worden, weer open en laat
nog „feller pijn" na. Hij besluit :
Dit prille lied doet feller pijn
dan winterse ongerechtigheden,
omdat wie leeft in het verleden
nooit zalig noch gerust kan zijn. (210)

Deze ervaring leidt uiteinde lijk tot een ambivalente houding tegenover de
wekroep van (de) vogels. In het korte gedicht Onrust vraagt hij zich af
waarom de vogel plots midden in de nacht zingt, waar zijn lied toch
slechts verwacht wordt tegen de aarzelende dageraad. Hij besluit :
En jij dan, waarom slaap je niet ?
Dan zou je hem niet horen. (254)

Anderzijds zit Van Nijlen steeds weer op het vinkentouw ik zou graag
zeggen het „mereltouw" om door het vogellied naar een ideële wereld
gelokt te worden. Die behoefte wordt blijkbaar groter met het vorderen
der jaren, want in de laatste bundels De dauwtrapper (1947). De slaapwandelaar (1948) en Te laat voor deze wereld (1957) zijn er nog enkele
expliciete voorbeelden te vinden. Ik beperk me tot een paar ervan.
Typisch is De dauwtrapper, openingsgedicht van de gelijknamige bundel.
Zoals vaker bij de latere Van Nijlen bestaat het uit twee kwatrijnen, die
hier als volgt luiden :
Nu lokken merels, vinken, wielewalen
mij naar de weide, om, ver van stad en kooi,
een laatste maal van 't recht spoor af te dwalen
en te gaan rusten in het geurig hooi.
Daar, zon en zomer dienend, droom ik even
dat ik nog eenmaal, zelfs in zak en as,
den vrede vind van het eenvoudig leven,
dat eens zo zuiver en zo zorgloos was. (277)

De titel zou ontleend zijn aan een oud volksgebruik : het „dauwtrappen"
„dauwtreden" of „hemelvaren". Op Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag
of op de eerste zondag van mei ging men in de vroege morgen met blote
voeten in het bedauwde gras lopen. Later bleef er alleen over dat men
zich op die dagen buiten de stad ging ontspannen in de vrije natuur. Het
beeld van de dauwtrapper geeft goed zijn situatie weer. Merels, vinken,
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wielewalen lokken hem naar buiten. Het valt op dat hij de stad in één
adem vermeldt met „kooi". Nu kan hij, nog eenmaal afwijkend van de
rechtlijnige wetten van het burgerlijke bestaan, in de ban van zon en
zomer en alluderend op de sfeer van de kindertijd, dromen dat hij de
vrede vindt van dat eenvoudige, zorgeloze leven. Het gedicht is als een
kleine suite in twee bewegingen : de eerste voert ons vanuit de realiteit
naar de droom, in de tweede leidt de beleving van de droom naar een
verloren realiteit. Van Nijlen klampt zich tenslotte vast aan de droom
zelf als voedster van illusies. Illusies zijn er om 's morgens stuk te trappen
als dauwdruppels in het gras. Wat overblijft is het nat, de tranen van de
weemoed.
In dezelfde bundel staat wat verderop een gelijkaardig vers De boodschap, dat het vorige bevestigt, bovendien naar mijn gevoel een van zijn
meest gave gedichten is en hier eveneens wat meer aandacht verdient.
Avond aan avond roept een onbekende
vogel die zingt mij naar het open raam ;
waarheen ik ook mijn zoekende ogen wende,
ik zie hem nooit, ik ken niet eens zijn naam.
Is er misschien nog een geluk verborgen
in de belofte van die late stem ?
Een vogel roept en, zonder te begrijpen,
ben ik in droom den gansen nacht bij hem. (296)

Opnieuw is er een vogel die hem opschrikt uit een droomtoestand en hem
oproept tot de realisatie van de èchte droom. Door een enjambement te
gebruiken tussen het eerste en het tweede vers en de vogel pas aan het
begin van het tweede te laten verschijnen, zorgt Van Nijlen niet alleen
voor een „verrassing" (wie is die onbekende ?), maar betekent dit meteen
ook de sprong van binnen naar buiten en is de spanning tussen twee
werelden onmiddellijk voelbaar. De hier onzichtbare vogel „lokroept" de
in zijn kamer gevangen dichter naar een romantische, irreële wereld buiten, die alleen maar de belofte van een verborgen geluk omsluit. Voor
Van Nijlen is dat voldoende. In hem blijft het irrationele verlangen naar
het onvervulbare bestaan : het altijd opnieuw hopen op de mogelijkheid,
het altijd opnieuw leven van de belofte, van het verlangen naar vrijheid
en verten. Voor hem is uiteindelijk het belangrijkste dat de vogel er is en
dat hij zijn heimwee met de wekroep van de vogel die hier abstract
kan identificeren in zijn dromen, 's nachts.
en algemeen blijft
*
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Twintig jaar eerder reeds schreef Van Nijlen in het gedicht De dromer dat
„zijn heimwee de eenge werkelijkheid" (144) bleek te zijn. In een In
memoriam Jakob Smits uit dezelfde periode zegt hij :
door eendre dromen waren wij verblind,
ik had den moed niet voor mijn droom te strijden. (180)

Was het inderdaad gebrek aan moed of eerder de angst voor de desillusie
na de verwerkelijking ervan ? In de bij de aanvang geciteerde jeugdherinneringen verklaarde hij : „Van jongsaf had ik een hekel aan mij te verplaatsen. Ik beleefde een hartstochtelijk genoegen in de lectuur van de
avonturenromans en de reisverhalen van Jules Verne, maar nooit had ik,
zoals de meeste knapen, de lust zelf reizen te ondernemen ( 6).
Ook al als knaap vertoonde hij dus de ambivalente houding tegenover
droom en werke lijkheid, die hem b lijvend zal kenmerken. Een ambivalentie die ook zijn opvatting over poëzie en dichterschap bepaalde. Enerzijds
zag hij de dichter als een romantische dromer, een non-conformist, een
heimatloze, op zoek naar het „verloren paradijs". Van de andere kant
ironiseert hij zijn eigen situatie, niet alleen in gedichten als De goudvis
(240) of het bekende De dubbelganger (360) met de aanhef : „'t is Jan van
Nijlen niet / die zijn gedichten schreef, / ik ben de dichter / van de verzen
die hij schreef', maar ook in enkele nachtegaalgedichten. Over deze bij
uitstek door romantische dichters geprefereerde vogel zegt hij onder meer
in, Somber voorjaar :
(...) Van nachtegalen
zal ik niet eenmaal spreken : hun bestaan
blijkt enkel uit de ontroerende verhalen
van oude kinderboeken. (143)

De veertigjarige gebiedt zichzelf :
Vervul uw hart een laatste maal
met 't heimwee van al de aardse dingen
en laat nog eenmaal ernstig zingen
de nutteloze nachtegaal. (164)

In de identificatie met de gier uit Berijmde prenten uit het aards paradijs
verzucht hij :
Ach, was ik maar een nachtegaal,
dan werd ik overal gehuldigd ! (270)

En in een van zijn laatste kwatrijnen De nachtegaal sublimeert hij, zoals
vaker gebeurt, op ironische wijze, de onvoldaanheid van zijn verlangen
in een verrukkelijk vers, eindigend op de vondst van een neologisme :

(6) In Druilende burgerij, o.c., p. 178.

(10)
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Een knaap verliet eens de uitgespatte stad
om te gaan luisteren naar de nachtegalen.
Hij heeft hen niet gehoord, maar langs het pad
vond hij het wonderkruid ornithogale. (368)

De nachtegaal neemt dus wel een bijzondere en aparte plaats in onder de
vogels die zijn dichterlijk universum bevolken, omdat hij, in tegenstelling
tot de andere vogels, juist zijn verlangen van zijn romantische aureool
ontdoet. Het is datzelfde verlangen, waarop Hubert van Herreweghen
zinspeelt in zijn gedicht Aan Jan van Nijlen :
(...) uw lang, eindeloos verlangen
naar iets dat boven de gezangen
van vogels en van dichters reikt :
een gouden wolk die immer wijkt
en die ons kinderhart wil vangen ).
(7

In wezen geeft Van Nijlens dichterschap uiting aan een tragisch levensbesef. De functie van het dichterlijke woord omschrijft hij in Strofen voor
een dode, in het licht van een dramatisch gebeuren, als :
een kreet van wanhoop en vertwijfeling,
een hunkeren naar den eindelijken vrede... (315)

Toch geeft Van Nijlen zich niet over aan verbittering. Nog in zijn laatste
bundel Te laat voor deze wereld, reeds dichter bij het levenseinde, spreekt
hij zijn geloof uit in de droom :
Ik geef geen dromen prijs, integendeel
zij nemen gans mijn wezen in bezit
en wel zozeer,dat in mijn hete keel
een snikken stokt telkens een vogel zit
te fluiten tot de dag de hemel bleekt
en plots zijn stem van zuivre hartstocht breekt. (333)

„Droom" is een sleutelwoord in zijn poëzie. Hij die zich in zijn Grafschrift noemde „een mus op het maatschaplijk dak" (377), nooit „den
aardsen vrede" vond, tenzij in de ultieme slaap van de dood, of die zich
op deze wereld nergens thuis voelde, „noch op een schip, noch in een

) Hubert van Herreweghen, Verzamelde gedichten, Brugge-Nijmegen, Orion/
B. Gottmer, 1977, p. 236.
(7
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koffiehuis", opteert in laatste instantie voor de droom ). De fluitende
of zingende vogel is er steeds weer een incarnatie van. Het vogelmotief
in zijn poëzie heeft hem mede de gelegenheid geboden om daar op een
typisch romantische wijze gestalte aan te geven.
(8

(8

) Vergelijk ook :
„En dat mijn kindren weten
dat hem nooit vrede wacht
die eens zijn droom verried !" (136)
Of nog :
„Alleen in droom kennen wij 't ware leven,
wanneer het zogenaamd gezond verstand
gelijk een nevel wordt teruggedreven
door 't licht van het oorspronklijk vaderland." (364)

PROPAGANDA EN TAALGEBRUIK
IN DE TWEEDE WERELDOORLOG IN DUITSLAND
EN NEDERLAND
door
M. C. VAN DEN TOORN

Buitenlands erelid van de Academie

Dat het spreken van woorden de dood tot gevolg kan hebben is niet
ongewoon onder totalitaire regimes. Dat ervoer een Duitse staatsburger
die in 1943 beweerd had dat de Duitse jachtvliegtuigen niet in staat
waren de vlieghoogte van geallieerde bommenwerpers te bereiken. De
man werd door het beruchte Volksgerichtshof onder de niet minder
beruchte en gevreesde Roland Freisler ter dood veroordeeld en geëxecuteerd (Koch 1988, 227). Het slachtoffer had het kunnen weten : de Duitse
justitie in het Derde Rijk hanteerde draconische straffen. De advocaat
Dietrich Gustrow, die zijn memoires als advocaat in strafzaken tijdens de
Tweede Wereldoorlog de expressieve en zeer juiste titel Tódlicher Alltag
meegaf, vermeldt een geval van een man die een paar kippen gestolen
had „nach Kriegsausbruch unter Ausnutzung der Verdunklung". Hij
gold daarom als „Volksschddling", werd ter dood veroordeeld en een
week later onthoofd. Het is dan eind oktober 1939 (Gustrow 1984, 16,
18). In Nederland beschouwde men Duitsland toen als een beschaafd
buurland en Hitler heette „een bevriend staatshoofd".
Het is moeilijk te zeggen wat schokkender is : de doodstraf voor diefstal
van enkele kippen of de doodstraf voor een onwelgevallige uitlating. Feit
is in ieder geval dat het laatste voorbeeld
net als het andere trouwens
niet alleen stond : een verkeerd geplaatst woord is menigeen in
het Derde Rijk noodlottig geworden. Er zijn duizenden gevallen van te
noemen. Dit verkeerde gebruik van bepaalde woorden en de daardoor
uitgedrukte meningen vormt de keerzijde van het juiste gebruik, zoals dat
onder een totalitair bewind is voorgeschreven ; richtingbepalend is daarvoor de propaganda. Dit woord, dat voor velen een ongunstige klank
heeft (gekregen), werd door de nazi's tot deze groep willen we ons hier
beperken als volstrekt positief ervaren. Voor Goebbels mocht de term
dan ook alleen in gunstige zin gebruikt worden : tegenstanders hanteerden geen propaganda maar gingen zich hoogstens te buiten aan een
Hetze of een Greuelhetze, maar nooit Greuelpropaganda : "kurzum
Propaganda nur dann, wenn fur uns, Hetze, wenn gegen uns", zoals op
28 juli 1937 al aan de pers te verstaan werd gegeven (Berning 1964, 151).
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Goebbels beschouwde propaganda zelfs als een vorm van kunst (Reuth
1990, 271). In het Derde Rijk werd ook geen onderscheid gemaakt tussen
agitatie, die op de massa gericht is, en propaganda, die vooral voor de
partij-elite moet dienen, zoals in de Sowjet-Unie gebruikelijk (Welch
1983, 3).
Propaganda is zeker niet beperkt tot totalitaire staten
iedere politieke
partij heeft haar eigen propaganda
maar ze is zeker het meest toegepast, misschien ook het meest geperfectioneerd onder totalitaire regimes
en dan vooral in tijden van oorlog. Balfour, die de propaganda van de
oorlogvoerende partijen gedurende de periode 1939-1945 aan een onderzoek heeft onderworpen, wil vijf aspecten aan propaganda onderscheiden, achtereenvolgens :
1) het verkondigen van onware beweringen, waarvan men zelf meent dat
ze waar zijn.
2) het verkondigen van opzettelijke leugens, iets wat minder voorkomt
dan men zou denken. Goebbels overigens nam het niet al te nauw met
de waarheid ; alleen het effect telde voor hem en evenals in de liefde
moest in de propaganda alles geoorloofd zijn!
3) de suggestio falsi, een begrijpelijke taktiek die vooral wordt toegepast
om de aandacht van de tegenstander af te leiden van de eigen plannen ; men denke aan de misleiding van de bevolking voor de aanval
op de Sowjet-Unie of de misleiding van de Duitsers door de geallieerden voor de invasie in juni 1944.
4) de suppressio verf, eveneens een begrijpelijke taktiek die echter maar
tot op zekere hoogte vol te houden is : de Duitsers wisten de nederlaag bij Stalingrad lang te verbloemen, maar uiteindelijk kwam de
waarheid toch aan het licht.
5) het tendentieus weergeven van het nieuws ("the slanting of the
news") ; een bekend voorbeeld levert de voorstelling van een volgens
plan opzettelijk uitgevoerde terugtocht van een leger, wanneer dat
leger in feite door de vijand verslagen en teruggedreven is. Men kan
er talloze voorbeelden van vinden (Balfour 1979, 428-430).
Deze aspecten, die elkaar trouwens gedeeltelijk overlappen, komen in de
meeste beschouwingen over propaganda in een of andere vorm terug.
Ook Goebbels zelf, die toch wel als een voorbeeld van een super-propagandist gezien mag worden, zag dat in toen hij zes regels formuleerde en
de kunst van de propaganda aan zijn medewerkers uiteenzette : we sommen ze hier beknopt op :
1) de kunst van het vereenvoudigen : de massa moet in „volkstumlicher
Sprache" benaderd worden ;

(3)

129

2) de kunst van de herhaling : steeds moeten slagzinnen en parolen herhaald worden, tot ook de domste mens ze kan onthouden ;
3) de kunst van emoties gebruik te maken en het volk aan te spreken
zonder van rationele argumenten gebruik te willen maken ;
4) de kunst objectief te lijken, maar juist door selectie en presentatie de
feiten tendentieus weer te geven ;
5) de kunst onaangename feiten te verzwijgen voorzover ze niet op
andere wijze bekend kunnen worden ;
6) de kunst geloofwaardig te liegen, waarbij nooit de geloofwaardigheid
uit het oog mag worden verloren (Boelcke 1989, 15-16).
Deze zes regels, die onverbloemd cynisch werden geformuleerd, werden
in de praktijk van de nazi-propaganda vanaf de vroegste tijd toegepast.
Dwingende kracht kregen ze pas na de „Machtiibernahme" van 1933.
Het ministerie van Goebbels gaat dan direktieven uitgeven voor de pers
en die direktieven betreffen niet alleen de onderwerpen waarover men
moet schrijven of waarover men niet mag schrijven, maar ook de manierwaaróp wordt voorgeschreven. En daar gaat de taal een rol spelen, want
het gebruik van bepaalde woorden wordt verplicht gesteld, terwijl andere
woorden niet gebruikt mogen worden. Op die manier zou de woordvoorraad van een taal belangrijke veranderingen kunnen ondergaan. Dat dat
niet gebeurd is ligt aan de voortdurende veranderingen van de direktieven en ook aan de geringe tijdsperiode die het Derde Rijk au fond in
beslag nam : twaalf jaar.
Bij de beïnvloeding van het taalgebruik zijn in de Duitse literatuur over
dit onderwerp vier soorten te onderscheiden, waarbij we iets uitvoeriger
willen stilstaan. In de eerste plaats bestaat het begrip Sprachwandel, taalverandering die zonder sturende ingreep van bovenaf tot stand komt.
Iedere taal is onderhevig aan verandering en bij beschouwing a posteriori
zijn er vaak tendenzen in die verandering waar te nemen, maar zelfs bij
duidelijk waarneembare veranderingen in de woordvoorraad van een taal
is dikwijls moeiIijk vast te stellen wat de oorzaak daarvan geweest is.
Misschien dat daarom de titel van het boek Sprachwandel im Dritten
Reich (Seidel/Seidel-Slotty 1961) minder gelukkig gekozen is, want voorzover in het Derde Rijk sprake was van taalverandering, geschiedde die
onafhankelijk van het politiek taalgebruik, althans grotendeels.
Het tweede begrip dat onze aandacht vraagt is Sprachlenkung. Het is een
term die we in Duitse publikaties herhaaldelijk tegenkomen, waarbij erop
gewezen wordt dat het begrip vaak identiek is met Presselenkung en dat
resulteert weer in Meinungslenkung (Glunk 1966 e.v.). Zo werd bije.
voorgeschreven dat de luchtaanvallen van de Engelsen Terrorangriffe
moesten heten (Lerner 1984, 283), maar de Duitse aanvallen op Londen
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in 1940 stonden te boek als Vergeltungsangriffe. Een ander voorbeeld was
het advies niet langer van Russland te spreken, maar van Sowjetunion
(anno 1941) en later niet meer van Sowjet-Soldaten, maar van Bolschewisten (in hetzelfde jaar 1941). Tot het bereik van de Meinungslenkung
hoorde ook het verbreiden van geruchten over de op komst zijnde Wunderwaffen, die tenslotte als V-1 en V-2 de geschiedenis zouden ingaan.
Lang voor het operationeel worden van deze wapenen moest er hoop
gewekt worden bij de Duitse bevolking dat nu eindelijk het keerpunt in
de oorlog gekomen was.
Deze Sprachlenkung is een vrij ruim begrip, waaronder een ander soort
sturen van het taalgebruik onder te brengen valt, de Sprachregelung.
Glunk (1966) verstaat daaronder het vaststellen van een woordgebruik
voor een kleine groep en een bepaalde tijd. Hoe klein die groep is en hoe
bepaald die tijd, laat hij in het midden. Een duidelijk geval lijkt ons de
vaststelling van de titel Fiihrer, die volgens Hanfstaengl (1970, 181) door
werd ingevoerd
Rudolf Hess in navolging van het Italiaanse duce
en die sinds 1939 alleen nog maar voor Hitler gebruikt mocht worden.
Er mocht dus ook niet langer van U-Bootfiihrer gesproken worden, maar
van U-Bootkommandant. Boektitels met Fiihrer („gids") liepen ineens
sterk terug (Glunk 1966). Deze regeling had succes, maar niet altijd was
dat zo : het geannexeerde Oostenrijk dat eerst Ostmark genoemd werd,
moest in 1940 ineens de naam Alpen- und Donaugaue krijgen, maar men
bleef onbekommerd Ostmark gebruiken.
Als vierde vorm van taalgebruiksbeïnvloeding is er dan nog de Sprachpflege, vooral merkbaar als streven naar purisme. De commerciële
reclame viel sinds 12 september 1933 onder een aparte wet en via die wet
lukte het invloed te k rijgen op het woordgebruik in de reclame. Soms
lukte het om vreemde woorden uit te bannen, soms niet. Vervanging van
whisky door Rauchbrand mislukte, maar veel woorden in de textielbranche werden in 1938 voorgeschreven, die nu nog altijd gewoon zijn :
Muster (dessin), Mischung (mélange), Neuheit (nouveauté), Vorhang (portière), Schlafanzug (pyjama), Aufschlag (revers), Rollo (rouleau) e.v.a.
(Westphal 1989, 25, 52). Deze voorsch ri ften hadden trouwens wel degelijk een politieke achtergrond : ze vonden plaats in het teken van de Arisierung, omdat de textielbranche tot voordien voor een groot deel in
joodse handen was !
Of we nu spreken van Sprachlenkung of Sprachregelung doet er weinig
toe : bepalend voor speciaal woordgebruik waren in talloze gevallen de
zgn. Weisungen, die Goebbels op zijn persconferenties uit deed gaan. De
protocollen van rond 1200 van zulke conferenties die in de Tweede
Wereldoorlog gehouden zijn, zijn voor een groot deel bewaard gebleven
(Boelcke 1989, 9) ; het aantal daar verstrekte instructies voor de pers, de
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Weisungen, belopen volgens schattingen 50.000 (Van der Meiden 1988,
43) tot 80 a 100.000 (Frei/Schmitz 1989, 34). In hun belang en hun expliciteit liepen ze nogal uiteen. Er waren aanwijzingen van algemene aard,
die door journalisten op eigen wijze mochten worden opgevolgd : op
25 juni 1940 werd o.m. als devies uitgegeven „Der Englandhass muss
rigorás und rücksichtslos geschikt werden" (Boelcke 1989, 74). Van algemene aard was ook bijv. de instructie : „In der innerdeutschen Propaganda ist darauf zu achten, dass im Zusammenhang mit dem deutschjapanischen Zusammengehen in der deutschen Offentlichkeit eine Diskussion liber die Rassenfrage nicht aufkomme". Deze raadgeving van
22 december 1941 diende ertoe gevoeligheden bij de Japanners, die
immers niet van Germaans ras waren, te ontzien (Boelcke 1989, 202).
Maar er waren ook expliciete verboden, waarbij bepaald woordgebruik
uitgebannen werd. Op 7 december 1942 werd als directief uitgegeven :
„Das Wort ` Festung Europa ' darf nicht gebraucht werden. Es sei defensiv und erhalte nur negative Elemente. Eine Festung kónne man belagern, und es sei nur eine Frage der Zeit, wann sie falie" (Boelcke 1989,
311).

Wie zich niet aan de Weisungen hield, liep gevaar, soms zelfs levensgevaar. Het kon zelfs al kwaad wanneer men op eigen houtje iets schreef
en daarbij iets ongelukkig formuleerde. In oktober 1940 werd een journalist van het blad Das Reich ontslagen, omdat hij zich kritisch had uitgelaten over de techniek van een schilder van wie een schilderij in het Haus
der Deutschen Kunst troetelkind van Hitler en Goebbels hing. Het
gebruik van het woord fragwurdig in dit verband was voldoende grond
voor ontslag (Frei/Schmitz 1989, 113). Ernstiger verging het iemand die
n.a.v. de antisemitische film Jud Siiss het grapje Nazi bitter gedebiteerd
had : hij werd gestraft met twee jaar Zuchthaus gevolgd door twee jaar
opsluiting in het concentratiekamp Dachau (Bauer 1988, 186). En een
dramaturg die gezegd had dat bij de filmproduktie alles „mit der braunen
Sauce" gemaakt werd, werd ter dood veroordeeld en geëxecuteerd !
(Bauer 1988, 28).
Terug naar de Sprachlenkung. Typerende eufemismen zijn bevat in de
voorschriften niet langer van besetztes Gebiet te spreken ; in plaats daarvan moesten uitdrukkingen gebruikt worden als dem Schutze der Wehrmacht anvertraut. Het woord Erfrierungen was te vervangen door Frostschliden, Kriippel mocht niet gebruikt worden, wèl Schwerkriegsversehrten. Het woord Katastrophenhilfe moest vervangen worden door Soforthilfe (alle voorbeelden bij Glunk 1966/1971). De joden tegen wie de SS
in Oost-Europa d.m.v. de beruchte „Einsatzgruppen" optrad, werden als
Pluinderer of Partisanen voorgesteld (Birn 1986, 174) ; daardoor moest
hun liquidatie een schijn van legitimiteit krijgen. Maar van Goebbels
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moest ook de term Partisanen weer verdwijnen, omdat dat woord een
connotatie had van dappere partijgangers ; er moest gesproken worden
van Banden en Mordbrenner (Glunk 1967, 100) .
Voor de taalhistoricus is natuurlijk interessant om na te gaan wat voor
invloed die directieven hebben gehad op het Duits als taal. Men kan rustig zeggen dat die invloed nonexistent is geweest. Wat Goebbels met zijn
Sprachlenkung beoogde had incidentele gevolgen voor het taalgebruik in
een bepaalde periode. Door zijn toedoen zijn echter waarschijn lijk geen
woorden uit het Duits verdwenen, noch nieuwe woorden aan de taal toegevoegd. Zelfs de woordgroep „Wollt Ihr den totalen Krieg ?" uit de
beruchte Sportpalastrede van 18 februari 1943 wordt hem betwist (Koch
1988, 95) ; en dat geldt ook voor de woordgroep eiserner Vorhang, die
voor het eerst in Das Reich van 3 december 1944 voorkwam (Reuth
1990, 724) maar die al veel ouder is (De Vries/De Tollenaere 1991, 180).
Hoe het ook zij, men is het er tegenwoordig wel over eens dat het nationaal-socialisme op zichzelf weinig nieuwe woorden aan het Duits heeft
bijgedragen (Bachem 1979, 124) afgezien van marginale termen als Jungmadel of afkortingen als KdF (Kraft durch Freude) of veel beruchter
KZ (de uitspraak kazet is in feite in strijd met de officiële afkorting die
KL luidde). De meeste woorden, ook die welke een betekenisverandering
ondergingen zoals Arier, bestonden al lang voor 1933 (W.W. Sauer
1978). Wel is een grote toename te zien van bepaalde composita : in de
Duden van 1929 staan 35 samenstellingen met Reich- als eerste lid ; in
1934 zijn dat er 60 en in 1941 niet minder dan 141. Voor Volk- zijn die
getallen respectievelijk 50, 70 en 115. (W W. Sauer 1989). Voor de lexicograaf is dat interessant, maar van morfologisch gezichtspunt beschouwd
is hier weinig te beleven. Zo komt het dat de meeste woordenlijsten en
lexica van nationaal-socialistische terminologie niet anders dan gewone
Duitse woorden bevatten die in (licht) afwijkende zin gebruikt werden of
door hun frequentie opvielen. Aandacht heeft men daarbij ook altijd
voor de zgn. Tarnsprache, de camouflerende terminologie die in verband
met genocide gebruikt werd : Evakuierung („deportatie"), Desinfektion
(„vergassing") (Fleming 1987, 33, 36). Dat heeft tot bepaalde gevoeligheden geleid waarop we nog terugkomen.
Allereerst is nu de vraag die we ons te stellen hebben, wat er van dit
soort taalpolitiek in het Nederlands tijdens de bezetting te merken was.
Daarvoor is het noodzakelijk onderscheid te maken in verschillende fasen
van de bezetting van Nederland, die ieder door een bepaalde politiek en
een bepaalde propaganda gekenmerkt zijn.
In de eerste plaats is er de periode van mei 1940 tot februari 1941. Het
is de fase waarin de Duitse bezetters een politiek van tegemoetkomen en
afwachten praktiseren. De inaugurele rede van Seyss-Inquart op 29 mei
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1940 is gematigd en vriendschappelijk van toon, er worden acties gestart
om Nederlandse kinderen een vakantie in de Oostmark d.w.z. Oostenrijk te bezorgen, en in de hoop op „Selbstnazifizierung" laat men een
beweging als de Unie van de grond komen. Wat propaganda betreft stelt
men zich terughoudend op ; als voorlichting wordt in november 1940 bij
170.000 gezinnen in Nederland een exemplaar van de brochure Wilt u de
waarheid weten ? bezorgd, waarin men kan lezen hoe de nationaal-socialistische visie op Hitler is (Hirschfeld 1983, 155). De propaganda richt
zich verder tegen het slechte politieke systeem van voor 1940, de partijpolitiek, de economische crisis, de sociale verschillen en de onmacht van
de vroegere regering. De Duitse overwinning wordt als onvermijdelijk
voorgesteld wat sommigen geloofden, zoals Colijn en de enige weg
die er voor Nederland bestaat is samenwerking met de Duitse bezetter.
De tweede fase kan men laten lopen van voorjaar 1941 tot voorjaar 1943.
Belangrijke markeringspunten vormen de Februaristaking in Amsterdam,
waardoor openlijk verzet manifest wordt, en de inval in de Sowjet-Unie.
Nu begint de periode van geboden en verboden. Na de Februaristaking
komt de antisemitische propaganda van de grond evenals de anti-Engelse
affiches, na 22 juni 1941 de campagne tegen het bolsjewisme. Er wordt
nu gestreden voor een „Nieuw Europa" en in dat kader wordt in de
nacht van 18 juli 1941 om 0. uur (als bij een militaire operatie !) de Vactie gestart, waarbij overal op straat de leuze "V = Victorie want
Duitschland wint voor Europa op alle fronten" verschijnt, op aanplakbiljetten en spandoeken. Er wordt ook propaganda gemaakt tegen zwarte
handel en illegaal slachten, en het Departement van Volksvoorlichting en
Kunsten, kortweg het DVK, laat in miljoenen exemplaren krantjes in de
brievenbussen stoppen met namen als Orde, Victorie, Blokkade, Toekomst. Ook uitvoerige brochures worden op deze manier verspreid :
Landverraders en Voor het te laat is, de teksten van radiopraatjes van
Max Blokzijl. Er worden organisaties gesticht als de Nederlandsche
Arbeidsdienst, de Nederlandsche Landstand, de Nederlandsche Volksdienst, het Vrijwilligerslegioen Nederland, de meeste van onverhuld
nationaal-socialistische signatuur.
De derde fase wordt globaal begrensd door de data april 1943 en september 1944, anders gezegd : de April-Meistakingen van 1943 en de spoorwegstaking. De Duitse bezetters laten in deze periode het masker steeds
meer vallen. De SS-conceptie, neerkomend op volledige opname van
Nederland in een Groot-Germaansch Rijk, krijgt steeds meer gewicht,
vooral door toedoen van figuren als Himmler en Rauter. Er wordt
geworven voor de Germaansche SS in Nederland en de NSB, die alle
jaren haar partij heeft meegeblazen in de propaganda, moet het inte rn
aflegntdmchvaeS:ntlorgisavdeNSB,
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zoals de WA en de Nationale Jeugdstorm moeten hun bijdragen gaan
leveren aan de strijd in het Oosten van Europa. De propaganda vertoont
steeds sterker antisemitische en antibolsjewistische trekken.
De vierde en laatste fase, die van Dolle Dinsdag tot de bevrijding loopt,
wordt gekenmerkt door onderdrukking, terreur en uithongering (voor
deze indeling verg. Hirschfeld 1984). In de zomer van 1944 verschijnt
voor het eerst een soort geïnverteerde propaganda in de vorm van het
merkwaardige blad De gil, dat in een oplage ' van 150.000 tot
200.000 exemplaren 14 nummers beleefde. Door een quasi-anti-Duitse
benadering van bekende feiten probeerde men op geraffineerde wijze de
publieke opinie te beïnvloeden : men wilde angst voor de invasie en wantrouwen tegenover de Amerikanen aankweken en het blad bevatte onverhuld antisemitische artikelen. (Een van de redacteuren, zekere
W.H.M. van den Hout, die onder het pseudoniem Willem Waterman
optrad, kreeg na de oorlog faam als schrijver van jeugdboeken : onder
de schuilnaam Willy van der Heide schreef hij de Bob Evers-serie (zie
Hofmeester/Jansen 1986)). Eind 1944 verdween de nationaal-socialistische propaganda overigens geheel en wel uit technische en materiële
gronden (stroom- en papiergebrek) (Hoffmann 1972).
Wat is nu van taalpolitieke bemoeienissen te merken in de media waardoor die propaganda verbreid werd in Nederland. We zien hier af van
een nadere bespreking van het medium radio. De gelijkgeschakelde
omroep poogde natuurlijk zijn steentje bij te dragen aan de algemene
indoctrinatie van de bevolking, maar wanneer een programma de ether
ingaat onder de titel „De stem der SS" of „Jeugdstormkwartier" (zie
bijv. Verkijk 1974) is er geen twijfel aan de nationaal-socialistische herkomst, zoals ook iedere Nederlander wist dat de commentator Max
Blokzijl als hèt symbool van het landverraad gold (Kok 1988, 140). En
datzelfde gold voor het medium film : wat men in de bioscopen te zien
kreeg, hetzij de oorlogsjournaals hetzij propagandafilms als Jud Siiss of
Der ewige Jude, was evident „fout". Interessanter is het om na te gaan
wat de gelijkgeschakelde pers, vooral de dagbladpers, voor beeld vertoont. Iedereen las wel een krant en op ogenschijnlijk neutrale wijze kon
het publiek ongemerkt beïnvloed worden. Hoe trachtte de overheid dat
te bereiken ?
Het is bekend dat de Duitse overheid geen preventieve censuur toepaste
maar wel controle achteraf uitoefende. Ook al was er dan geen regelrechte censuur, er was wel degelijk sprake van een sturend beleid in de
vorm van dagelijkse persconferenties onder supervisie van Willi Janke,
Pressedezernent des Reichskommissars fiir die besetzten niederlándischen
Gebiete, een man die uitstekend Nederlands kende. Bij die conferenties
waren alleen de Haagse, grote landelijke en grote provinciale bladen ver-
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tegenwoordigd, maar de belangrijkste zaken werden aan het ANP doorgegeven, dat voor verspreiding via telex zorgde. Dat waren de zgn. ANPnoten die met ingang van 12 november 1940 genummerd gingen verschijnen, te beginnen met 101. De voorafgaande noten werden met terugwerkende kracht genummerd. Tot april 1945 verschenen er 2400 van zulke
noten (Vos 1988, 71). Ze vormen een vreemde lectuur, want de meest uiteenlopende onderwerpen kwamen erin aan de orde. Op die persconferenties werden namelijk de thema's, de woordkeus en de vorm, vaak zelfs
de opmaak van het nieuws of de plaatsing op de voorpagina vastgesteld.
Richtlijnen die van algemeen belang geacht werden, verschenen in drukvorm als pub li katie voor inte rn gebruik door de pers, onder de titel Niet
voor publicatie. Wat mag wel ? Wat mag niet ? Wat zeggen de noten ?
Op
het titelblad van dit boekje vinden we de vermelding : „Alle noten, uitgevaardigd tusschen 15 Mei 1940-1 Januari 1943 zijn in deze handleiding,
uitsluitend bestemd voor journalisten, verwerkt. Compositie : Presseabteilung van het rijkscommissariaat, Departement voor Volksvoorlichting en Kunsten, Arrangement : A. de Graaf, Amsterdam". In trefwoorden, alfabetisch geordend, kon de journalist daarin vinden waarop hij
moest letten als hij schreef over Amerika, Azië, Bommen, Commissaris
der Koningin, Dietsch, Engelsch enz. (een exemplaar is aanwezig in de
bibliotheek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie). Naast
deze selectie van de meest voorkomende probleemgevallen beschikten de
redacties dan zelf nog over de volledige verzameling van via telex verspreide noten (deze noten zijn bewaard in het archief van het DVK Perswezen, eveneens aanwezig op het RIOD).
Om een indruk te geven van de inhoud van deze noten citeren we er
enkele. Allereerst bijv. de opmerkingen bij de term Sport : „Bemerkingen
over den weertoestand, ook van eenige dagen tevoren, zooals die in
sportverslagen plachten voor te komen, zijn volstrekt verboden. Ook
aanduidingen als „een gladde bal" en ,,,een zwaar veld" enz. zijn niet
toegestaan" (noot 1572, 902, 1833). Deze instructie heeft een duidelijke
ratio : men wilde tegen elke prijs voorkomen de vijand inlichtingen over
de weersgesteldheid te doen toekomen.
Door politiek belang ingegeven was de volgende noot : „Over uitbreiding
van de Germaansch-Dietsche levensruimte, over Vlaanderen enz. moet
voorshands niet geschreven worden. Het wordt inopportuun geacht"
(noot 338). Deze instructie, die op 5 april 1941 werd uitgevaardigd, moet
wel geïnterpreteerd worden als reactie op de zgn. „Dietsche gedachte"
van de NSB, die als oud ideaal de vereniging van Vlaanderen en Nederland voorstond. De SS was tegen dit streven en won uiteindelijk de strijd
tegen Dietsch ten faveure van Germaansch.
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In veel gevallen vormden de noten een getrouwe afspiegeling van de
instructies die Goebbels aan de Duitse pers gaf. In noot 832 werd meegedeeld : „In berichten of commentaren mag niet worden gesproken van
„Royal Air Force", maar van : de Engelsche luchtmacht, het Engelsche
luchtwapen, Engelsche piloten, Engelsche v li egtuigen, enz." Goebbels
vond name lijk de afkorting RAF te propagandistisch ; als „zugkrditige
Abkiirzung" wilde hij dit woord uitbannen en het vervangen door „britische Luftwaffe" (Glunk 1970).
Uit de koker van Goebbels stamde ook de instructie die onder het kopje
„Oostfront" in Niet voor publicatie voorkomt, teruggaande op de noten
517 en 831 : „Er mag niet gesproken worden van „Rusland", doch van
de Sovjet-Unie of iets dergelijks ; ook spreke men niet van roode ,
doch van Sovjet-troepen. Evenmin gebruike men de terminologie „Aziatisch"-bolsjewisme, daar immers Japan Aziatisch is en deze term dus
voor Japan onaangenaam klinkt. Men spreke niet van Sovjet-soldaten
of troepen der Sovjet-Unie ; de benaming Sovjet-armisten of beter nog
„bolsjewieken" wordt aanbevolen."
Voorzover de noten een bepaald woordgebruik voorschreven, zijn ze
veelal in een gematigd aanbevelende vorm geschreven. Zeker in de eerste
pe ri ode, waarin de instructies beleefd verwoord waren, vielen de sancties
bij overtreding mee. Werden de wensen van de Presse-abteilung genegeerd, dan volgde een herhaling, een waarschuwing of een berisping, en
als dat alles niet hielp, volgden er sancties (Vos 1988, 69). Die sancties
werden mettertijd scherper. Na de inval in de Sowjet-Unie op 22 juni
1941 veranderde het beleid van de Duitse bezetters, zoals we al zagen. Bij
onwelgevallig gedrag van de legale Nederlandse pers werd er gestraft met
tijdelijke of permanente verschijningsverboden en ook met persoonlijke
maatregelen tegen journalisten, variërende van boetes tot hechtenis. Uitvoerige gegevens daarvoor zijn te vinden in de studie van R. Vos (1988) ;
het voert te ver daar hier bij stil te staan. Opmerkelijk daarbij is dat de
sancties steeds ge ri cht waren tegen onwelwillende, tegen de Duitsers
ge ri chte beschouwingen of tegen het aantoonbaar overtreden van een
verbod, resp. het niet opvolgen van een gebod, bijv. het niet plaatsen of
niet op de verlangde wijze plaatsen van een mededeling of een propagandafoto met bijpassend onderschrift. Ons zijn geen gevallen bekend waar
schending van het voorgeschreven woordgebruik tot ingrijpen van de
bezettingsautoriteiten heeft geleid. De voorschriften waren daarvoor ook
in feite te vaag en ook niet makkelijk controleerbaar. De invloed op het
algemene taalgebruik was evenals in Duitsland niet merkbaar. Het
valt aan te nemen dat het Nederlandse lezerspubliek niet gemerkt heeft
dat uitsluitend nog van Sowjet- Unie en niet van Rusland gesproken werd

(of liever : geschreven werd) en zo zijn er talloze details die zonder effect
bleven in de Nederlandse taal als geheel.
Effectloos waren ook sommige propagandatermen, zoals bije. Oostland,
voor het in Oost-Europa veroverde gebied dat de nazi's wilden koloniseren, o.m. door de immigratie van Nederlandse boeren. Door het citeren
van het lied „Naar Oostland willen wij rijden" alleen de eerste regel,
want de rest over het vrolijk drinken van wijn paste minder goed in het
concept ! trachtte de bezetter de indruk te vestigen dat men volledig
op de hoogte was van de Nederlandse geschiedenis en dat men bij dit
verleden wenste aan te knopen. Daarbij werd over het hoofd gezien dat
„het Oosten" een ongunstige klank had : men wist dat de joden daarheen
gedeporteerd werden en ook dat dat Oosten de woonplaats was van de
verachte bolsjewistische beestmensen. Het waren factoren die het welslagen van de in 1942 opgerichte Nederlandsche Oost-compagnie niet
bevorderden. Zo konden propagandatermen aan interne tegenstrijdigheden te gronde gaan (C. Sauer 1985).
Er waren ook futi li teiten die door middel van de spelling werden uitgevochten. Een onderscheiding van uitgelezen ideologisch belang was bijv.
of men het woord nationaal-socialistisch met of zonder verbindingsstreepje spelde. De NSB hield zich aan de schrijfwijze met een streepje,
zoals de Nederlandse spelling dat voorschrijft. Maar de veel radicalere,
racistische SS schreef het woord liefst zonder koppelteken, om daarin de
grote verbondenheid met het Duitse broedervolk, dat immers hier ook
geen „Bindestrich" gebruikte, tot uitdrukking te brengen (zie bijv. de
documentatie bij In 't Veld 1976, 1069). Het betrof hier een fenomeen dat
alleen in de partijpers zichtbaar was. Duidelijker waarneembaar voor het
gehele Nederlandse publiek was daarentegen de spelling van het woord
Kultuur met een k in plaats van de vertrouwde c, wat vooral tot uiting
kwam bij de schrijfwijze van de naam van het gehate instituut Kultuurkamer. Curieus is trouwens dat de spelling aanvankelijk nogal eens wisselde
(Leeflang 1990, 47) en dat de grote man van de Kultuurkamer, Tobie
Goedewaagen, het liefst een c zou zijn blijven schrijven. Maar het was
meer dan een spellingkwestie, er werd ideologisch belang aan gehecht.
„De voorzitter van de Kultuurkrant, professor Snijder, stelde begin
november 1941 : „Wie nu nog aan de C blijft vasthouden, distancieert
hierdoor bewust de Nederlandse van de Duitse kultuur", aldus Goedewaagen in zijn naoorlogse, niet-gepub li ceerde autobiografie, waarin hij
ook nog vermeldt dat hij de spelling met een k in feite verafschuwde (vgl.
Mulder 1978, 192).
Ook in onze dagen zijn er nog veel mensen die de schrijfwijze kultuur
(met k) verafschuwen en dat de voorkeurspelling van het Groene Boekje
cultuur voorschrijft, heeft er waarschijnlijk alles mee te maken dat men
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reminiscenties aan de bezettingstijd met z'n Kultuurkamer uit de weg wil
gaan. We raken hier aan de gevoeligheden die we hiervoor al even aanstipten. Het schijnt ons toe dat juist die gevoeligheden het duidelijkste
overblijfsel vormen van het taalgebruik tijdens de Tweede Wereldoorlog.
In het algemeen kan men rustig zeggen dat speciaal taalgebruik van
nationaal-socialisten vrijwel geen sporen heeft nagelaten in het Nederlands. De enige uitzonderingen worden gevormd door een paar woorden
die men niet meer kent of die nu weer in andere, normale betekenis
gebruikt worden, zonder nog tekenen van „besmetting" te vertonen. Een
voorbeeld daarvan vormt het woord volksch dat door de nationaal-socialisten in de betekenis ` Germaans, anti-semitisch' gebruikt werd ; in deze
betekenis wordt het woord vermeden, maar in de al veel langer bestaande
betekenis ` op de wijze van het volk' bestaat het nog steeds en is het zonder bezwaar in gebruik (bijv. in : volkse humor). Gevoeligheid bestaat er,
dunkt ons, ook ten aanzien van de woorden Ariër, ras en jood : men is
voorzichtig geworden bij het hanteren van deze termen. Oudere Nederlanders, die een duidelijke herinnering hebben aan de nationaal-socialistische propaganda tijdens de Tweede Wereldoorlog, aarzelen vaak bij het
gebruik van zulke woorden. Tot wat voor taalkundig vreemde
situaties dat kan voeren, blijkt uit het complex van tegenover elkaar
staande meningen dat bekend is geworden onder de naam jood bij Van
Dale' (zie daarover Van Sterkenburg 1983).
Anderzijds en daaruit blijkt een generatieverschil wordt deze gevoeligheid door sommige, vooral jongere taalgebruikers af en toe onvoldoende beseft. Een kras voorbeeld daarvan leverde een column van Piet
Grijs in Vrij Nederland van 3 november 1984 ; daarin typeerde de schrijver plannen van de minister van financiën om bijstands- en werklozenuitkeringen te korten, met het woord Endlösung, de minister werd vergeleken met Eichmann en de jacht op de uitkeringsgerechtigden met jodenvervolging. Christoph Sauer noemt dit, onzes inziens geheel terecht
,,,nicht nur plump und beleidigend, sondern zugleich eine intellektuelle
Bankrotterkldrung : welche Metaphern kann man noch verwenden, wenn
sich die Politik verschdrft ?" En hij vervolgt : „Ich sehe in dieser aufgedunsenen Formulierungsweise aber auch eine bestiirzende Verharmlosung der Erfahrungen vieler im Zweiten Weltkrieg und eine u rn des grellen Effektes wegen mitgetragene Entwirklichung tatsdchlicher Kriegsgreuel und organisierter Massentótungen" (C. Sauer 1985, 279).
Taalgebruik als het bovengenoemde kan alleen tot stand komen op
grond van ontoereikend historisch besef. Dat heeft ook tot gevolg dat
jonge mensen tot een lichtvaardig gebruik van scheldwoorden als SS'er
of fascist komen zonder voldoende te beseffen wat ze daarmee aanrichten. Er is op deze wijze een kloof zichtbaar tussen de generatie die door
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haar verleden een gevoeligheid heeft behouden voor het gebruik van
bepaalde, zwaargeladen woorden, en de generatie die deze woorden
weliswaar kent maar door onbekommerd gebruik afleidt van het complex
van het werkelijk misdadige : miljoenenvoudige moord wordt daardoor
uit het bewustzijn verdrongen (verg. ook Stotzel 1989).
Samenvattend : de propaganda en het taalgebruik in de Tweede Wereldoorlog, het sturen van het taalgebruik door Weisungen of noten voor de
redactie, resp. in Duitsland en Nederland, heeft geen blijvende sporen
van betekenis nagelaten. Direkte invloed is minimaal, maar er is wel in
bepaalde opzichten een gevoeligheid voor bepaald woordgebruik blijven
bestaan, die bij de oudere generatie sterker ontwikkeld is dan bij jongeren, die door een onhistorisch antifascisme verantwoordelijk zijn voor
onnadenkendheid bij het hanteren van sommige woorden. Het lijkt niet
overbodig te stellen dat de beschrijver van de geschiedenis van het
moderne Nederlands daarvoor aandacht moet hebben.
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DE WATERVAL IN DE NEDERLANDSE CULTUUR
VAN DE ZEVENTIENDE EEUW
door
Karel PORTEMAN
Lid van de Academie

1. In een van de meest representatieve catastrofebeschrijvingen uit het
Europese baroktheater ( 1), het slotbedrijf van Vondels Lucifer (1654),
wordt het zich neerstortend geweld van Michaëls legermacht beschreven
als volgt :
Dus komenze afgestort, en stroomen uit den hoogen,
Gelyck een binnenzee, of noortschen waterval,
Die van de rotsen bruischt, en ruischt, met een geschal
Dat dier en ondier schrickt, in diepgezoncke dalen ;
Daer steenen, van de steilte, en dicke waterstralen,
En masten, zonder tal, verpletten, en vertreên
Wat tegens woest gewelt van stroom en hout en steen
Niet opgewassen is (v. 1867-1874).

Troepen die zich vanuit de hoogte op hun tegenstanders werpen, worden
vergeleken met het natuurgeweld van een „noortschen" wij zouden
zeggen „Scandinavische" waterval. De term verwijst volgens de meeste
commentatoren zeer waarschijnlijk naar een schilderijgenre dat in de
jaren vijftig van de zeventiende eeuw in Haarlem en Amsterdam bijzonder in de mode was ( 2). Meesters als Allart van Everdingen (1621-1675)
en later vooral Jacob van Ruisdael (1628/29-1682) spanden in deze specialiteit de kroon. Schilderijen van Scandinavische landschappen met
ruige bergen, reusachtige sparren en indrukwekkende watervallen die zich
over grote keien en boomstronken naar beneden storten, vormen het
(1) Een uitstekende analyse bij W. A. P. Smit, Van Pascha tot Noah, II. Zwolle
1959, 149-152.
(2) In de WB-editie, V, 686 luidt het voorzichtig. „Als deze schildering niet
geïnspireerd is door een van Van Everdingens of Ruysdaels noordsche watervallén, dan kan ze er de besch rijving van heeten". Voor A. J. Barnouw moet de
inspiratiebron „een Scandinavisch berglandschap door Allart van Everdingen"
zijn geweest (Vondel, Haarlem 1926, 185). G. Broms bewe ri ng dat men daarbij
niet bepaald aan Van Everdingen hoeft te denken omdat het „vreemde genre"
toen in de mode was, is overtrokken (G. Brom, Schilderkunst en litteratuur in de
16e en 17e eeuw. Utrecht-Antwerpen 1957, 207). Ruisdaels vroegste Van Everdingen-achtige Noorse landschap met waterval is in 1659 gedateerd, vier jaar na de
Lucifer (S. Slive, H. R. Hoetink, Jacob van Ruisdael. Cat. Den Haag, Camb ri dge
1981-82, 103).
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aanzienlijkste gedeelte van hun werk ( 3). De naam van beide kunstenaars
werd in verband met deze voorstellingen zeer snel tot een begrip : een
verwijzing naar Everdingen of Ruisdael kon een natuurbeschrijving aanvullen, verscherpen of zelfs vervangen. Bij het zien van een mooi landschap met molens, rotsen en een stroomversnelling noteert een geestdriftige Goethe, op reis in Italië (1786-1788) :
Einige Miihlen zwischen uralten Fichten liber dem schdumenden Strom
waren Willige Everdingen ( 4).
Tussen het landschap en de waarnemer hangt als referentiepunt het
kunstwerk. Een Italiaans stroomgezicht maakt indruk omdat het herinnert aan de doeken van een Hollander : Ars vincit naturam. Het vervolg
van dit verhaal klinkt zelfs wat spectaculair. Noorwegens belangrijke
landschapschilder uit de negentiende eeuw, Johan Christian Clausen
Dahl (1788-1857), die het grootste gedeelte van zijn leven buiten zijn
hij was een geëerd professor aan de befaamde
vaderland vertoefde
leerde de Noorse watervallen als artistiek
Dresdener Kunstakademie
onderwerp kennen via de voormelde schilders, inzonderheid Van Everdingen. Vanuit den vreemde ondernam hij vijf uitgebreide reizen naar
Noorwegen om zijn vaderlandse landschappen als een nieuwe picturale
ontdekking op doek te brengen ( 5) . De vlijtige zeventiende-eeuwse schilder en koopman in watervallen uit de Amsterdamse Koningsstraat staat
op deze wijze mede aan de wieg van het romantisch Noors cultureel zelfbewustzijn : het zich thuis en rijk voelen in het eigen landschap. Met
andere woorden : de artistiek-vaderlandse boodschap van de Noorse
watervallen is gekleurd met Hollandse verf. De bijbelse Prediker zei het
al : alle stromen lopen naar zee.

2. Een klein cultuurhistorisch onderzoek naar de receptie en de functie
van de waterval als betekenaar in de zeventiende-eeuwse Republiek zelf,
ligt dus voor de hand. Waaraan ontleende de waterval in dat zompige
polderland zijn betekenis ? Vanwaar zijn bijval ? Het antwoord is een
typisch „Hollandse" geschiedenis met als ingrediënten : artistiek vakmanschap, lucratieve commercie en uiteraard ook een flinke portie moraal.

(3) Zie benevens de Ruisdael- catalogus van Slive en Hoetink : A. I. Davies,
Allart van Everdingen. New York 1978 ; A. C. Steland, „Wasserfdlle, Die Emanzipation eines Bildmotivs in der holldndischen Malerei urn 1640", in : Niederdeutsche Beitráige zur Kunstgeschichte, 24 (1985), 85-104, inz. 99 e.v. ; P. C. Sutton
e.a., Masters of 17th-Century Dutch Landscape Painting. Cat. Amsterdam, Bos-

ton, Philadelphia 1987-88, 307-312, 450-451.
(4) Italienische Reise 1786-1788, Vol. I, Munchen 1960, 21. Geciteerd door
A. I. Davies, 1.
(5) Davies, 233-236.
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Watervallen van allerlei debiet, en beslist geen Noorse, waren al langer
in het Nederlandse artistieke leven aanwezig. Reeds Karel van Mander
prees het onderwerp aan als een schilderkunstige uitdaging. In het hoofdstuk over het landschap in Den grondt der edel vry schilder-const luidt
het :
Wort hier Echo, en bootst naer, o Pinceelen,
Oock t' waters ghedruysch, dat af comt ghebortelt,
Als rasende tusschen steenen ghemortelt.

Deze benadering richt zich, zoals die van Vondel trouwens, op het
natuurgeweld : de waterval als catastrofe tussen „die grouwlijcke steenen,
die der Switsen / Landt vervullen" ( 6). Zij is ook auditief : schilder
„t'waters ghedruysch" luidt de uitdaging. Van Mander herinnert hier aan
een epigram van Ausonius die de schilders uitdaagt de onzichtbare Echo
uit te beelden. De schilders die het watergedruis hoorbaar maken, zijn de
besten : op deze wijze krijgt de stomme poëzie die de schilderkunst volgens het bekende dictum is, een stem ( 7). Ik kom hier later op terug.
Ook in de eigenlijke literatuur schoot het water al lang van de rotsen. Bij
het overlijden van de jonge Dionysius Vos (1633) troost Vondel de
bedroefde en kennelijk wat opstandige vader met de klassiek geworden
verzen :
Hy schut vergeefs sich selven moe,
Wie schutten wil den starcken vliet,
Die van een steile rotse schiet... (8).

het lot hou je niet
Het gaat hier om een moraalfilosofisch advies
tegen , vertolkt aan de hand van een vers van Horatius dat overigens
uit een geheel andere context stamt (Ode IV, 2, 5-8) ( 9). Een kleine veertig jaar later zal Jan Luyken in zijn Duitse Lier (1671) Vondels regels herhalen in wat wij wel een van de meest bek lijvende Nederlandse vanitasteksten mogen noemen, het befaamde Air :
(6) Ed. H. Miedema, Utrecht 1973, I, 214-215 (cap. VIII, str. 34). Over de door
hem bezochte Cascate delle Màrmore nabij Terni zegt Van Mander dat het water
op de uitgeholde stenen er een gedruis maakt om bang van te worden (Ibidem,
186).
(7) Ed. H. Miedema, II, 555.
(8) Vertroostinge aan Geeraerdt Vossius, v. 17-19. Bibliografisch goed gestoffeerde aantekeningen bij deze tekst biedt M. A. Schenkeveld-van der Dussen,
Bloemlezing uit Vondels lyriek, Zutphen z. j . (Klassiek Letterkundig Pantheon,
187).
(9) P. Maximilianus, Vondelstudies. Overzien en ingeleid door L. C. Michels,
Terheijden 1968, 129. Zie ook de slotstrofe van het lied van Aegle in het vierde
bedrijf van P. C. Hoofts Theseus en Ariadne : „Van steijle rootsen vlieten / De
beken seewaert in ; / Maer jck draech leijde Min. / En canse niet genieten", Ed.
A. J. J. de Witte. Zutphen z. j. (Klassiek Letterkundig Pantheon, 191), 83.
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Droom is 't leven, anders niet ;
't Glijt voorby gelijk een vliet,
Die langs steyle boorden schiet,
Zonder ooyt te keeren.
d'Arme mensch vergaapt sijn tijt,
Aan het schoon der ydelheyd,
Maar een schaduw die hem vlijt,
Droevig ! wie kan 't weeren ?
d'Oude grijse, blijft een kint,
Altijd slaap'rig, altijd blind ;
Dag en uure,
Waart, en duure,
Word verguygelt in de wind,
Daar me glijt het leven heen,
't Huys van vel, en vlees, en been,
Slaat aan 't kraaken,
d'Oogen waaken,
Met de dood in duysterheen (10).

Bij Jan Luyken
die overigens geregeld regels van Hooft en Vondel
levert de waterval evenwel niet langer een moraalfilosofisch
aanwendt
argument, maar een zinnebeeld van de vergankelijkheid des levens zoals
we die uit de Bijbelse en patrologische stroommetaforiek kennen. Of om
het met Cats te zeggen :
Ons Tyt gaet als een snelle Stroom
En zyn als schimmen van een Droom (11).

In zulke literaire teksten over dood en onbestendigheid hebben we te
maken met „papieren" watervallen, livreske cultuurbeelden die weinig of
niets te maken hebben met een directe gevoeligheid voor het landschap
en het geweld der natuur. Deze lijkt wel via de schilderkunst te zijn op
gang gekomen. Vanaf omstreeks het midden van de zeventiende eeuw
was het onderwerp, zoals gezegd, in Amsterdam „in". Aan het begin van
deze populariteit staan de Scandinavische landschappen van Allart van
(10) Ed. M. Sabbe, Zutphen, z. j. (Klassiek Letterkundig Pantheon, 72), 57. Een
op Coornhertiaans gedachtengoed georiënteerde interpretatie biedt A. J. Gelderblom, Mannen en maagden in Hollands tuin. Interpretatieve studies van Nederlandse letterkunde 1575-1781, Amsterdam 1991, 110-111. Zie daartegenover mijn
bespreking van dit werk in Spiegel der Letteren, 33 (1991), inz. 316-318.
(11) Als „spreekwoord" in : Spiegel van den ouden en nieuwen tyt. Van nieuws
oversien, vermeerdert en verbetert. Amsterdam, J. J. Schipper, 1657, 169. Over
deze (bijbelse) metaforiek en de naleving ervan bij de kerkvaders, zie o.m.
D. W. Jóns, Das „Sinnen-Bild ". Studien zur allegorischer Bildlichkeit bei Andreas
Gryphius. Stuttgart 1966, 244-246 ; W. Wiegand, Ruisdael-Studien. Ein Versuch
zur Ikonologie der Landschaftsmalerei, Hamburg 1971 ; H. J. Raupp, „Zur
Bedeutung von Thema und Symbol fiir die Holldndische Landschaftsmalerei des
17. Jahrhunderts", in : Jahrbuch der Staatlichen Kunstsammlungen in Baden- Wurttemberg, 17 (1980), 90.
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Everdingen, bij literairhistorici ook bekend voor zijn fraaie Reinaertillustraties ( 12). De man, die in 1652 van Haarlem naar Amsterdam verhuisde,
ging zich zelfs in watervallen specialiseren. Dat was allerminst toevallig :
de doeken zijn de artistieke neerslag van een reis in het Zuiden van
Noorwegen en Zweden in 1644. De bijval was zo groot dat de eveneens
naar Amsterdam overgekomen (ca 1656) jonge Jacob van Ruisdael
brood zag in het genre en de waterval vanaf 1659 tot een van zijn geprefereerde en blijkbaar financieel rendabelste onderwerpen maakte (13).
Watervallen haalden prijzen die iets hoger lagen dan die van het (goedkope maar veel gevraagde) doorsneelandschap : hun waarde viel te vergelijken met die van wintertaferelen en de zogenaamde batailles of
gevechtsscènes. Veel hing uiteraard af van het formaat ( i4). Over de redenen van dit succes kan men uiteindelijk maar speculeren. Het lijkt
onwaarschijnlijk dat de Amsterdamse burgerij deze prachtige, vaak spectaculaire doeken in hun fraaie woningen hebben gehaald om te worden
he ri nnerd aan de vluchtigheid van hun nietig bestaan. Dat lijkt naar mijn
gevoel toch niet het motief te zijn geweest van de gebroeders T rip, die
in de beide gangen van de tweede verdieping in hun paleisachtig huis aan
de Kolveniersburgwal de huisvesting van de huidige Konink lijke
Nederlandse Academie als bovendeurversiering twee watervallen door
Van Everdingen lieten schilderen ( i5). Beide herinnerden in elk geval aan
Scandinavië waar de familie een kanongieterij beheerde, fab ri ek die trouwens door dezelfde artiest en eveneens op verzoek van de Tripppen op
doek werd gebracht. Op deze wijze beantwoorden deze decoraties mooi
aan een van de belangrijke functies die de cultuurhistoricus Simon
Schama voor het geschilderde landschap heeft bedacht : de trots op de
eigen plaats, bezitting, streek ( i6). Anderen hebben de cascades van het
Trippenhuis als door de bewoners gewenste vanitassen geïnterpreteerd,
onder meer omdat er op de achtergrond hoog op de rotsen een kerk staat
afgebeeld : de dood spaart niemand en de redding komt van elders, uit

(12)Vgl. J. Goossens, De gecastreerde neus. Taboes en hun verwerking in de
geschiedenis van de Reinaert. Leuven, Amersfoort 1988, 84-88. Allarts zoon, Cornelis, is de auteur van een toneelstuk, de Slagh in Vlaenderen ; Spaenjens treurspel
(1670) (cf. J. A. Worp, Geschiedenis van het drama en het tooneel in Nederland, I.
Rotterdam 1903, 335).
(13) A. I. Davies, 42 en de Ruisdael- catalogus van 1981-82 (zie noot 2), 22.
(14) A. Chong, „The Market for Landscape Painting in Seventeenth-Century
Holland", in : P. C. Sutton, Masters..., inz. 117 en 120 (n. 51).
(15)Zie : D. P. Snoep, „Het Trippenhuis, ziJn decoraties en inrichting" , in :
R. Meischke en H. E. Reeser, Het Trippenhuis te Amsterdam, Amsterdam 1983,
187-211, inz. 206 ; A. Chong, 110.
(16) S. Schama, „Dutch Landscapes : Culture as Foreground", in : P. C. Sutton, Masters..., 64-83.
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den hoge ( 17 ). Het probleem is dat zo'n religieus-moraliserende lecturen
in verband met dat type schilderijen door tijdgenoten nooit zijn bevestigd, zelfs niet in embleemboeken. Ik kom daar straks nog even op terug
en hou mij voorlopig buiten dit eindeloze debat.
Op zichzelf was het sujet van de waterval ook voor de tijd van Allart
Van Everdingen op de Nederlandse kunstmarkt niet onbekend. In de
bijvoorbeeld Herman van
kringen van de Nederlandse Italianisanten
evolueerde het tot een zelfstanSwanefeldt, Jan Both en Jan Asselijn
dig thema (de tuinen van Tivoli !) ( 18). Maar met Van Everdingen en wat
later Ruisdael werd het toch iets anders : een geweldig exotisch natuurdrama, frontaal vanuit een laag gezichtspunt geschilderd, donker, pathetisch, met brede verfstreken ; het Noorse watergedruis rolt over de rotsblokken en geknakte boomstammen de woonkamers en kantoren binnen.
Aan de vaak idyllische en pittoreske setting van de Italianisanten wordt
niets meer toegegeven. Dat iemand als Vondel in 1654 dit (nieuw) picturaal gedonder koppelde aan het geweld van Michaëls kosmische aanval,
komt deze receptie van de schilderijen welsprekend illustreren. Meer dan
om een zedelijke vermaning lijkt het om een bijzonder soort geestelijk
genoegen te gaan, waarin dramatische huivering en huiselijke knusheid
hand in hand gaan. In een vaak geciteerde passage over het landschap
luidt het bij Gerard de Lairesse nog in 1707 :
Wat kan een mensch meer vergenoegen, dan dat hij, zonder een voet uit
zyn kamer te zetten de geheele waereld doorwandelt... zonder in het
minste gevaarte (te) vervallen, bevryd van de hitte der zon, of koude en
alle andere ongemakken des winters ende moeijelyke bejegeningen die
onze ligchaamen treffen ? Wat is vermaakelyker dan een (landschap) in
welke te zien de zwaarmoedigste geesten stoffe genoeg vinden om hunne
kommerlykheden te verdryven (19)

Dramatische delectatio dus die uiteraard gepaard gaat met een bewondering voor de artistieke prestatie, zoals die bijvoorbeeld nog doorklinkt in
Houbrakens evaluaties van Van Everdingen en Ruisdael. Tweemaal
gebruikt hij daarbij haast letterlijk dezelfde formulering. Vol bewondering heeft hij het over de „afstuivende sprenkelingen" op de rotsen die
„zo natuurlyk dun en klaardoorschynende" zijn „dat het niet anders dan
natuurlyk water scheen te wezen" (20). Het gaat om de natuurlijkheid, de
(17)J. Bruyn, „Toward a Scriptural Reading of Seventeenth-Century Dutch
Landscape Paintings", in : P. C. Sutton, Masters..., 101.
(18)A. C. Steland, 85-87.
(19) Gerard de Lairesse, Het Groot Schilderboek, Amsterdam 1707. Reprint :
Soest 1969, 344. Cursivering K.P.
(20)A. Houbraken, De Groote Schouburgh der Nederlantsche Konstschilders en
Schilderessen (Reprint van de tweede druk : 's-Gravenhage 1753). Amsterdam
1976, II, 95 (Van Everdingen) en III, 65 (Ruisdael).
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evidentia, en het technisch artistiek vermogen. De cultuurhistorische func-

tie van deze geschilderde watervallen is in de eerste plaats de dramatisering van het landschap geweest.
3. Ik kom nu terug op de vraag of al dat vallend water ook geen zuiverende, morele boodschappen beoogde. Dit soort kwesties beheerst de
Nederlandse kunstgeschiedschrijving nu al jaren en leidde tot allerlei
excessen, zowel in de bevestigende als in de ontkennende richting (21).
Sommigen hebben, zoals gezegd, in deze doeken vooral dreigende waarschuwingen gezien in verband met de ijdelheid, de vergankelijkheid en de
nietigheid van het aardse bestaan : vita fluctus. Allerlei picturale motieven die aan de religieuze literatuur en inzonderheid aan de bijbel zouden
refereren, komen in deze optiek zo'n lectuur van de schilderijen aanwakkeren : bouwvallige en door het water bedreigde hutten, geknakte en
meegesleurde boomstammen, nietige wandelaars of liever : levensreizigers, vaak gelokt door in de verte gelegen, vredige en Hollands lijkende
kerktorens, beelden van het hemels Jeruzalem (22).
In dergelijke interpretaties wordt graag een beroep gedaan op de emblemata, genre waarin prenten vergezeld gaan van moraliserende verzen.
Men mag daarbij echter niet uit het oog verliezen dat embleemboeken,
zeker in de volle zeventiende eeuw, platen gebruiken met een intentie die
veel specifieker is dan schilderkunst. Bovendien komt de waterval bij
nader toezien eigenlijk niet zo vaak in de emblematiek voor, zeker niet
in Nederlandse bundels. Een vaak geciteerd, maar tegelijk weer problematisch voorbeeld treffen wij aan in Jan Luykens Beschouwing der wereld
(1708), een embleemserie waarin allerlei natuurfenomenen als „schaduwschemeringen" van het goddelijk Wezen tot vrome vingerwijzingen worden omgebogen ( 23). De plaat (blz. 90) draagt het motto Tot verdooving
en zij toont twee ontzette reizigers voor een formidabele waterval. Een
van hen stopt met beide handen de oren. Daar hebben we weer het
(21)Voor een historische terugblik en een overzicht van de huidige stand van
de discussie, inzonderheid over de interpretatie van de landschapsschilderkunst,
zie : E. de Jongh, „De iconologische benadering van de zeventiende-eeuwse
Nederlandse schilderkunst", in : F. Gijzenhout, H. van Veen (Red.), De Gouden
Eeuw in Perspectief Het beeld van de Nederlandse zeventiende-eeuwse schilderkunst in later tijd. Heerlen 1992, 326-328 en E. J. Sluijter, „Nieuwe kunsthistorische benaderingen en het veranderende beeld van de zeventiende-eeuwse Nederlandse schilderkunst" , Ibidem, 396-391.
(22)Cf. vooral de studies van W. Wiegand (noot 11) en J. Bruyn (noot 17).
(23)Over de specificiteit van Luykens natuuremblemen, zie : K. Porteman, „De
nationale benadering van het emblema. Roemer Visscher en Jan Luyken", in :
Helga Hipp (Hg.), Niederlandistik und Germanistik. Tangenten und Schnittpunkte.
Festschrift fiir Gerhard Worgt zum 65. Geburtstag. Frankfurt, P. Lang (Verschijnt in 1993).
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akoestisch effect : watervallen zijn vooral gedruis, lawaai. De toepassing
is er ook naar (blz. 91-93). Het geruis van de waterval wordt er tegenover
het stille water gesteld als beeld van het boze gedruis der wereld tegenover de genade „uit Gods (stille) liefde-bron gevlooten". De waterval is
zinnebeeld van het ijdel „woelend en krioelend leven" , van „'s werelds
swaare waterval". Merkwaardig
maar als procédé niet uniek in Luykens oeuvre ( 24)
is het spel met de naam Ruisdael die als synoniem
voor waterval de wereld gaat betekenen :
ó Ruis-dal, aller ydelheid,
Van 't woelend en krioelend leven
Der wereld-geest in 't rijk der tijd,
Men moet u vlieden en begeeven.
Het is duidelijk dat deze embleemtekst de schilderijen impliceert. Nagenoeg al Luykens lezers kenden het natuurfenomeen trouwens alleen via
de kunst. De naam van de schilder staat voor zijn produkt. Of deze pun
echter ook op de morele intenties van Ruisdaels watervallen wil wijzen,
betwijfel ik. Dat het ruisdal de wereld is, is een vondst van de emblematicus. Deze betekenis is trouwens een andere dan degene die sommige
kunsthistorici aan deze schilderijen toekennen, name lijk de vergankelijkheid. De schilderijen verwijzen naar de werkelijkheid en die vormt hier
de emblematische stof waaruit een derde, de vrome Jan Luyken, een les
puurt. Hetzelfde spel met Ruisdaels naam komt trouwens ook voor in de
hier al geciteerde evaluatie in A rn old Houbrakens De Groote Schouburgh
der Nederlantsche Konstschilders en Schilderessen. Houbraken heeft het
over het water van Ruisdaels cascades dat zich „eindelyk met geruis
(waar op zyn naam schynt te zinspeelen) in en door de dalen, of laagtens... verspreid" ( 25). Moeten we hier aan Van Manders uitdaging denken en de pun lezen als een artistiek compliment in die zin dat je de schilderijen van Ruisdael hoort ? Op deze wijze zit aan de waterval ook een
typisch schilderkunstige betekenis vast. Van een morele zingeving of
functie is bij Houbraken geen spraak. En als deze zo vanzelfsprekend of
belangrijk zou zijn geweest, waarom waren Houbraken en met hem vele
anderen haar al in het eerste kwart van de achttiende eeuw blijkbaar al
vergeten ( 26) ?

(24)Men vergelijke met de symbolisch aandoende naamgeving in de Duytse ,
Lea „Steylvliet" en Appelona „Pijnbergs" (Ed. Sabbe, 54, cf. noot 10).
(25)Houbraken, 65-66.
(26)Deze vorm van collectieve vergetelheid wordt overigens door de zogenaamde „nieuwe sensibelen" onder de kunsthistorici graag als argument tegen de
iconologische benade ring gebruikt. Zie bijvoorbeeld : P. Hecht, „Dutch seventeenth-century genre painting : a reassessment of some current hypotheses", in :
Simiolus, 21 (1992), 95.
lier

:
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die in
4. Lijkt het derhalve voorzichtig aan de geschilderde waterval
de kunstliteratuur als een virtuoze artistieke prestatie wordt gewaardeerd niet overhaast een boodschapskarakter toe te kennen, in de Bijbel, de didactisch-moraliserende literatuur en de emblematiek is de
stroom- en beekmetaforiek rijkelijk voorhanden. Die overschrijdt echter
ruim de vergankelijkheidsthematiek en is ongemeen gevarieerd.
Watervallen en de daaraan verwante stromen en beken met groot verval
kunnen ook positief worden geduid, bij Jan Luyken bijvoorbeeld als
teken van „'t stadig geeven" of de ootmoedigheid, toepassingen die de
mystieke ontvankelijkheid moeten uitdrukken en waarvan de aanwending bijwijlen nogal cerebraal geconstrueerd lijkt ( 27). Het heeft weinig
zin op al deze toepassingen in te gaan. Met directe natuurbeschouwing
en natuurervaring hebben emblemen trouwens veel minder te maken dan
men gemeenlijk veronderstelt : het gaat in het genre om het aanbrengen
van gedragsregels waarvoor de traditie (de bijbel, de mythologie, de
geschiedenis, de literatuur), de natuur (vooral fauna en flora) en de menselijke leefwereld de normen en argumenten bieden ( 28). Nooit is de hang
naar verrassende of , vernuftige duidingen uit het genre weggeweest en er
werd bovendien met graagte erudiet gevarieerd. Veel „vaste" symbolen in
de Westerse cultuur zijn dan ook niet uit de emblematiek voortgekomen.
Behoorde de waterval weliswaar tot de emblematische stoffen, tot een
echt symbool is hij in weerwil van zijn artistieke successen in onze
cultuur niet uitgegroeid.
Op zichzelf kunnen watervalemblemen uiteraard cultuurhistorisch interessant zijn. In de Zuidnederlandse jezuïetencolleges werd de vervaardiging van een embleemboek vaak opgelegd als een soort collectief eindwerk voor laatstejaars : een soort demonstratie van hun kennis van het
Latijn en de literatuur én uiteraard van civieke en religieuze deugdzaamheid. Eén van deze bundels, samengesteld in het Antwerpse jezuïetencollege, de Typus mundi, kende zelfs drie drukken (1627, 1630, 1652) en had
een Europese uitstraling onder meer in Engeland ( 29). De Brusselse
Koninklijke Bibliotheek bezit van deze studentenwerken een uitgebreide
en merkwaardige collectie : enkele tientallen vaak prachtige en in kleur
geillustreerde manuscripten. In een ervan zien we een waterval zich in zee
storten onder het motto : Tristitia senis vitae terminus of : de droefheid
van de levensavond. De levensstroom mondt uit in het zoute, bittere zee(27) Beschouwing der Wereld. Amsterdam 1708, 150-153 (De Beek).

(28)Cf. B. F. Scholz, „Didaktische Funktion and Textkonstitution im
Emblem" , in : Jahrbuch fur Internationale Germanistik, XIII (1981), Heft 2, 1035.
(29) Vgl. K. H. Hóltgen, Aspects of the Emblem. Studies in the English Emblem
Tradition and the European Context. Kassel 1986, passim.
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water. Of de auteur, de jonge Henricus Mouriau zo'n ernstige, zure,
vroegrijpe knaap was of alleen maar werkte „pour les besoins de la
cause" laat ik in het midden. In elk geval getuigt de combinatie van een
goede livreske bagage : Seneca en de klassieke stroomemblematiek (30).
Nog geleerder duidt vader Cats in een van zijn Minne- en Sinnebeelden
dezelfde geografische situatie precies omgekeerd. Het zoete water van de
waterval vermengt zich immers niet meteen met het zoute zeewater. Op
deze wijze ondersteunt de finale waterval de vaststelling dat meisjes in de
hete en zoute branding der liefde vaak koel blijven als bergwater :
Siet wat een vreemt verstant !
Ghy blijft als killich ys te midden in den brant.
...

Een petrarkistische interpretatie van de waterval. Hetzelfde natuurfenomeen biedt de jurist Cats zelfs de gelegenheid positie te kiezen in een discussie over het huwelijksrecht. Dit soort waterval verschaft hem een
beeld van wat wij bij de notaris nu de scheiding van goederen noemen :
Corpora communia, sed non pecunia of Elck sijn goetjen. Cats keurt dat
af :
...men moetet houwen noemen
Want yder houdt sijn goet.

Op deze wijze is dit embleem een fraaie illustratie van de lange strijd tussen het Germaans recht dat de absolute gemeenschap van goederen voorstond en het Romeins recht met zijn scheiding van goederen. Deze laatste
regeling werd blijkbaar als een vreemde nieuwigheid beschouwd
Sekerlijck de weerdicheydt des houwelijckschen staets, werdt door dese
vreemdicheden veel te kort ghedaen : want voorwaer, alster wel soude
gaen, soo behooren de ghehoude niet alleenlyck in lichamen, maer oock
in goederen, ja in ghemoederen ende ghedachten ghemeen, en in alle haer
deelen immers soo seer vermengt te wesen, ghelijck wijn en water, als het
onder den anderen ghegoten is (31).

Na de zeventiende eeuw zijn watervallen en aanverwant riviergeweld
als leveranciers van zinnebeelden niet uitgedroogd. Ook niet als artistieke
inspiratiebron. Maar de zwaartepunten hebben zich verlegd, ruimte lijk en
geestelijk. Tegen het einde van de achttiende eeuw manifesteert zich een
nieuwe hoogconjunctuur, maar nu in Duitsland en vooral in Zwitser5.

(30)Hs. 20 331 (1), fol. 23-24.
(31) Proteus, ofte Minne-beelden verandert in Sinne-beelden.
Amsterdam,
J. J. Schipper, 1658, 46-47 (embl. XXXIII). Over het Nederlands huwelijksrecht in
de zeventiende eeuw, zie : D. Meulmeester-Jacobs, „Op saaken van houlijken. Het
wereldlijk recht inzake verloving en huwelijk", in : P. van Boheemen e.a., Kent,
en versint, Eer datje mint. Vrijen en trouwen 1500-1800. Zwolle 1989, 121-137, inz.
132-136.

land ( 32). Die blijkt nauw in verband te staan met het sterk toenemend
aantal Alpenreizigers, een nieuwe mode die uiteraard naar de Romantiek
verwijst. Veduten in etsen en weldra ook in steendruk waren fel gegeerd
als reissouvenir. Hun aantal is werke lijk onoverzichtelijk. De waterval
wordt als nooit tevoren een sujet bij uitnemendheid, zowel in de schilderkunst als de literatuur. Kwam in de zeventiende eeuw de geschilderde en
exotische Noorse waterval als een vreemd en vreeswekkend natuurgebeuren over, dat vooral als een artistieke uitdaging werd gewaardeerd en
eventueel ook aanleiding kon zijn tot stichtelijke overdenking, op de
romantici werkt het natuurfenomeen direct emotioneel in : watervallen
beroezen, wekken gevoelens van kleinheid en verhevenheid, van geestdrift
en verrukking, van religieuze huiver. Er ontstaat een echt watervaltoerisme. Het bekijken van échte cascades is een diep-emotionele gebeurtenis
die de mens in zijn totaliteit aanspreekt. Am Rheinfall bij Schaffhausen
rilt zelfs Mórike :
Halte dein Herz, o Wanderer, fest in gewaltigen H.nden !
Mir entstiirzte vor Lust zitternd das meinige fast.
Rastlos donnernde Massen auf donnernde Massen geworfen.
Ohr und Auge, wohin retten sie sich im Tumult ?
Het vervolg van het gedicht is in deze context interessant omdat het in
zijn verbeelding aan Vondels Lucifer doet denken. Mórike ziet in het
donderende water het geweld van een zich neerstortende godencavalerie :
Rosse der G li tter, im Schwung, eins liber dem Riicken des andern,
Stiirmen herunter und streu'n silberne Mhnen umher ;
Herrliche Leiber, unzáhlbare, folgen sich, nimmer dieselben,
Ewig dieselbigen — wer wartet das Ende wohl aus (33)
Maar wat bij de Amsterdammer een functioneel refererend beeld is in een
dramatische catstrofebeschrijving, is bij de muzische Pfarrer de vertolking van angst : „Angst umzieht dir den Busen mit eins".
Met Vondel zijn wij weer in onze cultuur beland en uit wat ik bij de aanvang over Christian Dahl vertelde, blijkt dat de Nederlandse schilderkunst ook in het romantische watervallenhoofdstuk een niet onbelangrijke rol heeft gespeeld. Eveneens in het voorspel daartoe. Goethe was
niet alleen een groot bewonderaar van Ruisdael, maar copieerde ook ver-

(32)Veel materiaal hierover bij Max Schefold, „Der Wasserfall als Bildmotiv.
Anregungen zu einer Ikonographie", in : Aachener Kunstbliitter (Festschrift fur
Wolfgang Krdnig) 41 (1971), 274-289.
(33) E. Mórike, Werke, Hg. H. Geiger. Berlin, Darmstadt, Wien 1963, 95.

152

(12)

scheidene landschappen van Van Everdingen. Vanaf 1820 kwam deze
schilder trouwens weer echt in de mode (34).
Vandaag is het weer anders. De kunsthistorische waardering voor Van
Everdingen is slechts matig en Ruisdaels watervallen worden nog
graag én vanwege hun aantal én op grond van het vooroordeel dat ze
niet uit eigen aanschouwing zijn ontstaan tot het minder interessante
seriewerk van de meester gerekend ( 35). Ook tegenover het natuurfenomeen zelf staan we nu anders. De lezer van gidsen leert vooral hoeveel
en van hoe hoog energie in de diepte valt. Uitlegbordjes naast watervallen zijn uiteraard niet emblematisch, maar ook allesbehalve romantisch :
ze prijken vaak met technische en energetische gegevens en bij vele toeschouwers beperkt zich de emotie tot een becijferde verzuchting over al
die verloren of gewonnen kilowatts.
6.

(34) Over Goethes beroemd geworden opstel „Ruisdael als Dichter" (1816)
(Werke, dl. 48, Weimar 1897, 162-168), zie D. Carasso, „Een nieuw beeld. Duitse
en Franse denkers over zeventiende-eeuwse Nederlandse schilderkunst, 17751860", in : F. Grijzenhout, H. van Veen, De Gouden Eeuw..., 166-168. Over de
receptie van Van Everdingen, zie A. I. Davies, 1-27 en P. C. Sutton, Masters...,
311.
(35) In dit opzicht is de gematigde waarde ring van deze schilderijen door
A. Rosenberg (Jacob van Ruisdael. Berlin 1928) vrij invloedrijk geweest.
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OVER DE WOORDVOLGORDE BIJ LOUIS COUPERUS
door
Marcel JANSSENS
Lid van de Academie

In zijn verslag over het prijsantwoord Louis Couperus en het decadentisme. Een thematologische confrontatie door Luc Dirikx schreef collega
R. F. Lissens in fine : `Ik vermoed dat als de schrijver van wie hij het
werk bewondert en met wie hij zich enigszins gelijkgestemd voelt (...),
hem b lijft boeien, hij vroeg of laat met het probleem van stijl en vorm
geconfronteerd zal worden'. De auteur van die studie, Luc Dirikx,
schreef in juni 1992 in Dietsche Warande en Belfort : 'Louis Couperus
wordt alom geprezen als superbe stilist (...). Maar de enige uitvoerige en
gepubliceerde vormstudie van (één van) zijn werken dateert uit 1960 ! (...)
het lijdt geen twijfel dat er in Couperus' morfologie en syntaxis, en in de
macro- en microstructuur van zijn oeuvre schatten verborgen liggen' ( 1).
Frédéric Bastet, Couperus' onvermoeibare biograaf, verheugt zich terecht
over de grote belangstelling die Couperus de laatste jaren geniet : zestig
jaar na zijn dood wordt er ernstig werk gemaakt van een kritische uitgave van al zijn werken ; tevens, zo schrijft hij opgetogen, wordt ` ook de
nodige aandacht aan formele zaken en aan Couperus' taalgebruik
besteed' ( 2). Maar wat die belangstelling voor Couperus' taalgebruik en
stijl betreft, kan hij in zijn noten amper vier artikels tussen 1932 en 1972
vermelden (eentje om de tien jaar), en verder niets méér behalve een snipper in De Nieuwe Taalgids over een italianisme, en nog eens vijftien regels
in De Nieuwe Taalgids over een gallicisme bij Couperus. De oogst is toch
wel uitermate schraal.
Dr. G. P. M. Knuvelder komt in Deel IV van zijn Handboek tot de
Geschiedenis der Nederlandse Letterkunde niet verder dan een citaat van
Lodewijk van Deyssel betreffende Couperus' taal, die hij `weelderiggevoelig' noemt ( 3), of met zijn eigen woorden : `Geniaal hanteert hij zijn
taal' (4). In de ` beknopte' Knuvelder staat ook niets meer dan (weer
(1) Luc Dirikx, Louis Couperus in woord en beeld, in : Dietsche Warande en
Belfort, nr. 3, juni 1992, 137ste jrg., p. 391.
(2) Frédéric Bastet, Louis Couperus. Een biografie. Amsterdam, Querido, 1987,
p. 685.
(3) Dr. G. P. M. Knuvelder, Handboek tot de Geschiedenis der Nederlandse Letterkunde. Deel IV. Zesde druk, 's Hertogenbosch, Malmberg, 1977, p. 215.
(4) O.c., p. 226.
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eens) die `weelderig-gevoelige taal' ( 5) en het niet verder toegelichte label
`woordkunst' ( 6). Ton Anbeek vermeldt in zijn Geschiedenis van de
Nederlandse literatuur tussen 1885 en 1985 even 'de nu beruchte écriture
artiste (woordkunst)' als kenmerk van de natura listische roman, maar
gaat daar niet op in en zegt zelfs niet wat dat is ( 7), ook niet met betrekking tot de roman Eline Vere die hij als voorbeeld van een naturalistische
roman kort bespreekt tesamen met de in hetzelfde jaar (1888) verschenen
boeken Een liefde van Lodewijk van Deyssel en Juffrouw Lina van Marcellus Emants.
Wie nog het meest van al over Couperus' taal en stijl geschreven heeft,
is diens tijdgenoot en rivaal Lodewijk van Deyssel. Die heeft Couperus
`nooit ander kunnen lezen dan met op zichzelf gerichte blik' ( 8), bijzover
dat hij zijn eigen teksten corrigeerde en bijstuurde naarmate hij Couperus ' fouten schoolmeesterlijk betuttelend te kijk stelde. Misschien heeft
zijn agressiviteit t.o.v. Couperus de schijn van ` spijt en afgunst' ( 9), maar
hij was bijzonder scherp in zijn afwijzing van Couperus' `lage verlekkering op kostbare manufakturen' ( 10). De stijl in Langs lijnen van geleidelijkheid en De stille kracht ervaart hij zonder meer als een `laffe en wee
geparfumeerde Couperuslikeur' ( 1i). Van Deyssel laakte genadeloos het
gemis aan heldere precisie of wat hij gemelijk noemde : `al dat gebarioleerd gedoe' ( 12) in een miskleun als De stille kracht.
Die afwijzing zal ons niet verwonderen vanwege iemand die hield van
proza dat met soldateske pas op hem af moest komen, die hield 'van
schrijve,dlangukzijoderthalnfve',
zoals hij schreef in een commentaar bij Couperus' stijl ( 13). Herhalen doet
Couperus wel, dat lijkt wel vaak dé drijfkracht in de `kostbare manufakturen' van zijn stijl. En daar hield Van Deyssel allerminst van althans
dat schrijft hij voortdurend in zijn bedenkingen bij Couperus' taal...

(5) Dr. G. P. M. Knuvelder, Beknopt Handboek tot de Geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Negende druk. Den Bosch, Malmberg, 1979, p. 623.
(6) O.c., p. 629.
(7) Ton Anbeek, Geschiedenis van de Nederlandse literatuur tussen 1885 en
1985. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1990), p. 51.
(8) K. Reynders, Couperus bezien door Van Deyssel, in : Id., Onder dekmantel
van etiket, Amsterdam, Polak & Van Gennep 1972, p. 53.
(9) O.c., p. 58.
(10) O.c., p. 59.
(11) O.c., p. 60.
(12) O.c., p. 63.
(13) Karel Reynders, Couperus bij Van Deyssel : een chronische konfrontatie in
beschouwingen, brieven en notities, uitgegeven en toegelicht door Karel Reynders.
Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1968, p. 513.
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In zijn eigen nogal wollig taalgebruik heeft Van Deyssel die taal inmiddels treffend gekarakteriseerd. Hij noemt hem een ` voel-schrijvend
talent', dat zich verlustigt in `molligheid van ronde lijnen, zooals ons
leven nu wil, waar alles arabesk wordt' ( i4). Hij maakt, bij voorbeeld,
van Eline Vere ` een burger lijk-weelderig chromolithografietje midden
tusschen een verzameling aquarellen' ; dat komt ervan als men ` vol overschoon-fraais' wil schrijven ( 15). Dat lijkt allemaal pertinent. Hoe Van
Deyssel dan kan staande houden dat De stille kracht `in geheel vulgair
realistischen schrijftrant' ( 16) zou zijn geschreven, is mij een raadsel, maar
dat doet er hier niet toe.
Wie die schrale oogst overziet, kan niet anders dan concluderen dat de
Couperus-filologie gediend zou zijn met een grondig stijlonderzoek. Ik
wil daar vandaag een steentje toe bijdragen met een notitie over de syntaxis bij Couperus, en dan nog alleen maar over de woordvolgorde en over
de inversie daarin. Mijn voorbeelden, die naar ik hoop een representatieve waarde kunnen hebben, alvast voor de vroege Couperus, haal ik
allemaal uit De stille kracht van 1900 ( 17).
Het meest opvallende kenmerk van Couperus' syntaxis is de lengte van
zijn stapelzinnen, vooral in beschrijvende en beschouwende gedeelten.
Zijn zinnen zijn vaak gebouwd op retorische beginselen van parallellie,
symmetrie, repetitio, antithese, enumeratio, hendiadis, tautologie, enzomeer. Voorbeelden daarvan zijn de zinnen 1 en 2.
I. Zinslengte
1.

En nooit
nooit
en altijd

is er

bloeit er
is er

de harmonie die begrijpt ;
die eender voelt,
de liefde
de kloof,
de diepte,
de afgrond,
het verre,
waaruit aandonst het mysterie,
het wijde,
waarin als in een wolk, de stille
kracht eens zal openbliksemen
(97).

(14) Geciteerd door Karel Reynders, Couperus bij Van Deyssel, p. 491.
(15) O.c., p. 509.
(16) O.c., p. 506.

(17) Geciteerd wordt uit De stille kracht. Zesde druk. Brussel, Reinaert/Amsterdam, Veen, (1964).
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2. En vreemd was het in dit land van diep geheimzinnig sluimerend mysterie, in dit volk van Java, dat zich als altijd verborg in het geheim
van zijn ondoordringbare ziel wel onderdrukt maar toch zichtbaar,
te zien rijzen een extase, te zien oogstaren een dronkene dweping, te
zien zich openbaren een deel van die ondoordringbare ziel in haar vergoddelijking van wie het graf der Profeten had gezien, te horen zacht
gonzen een godsdienstverrrukking, te horen optrillen, plotseling
onverwacht, een niet te onderdrukken kreet van glorie, die weer dadelijk verzonk, versmolt in het gegons, als angstig om zichzelve, omdat
het heilige tijdstip nog niet daar was (205-206).
Voortgestuwd door zijn schrijfdrift, gaat hij met epitheta of participiumconstructies die tot ondergeschikte zinnen uitdeinen, uitweiden over een
woord en dan weer over die uitweiding, en zo verkrijgt hij lintwormzinnen, waar de verhouding tussen hoofdzin en bijzin in verdoezeld wordt.
Ook zonder hypotaxis werkt hij zuiver nevenschikkend met syntactische
stapelstructuren, die zijn stijl niet alleen ` mollig' maken, zoals Van Deyssel placht te zeggen, maar hem vooral verzwaren. Nominale zinnen en
beknopte bijzinnen komen ook vrij frekwent voor, al of niet gevarieerd
met participale constructies wat leidt tot stijlverdichting in impressionistische trant.
In zijn lange zinnen valt op dat hij graag werkt met minimale persoonsvormen, kleine werkwoordkernen, waarrond naar hartelust gestapeld
wordt met bepalingen. Zo ontstaat een middelpuntvliedende zinsstructuur die exemplarisch is voor Couperus ' stijl, zoals in zin 3.
3. Het huis, gebouwd aan de fabriek, in de maal-tijd, dreunende van het
machine-gedruis het stoomboot-schroef-geluid was ruim en met
de oude, ouderwetse meubels gemeubileerd : de lage houten bedden
met vier gesculpteerde klamboestijlen, de tafels met dikke poten, de
alles zoals men het niet
wipstoelen met bijzonder ronde ruggen,
meer zou kunnen kopen, alles zonder één moderne tint, behalve het elektrische licht in de voorgalerij !
alleen gedurende de maal-tijd
(67).
De opbouw van dergelijke stapelzinnen met hun zeer attente ` atomiserende' interpunctie wordt ongetwijfeld ook gestuurd door een gevoel
voor zinsritmiek, door motorische en auditieve gevoeligheid die een ` ritmische golving' ( 18) van klanken en accenten in de zinnen aanbrengt. Een
ritmisch golvende beweging als suggestie van een bepaalde stemming kan
soms zelfs ondersteund worden door alliteraties of door een metrum (een
( 18) M. H. Eliassen-De Kat, Nog eens stijlverschijnselen bij Couperus,
Nieuwe Taalgids, 65, 1972, p. 287.

in : De

(5)
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anapest, bij voorbeeld), zodat lange poëtische ritmisch-metrische perioden' ontstaan ( 19). Iemand heeft het verhaal Psyche `haast één groot
gedicht in rijmloze verzen' ( 20) genoemd.
Arabesken en ornamenten versieren niet alleen de impressionistische
schrijfstijl, maar kenmerken ook de `Jugendstil', waar Couperus' stijl
mee in verband werd gebracht ( 21). Impressionistisch is zeker de neiging
naar ` Verunkldrung' of alluderende vervaging van een mededeling (22).
De gekrulde `manufakturen', zoals Van Deyssel dat noemde, kunnen
allicht evengoed verwant zijn met de ornamenten van de `Jugendstil' en
het ` fin-de-siècle' . Ook de vreemde ` taalbuitenissigheden' van de vele
vormen van inversie, waar ik het nu over ga hebben, kunnen in het arsenaal van de impressionistische ` écriture artiste' thuisgebracht worden.
Karel Reynders vooral heeft die ` barbarismen ', m.a.w. wendingen die
tegen het Nederlandse taaleigen indruisen, zoals dat het geval is met
zovele inversies, aangerekend als impressionistische stijlverschijnselen ( 23 ).
Ik inventariseer daar nu een paar voorbeelden van, voortbouwend op een
stelling van M. C. van den Toom bij zijn Leidse doctorale dissertatie van
1955 : 'Het bijzondere karakter van de stijl van Louis Couperus berust
hoofdzakelijk op inversieverschijnselen' ( 24). Van den Toorn werkte die
stelling uit in een opstel van 1958 Enige stijlverschijnselen bij Louis Couperus (25). Inversie bepaalde hij daar als ` elke omzetting en afwijking van
de normale woordschikking' (26) . Hij zocht een verklaring voor dat
`merkwaardige stijlverschijnsel in indisch-nederlandse invloed, die er
wellicht van de zijde van zijn familie, maar stellig tijdens zijn jarenlang
verblijf in de tropen op zijn taal kan hebben gewerkt' ( 27). Bij nader
toezien blijkt zijn taal inderdaad een groot aantal `indisismen' te bevatten, onder meer een aantal inversies. De `cultivering van de inversie'
blijkt zo ver te zijn doorgedreven, `dat de auteur zich niet alleen van het
indische Nederlands verwijdert, maar ook van het gangbare Nederlands
van zijn tijd' ( 28). Inversie in de bijzin, aldus Van den Toom (wat evengoed kan heten : opschorting van de inversie in de bijzin), veroorzaakt
(19) O.c., p. 295.
(20) O.c., p. 294.
(21) Cf. Karel Reynders, Couperus bij Van Deyssel,

p. 491.

(22) O.c., p. 500.
(23) Cf. Karel Reynders, Couperus verkennen : Barbarismen en impressionisme,
in : De Nieuwe Taalgids, 53, 1960, p. 10-20.
(24) Ggeciteerd door Karel Reynders, Couperus verkennen, p. 16, noot 1.
(25) M. C. van den Toom, Enige stijlverschijnselen bij Louis Couperus, in : De
Nieuwe Taalgids, 51, 1958, p. 312-322; zie ook G. S. Overdiep, Inversie in Couperus' Iskander, in : Onze Taaltuin, 1, 1932-1933, p. 3-8.
(26) O.c., p. 312.
(27) O.c., p. 314.
(28) O.c., p. 316.
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een woordvolgorde als in de hoofdzin ( 29). Daar geef ik zelf straks tal van
voorbeelden van.
M. C. van den Toom stelde zelfs `inversiestatistieken' bij Couperus op.
De meest irrealistische, sprookjesachtige en mythologische teksten scoren
daarin het hoogst. Kennelijk kon Couperus zich in dergelijke teksten het
verst laten gaan in zijn impressionistische `taalorgieën'. Nochtans moet
De stille kracht, volgens Van Deyssel `in vulgair-realistischen trant'
geschreven, niet veel onderdoen voor teksten van het sprookjesachtige
type in de onmiddellijke omgeving zoals Psyche en Fidessa, die er één
jaar aan voorafgaan, en Dionysos, dat er drie jaar op volgt ( 30). Als functie van die inversies vermeldt Van den Toom ten slotte `het spanningverwekkend element' ( 31), anders gezegd het `overwegend bewogen
karakter van Couperus' stijl' (32).
Ikzelf heb in De stille kracht niet zoveel opgeteld, maar wel de meest
markante varianten van inversie op een rijtje gezet en een paar gevallen
aan Van den Toorns inventaris toegevoegd ; tevens heb ik ook gezocht
naar verklaringen voor een zo on-Nederlandse ` taalbuitenissigheid'.
Een eerste geval van inversie doet zich voor als gevolg van de plaatsing
van een woord of zinsdeel in een in het oog springende positie ter
beklemtoning. De inversie vestigt de aandacht op het dragende woord in
de zin, zoals in zin 4.
II. Inversie
4. Hij meende, dat zij wél li efde hem gaven (92).
De plaats van subject en object in zinnen met een samengestelde werkwoordvorm confronteert ons al met de meest int ri gerende vorm van
inversie bij Couperus, zowel in de hoofdzin (zin 5) als in de bijzin (zin 6).
5. zij had de Regent opgedrongen een koetsier van Solo (46)
6. een onverschi lligheid, die langzaam had doorziekt zijn levensmerg
(190)
Een paar verklaringen voor dat geval zijn denkbaar. Achteropplaatsing
van het object omwi ll e van accentuering is plausibel in vele gevallen. De
overname van de Romaanse (evenals Engelse) woordvolgorde kan een

(29) Ibid.
(30) O.c., p.

(31) O.c., p.
(32) O.c., p.

318.
322.
320.

(7)
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gallicisme (desgevallend anglicisme) zijn ( 33). Of : die woordvolgorde kan
beïnvloed zijn door het Indonesisch-Nederlands, waar die constructie
tamelijk gebruikelijk is : Couperus kan ze opgemerkt hebben tijdens zijn
prille jeugd in Nederlands Indië en hij past ze normalerwijze toe in de
dialogen tussen lieden in de kolonie en bij uitbreiding ook in de beschrijvende en bespiegelende delen (34).
Misschien is een veel omvattender verklaring mogelijk, die ons in staat
stelt ook de inversies te verklaren in zinnen zonder samengestelde werkwoordvormen. Misschien biedt die verklaring een sleutel voor bijna alle
afwijkende zinsconstructies.
Ik citeer eerst een paar type-zinnen : de zinnen 7, 8 en 9.
III. Inversieregel

7. dichter sluitende bij wat / in hem was / vader en echtman (10).
8. /sprak hij uit / de gedachten (29)
9. zelfs in de nijvere Oosthoek / begon te kankeren / een loomheid en
zwakte (30)
Daaruit blijkt dat zinsdelen die vooruitgeschoven worden, dichter komen
te staan bij dat zinsdeel waar ze samen een syntactisch geheel mee vormen. Samengevoegd staan de syntactische delen in een hechter verband
dan wanneer ze met tangformaties en dergelijke gescheiden worden. Dat
blijkt als regel ongeveer veralgemeend te kunnen worden : zowel in de
hoofd- als in de bijzin streeft Couperus ernaar, die zinsdelen die syntactisch nauw bij elkaar horen, ook zo dicht mogelijk in de woordvolgorde
bij elkaar te plaatsen. Inversie t.o.v. de in het Nederlands gebruikelijke
woordschikking is er vaak het gevolg van.
Zoals wij zullen zien, is een paradoxaal gevolg van die gewoonte, dat
Couperus niet een ingewikkelder, maar een meer primair type van
woordvolgorde tot stand brengt dan in het Nederlands gebruike lijk is,
vermits hij tangformaties met o.m. de werkwoordelijke eindgroep achteraan in de zin vermijdt. Op die manier trekt hij zelfs het patroon van de
hoofdzin in de bijzin door. Dat moge blijken uit een aantal toepassingen
van die ` regel'.
Onderwerp en persoonsvorm worden zo dicht mogelijk bij elkaar gelaten
(zin 10), ook de delen van een scheidbaar werkwoord (zin 11), die Cou(33) Cf. P. H. Ritter Jr., Aantekeningen over de stijl van Louis Couperus, in :
F. Bordewijk e.a., Over Louis Couperus. Amsterdam, De samenwerkende uitgevers, 1952, p. 67-74.
(34) Cf. M. C. van den Toom, o.c., p. 321.
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penis soms weer aaneenlijmt, de eenheid van de woordvorm herstellend
door middel van een koppelteken zoals in zin 12. Verder houdt hij hulpwerkwoorden van modaliteit of verwante werkwoorden plus de infinitief,
al of niet met ` te', bij elkaar (zin 13). Reflexieve werkwoordformaties
worden in de regel niet gescheiden (zin 14), de ontkenning en het werkwoord evenmin (zin 15). Ook de zogenaamde ` beknopte zin', bestaande
uit een ` om te + infinitief'-constructie, ontbindt hij niet (zin 16).
IV. Toepassingen
dat / duizenden waren / zonder dak (111)
dan weer / gloeiden op / zijn vreemde ogen (46)
zij / vonden - uit / de monsterlijkste combinaties (103)
En de Verleider / scheen te zijn / de zoon van die nacht (75)
die / zich aanmatigde / zijn naam (189)
Hij / opende niet / de lippen (102)
want zijn vrouw had een kalme rust / om altijd te kopen / dingen,
die zij niet nodig had (22)
Bij de groepering van antecedent en relatiefzin werkt die regel soms biezonder dwingend. We constateren de neiging om het antecedent dat verderop bepaald moet worden, zo dicht mogelijk bij het eind van de zin,
dus bij het begin van de relatiefzin, op te schuiven. In die gevallen schuift
hij het werkwoord naar voren in de buurt van het onderwerp, zodat er
naar achteren in de zin ruimte vrij komt om lustig te gaan stapelen rond
het antecedent en de bijzin. Ik citeer daarvan maar één voorbeeldzin
(zin 17), maar voorbeelden zijn legio.
17. het deed hem goed te ontmoeten een verstoteling, die hem éen ogenblik die hoog tronende vaderfiguur vuil gooide
Zo ontmaakt Couperus zich als het ware zo vlug mogelijk van een werkwoordsvorm, meestal nog van een samengestelde persoonsvorm (die
compact blijft), om dan ongehinderd te kunnen uitbreiden met het object
of de bijstellingen of de bepalingen of de bijzinnen of de bijzinnen-bij-debepalingen, en zo verder (de zinnen 18 en 19).
18. had Eva georganiseerd een serie van drie tableaux uit de Arthur-sage
(121)
19. en maar laat gaan de stuwkracht der dingen en afwacht het heilige
ogenblik, dat komen zal (96)
Soms wordt de inversie de inzet van een syntactisch spel met het oog op
stilistisch-ritmische variatie in het zinspatroon. Zo verkrijgt hij een fraaie
chiastische opstelling en een ` ritmische golving' door nu eens de normale
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

(9)
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inversieregel dan weer, in het volgende zinsdeel, zijn eigen inversieregel
te volgen, zoals in de zinnen 20 en 21.
20. Hij had zijn vrouw lief en hij had lief zijn kinderen (92)
21. Ook zijn eerste vrouw had hij zo liefgehad, als hij nu liefhad Léonie
(95).
Een gevolg van die inversiestrategie is, dat de bijzin in de regel de woordschikking van de hoofdzin behoudt. Door de opschorting van de inversie,
vooral in de bijzin, hanteert hij een woordvolgorde, die ons als buitenissig, precieus of over-bewerkt voor kan komen, maar die hij aanwendde
als een integrerend bestanddeel van zijn syntaxis of als een systeempje,
zij het van eigen of van impressionistische makelij. De paradoxale conclusie van dit onderzoekje zou als volgt kunnen luiden : het mechanisme
van de inversie en van de opschorting van de inversie in de bijzin maakt
dat Couperus, die een op het eerste gezicht zo ingewikkelde syntaxis lijkt
te gebruiken, bij nader toezien een vrij elementaire woordvolgorde blijkt
te eerbiedigen, met name overal die van de hoofdzin.
Tot slot nog een notitie over de functie van dergelijke afwijkende, eigenzinnige schriftuur. Naar mijn mening heeft dat maniertje om zulke `buitenissige' zinnen te bouwen, niet zozeer te maken met het wekken van
`spanning' of met `bewogenheid'. Ik zie er veeleer een hang naar ornamentiek in, naar fiorituren en krullen, of naar een rijkelijke `copia verborum'. Ik ontwaar daarin communicatie- en gedragsvormen van de welgestelde Haagse bourgeoisie rond 1900 (meer bepaald van de ex-kolonialen onder hen), met haar sociaal-distinctieve, gemaniëreerde oververfijning, met haar geparfumeerde maniertjes in coterieën, salons en tableaux
vivants, die zij ook naar de Oost exporteerde, zoals blijkt uit de feestjes
van Eva Eldersma in De stille kracht, die de Oost met een Haags cultuurvernis tracht te verwestersen. Ik zie in die stijl het taalgedrag van een
man met deukhoed a la beau Brummell, pelskraag op de redingote, anjer
in het knoopsgat, glimmende rijglaarsjes, en wandelstok met zilveren
knop ; een meneer met tijd ook, ook met tijd voor een lintwormzin waarvan de kop in romp en staart vervluchtigt. Ik ervaar iets vrouwelijks,
misschien iets androgyns in die stijl (zo iets als in de oververfijning van
de androgyne knaapkeizer Heliogabal uit De berg van licht). De finesses,
de affectatie, het pronken met stijlbloempjes : het zijn volgens mijn aanvoelen de attitudes van een bourgeoisie in haar nadagen, die ook in haar
spraakattitudes zichtbaar worden.
Ik kan daaraan toevoegen dat morfologie en woordvorming bij Couperus blijken te gehoorzamen aan analoge mechanismen als in zijn woordschikking. Woordvorming en woordvolgorde illustreren een overvloedscultuur van behaaglijke redundantie, die niet kijkt op een woordje, een
complimentje of een (stem-) buiginkje meer.
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Misschien had Van Deyssel met zijn opmerking over die weeë likeurgeur
bij Couperus toch goed de atmosfeer opgesnoven. Ik kan terugkeren
naar mijn observaties bij het begin : allicht is er toch een verband tussen
deze manier van woorden te vormen en te schikken en bepaalde varianten van decadentisme.

PAUL DE KEYSER,
MIJN HERINNERINGEN AAN WILLEM DE VREESE
gevolgd door

DE CORRESPONDENTIE DE KEYSER-DE VREESE
door
Antonin VAN ELSLANDER
Lid van de Academie

De tekst van Paul de Keyser, „Mijn herinneringen aan Willem de
Vreese" ( 1 ), dagtekent uit 1955 en werd geschreven op verzoek van de
tweede echtgenote van Willem de Vreese, Johanna Maria (Wantje) van
de Poll ('s-Gravenhage 17 juli 1889 - Voorschoten 17 januari 1963). Deze
was op 8 augustus 1922 met De Vreese gehuwd, nadat deze laatste zich
van zijn eerste echtgenote, Julia Ludovica Maria (Ju li ette) Hye (Gent
19 november 1866 - Delft 18 december 1951) had laten scheiden.
Dat tweede huwelijk is ongetwijfeld de wetenschappelijke bedrijvigheid
van De Vreese, die als vooraanstaand activist begin november 1918
Vlaanderen had moeten verlaten en in Nederland een onderkomen had
gevonden, van einde juli 1919 tot einde januari 1934 als bibliothecaris te
Rotterdam ), ten goede gekomen. Na De Vreeses overlijden te Voorschoten op 10 januari 1938 heeft Wantje van de Poll er o.m. voor
gezorgd dat zijn levenswerk, de Bibliotheca Neerlandica Manuscripta, aan
de Leidse Universiteitsbibliotheek kon worden overgemaakt ).
(2

(3

De gedocumenteerde studie van R. Roemans, Het werk en de betekenis
van Prof Dr. Willem de Vreese (Antwerpen 1950) heeft veel aan haar te
danken en zelf publiceerde ze in 1958 in het maandblad Het Pennoen een

(1) Zie over De Vreese mijn „bio-bibliografische schets" in Wetenschappelijke
Tijdingen, XLVII (1988), pp. 169-183 ; 219-227.

(2) Zie hierover het voortreffelijk stuk van Jos. A. A. M. Biemans, Willem de
Vreese. Een Vlaming in de Maasstad, Rotterdams Jaarboekje 1991, pp. 407-427.
(3) Over „De overdracht van de BNM aan de UB-Leiden", de eerste van de
„Drie bijdragen aan de geschiedenis van de medio-neerlandistiek en de Middelnederlandse handschriftenkunde" : J. A. A. M. Biemans, Over de Bibliotheca
Neerlandica Manuscripta van Willem de Vreese, TNTL, dl. 105, 4 (1989),
pp. 249-280.
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lezenswaardig stuk over De Vreese en de B.N.M. ( 4). Maar reeds in 1955
had ze zich tot Prof. De Keyser gewend met het verzoek diens herinneringen aan zijn leermeester neer te schrijven. Tot een publikatie van deze
tekst is het toen echter niet gekomen en sedert haar overlijden is hij in
het bezit van haar dochter, Mevrouw Overdiep-De Vreese, die hem mij
destijds liet inzien, zodat ik er gebruik kon van maken voor mijn levensbericht van Prof. De Keyser voor de Leidse Maatschappij (1974) ( 5) en
voor mijn stuk in het Huldenummer Ada Deprez (1988), „Willem de
Vreese hoogleraar te Gent (1895-1918). Enkele getuigenissen" ( 6).
De tekst van Prof. De Keyser over De Vreese wordt hier thans voor het
eerst, met de vriendelijke toestemming van Mevrouw Overdiep-De
Vreese, in zijn geheel gepubliceerd.
Prof. De Keyser begint zijn „Herinneringen" met de opmerking dat hij
Willem de Vreese veel te danken heeft gehad en vertelt verder hoe hij
eerst de naam en daarna de persoon van De Vreese had leren kennen,
het laatste vooral sedert 1910, toen Paul de Keyser aan de Gentse universiteit Germaanse filologie ging studeren en De Vreese de promotor werd
van zijn doctorale dissertatie waarmee hij op de vooravond van de Eerste
Wereldoorlog zijn studie afsloot.
Bedoelde dissertatie is onuitgegeven gebleven, maar de tekst is bewaard
en berustte tot voor een paar jaar in het vroegere Seminarie voor Middelnederlands en Volkskunde, waarvan Prof. De Keyser tot zijn emeritaat
in 1961 directeur is geweest.
Dank zij de bereidwilligheid van Dr. R. Haeserijn, destijds werkleider bij
bedoeld seminarie, kon ik inzage krijgen van de wel eens verloren
gewaande dissertatie ( 7), waarvan de volledige titel luidt
Een kultuur-historische bijdrage tot de kennis
De Geest van Guido
van de middeleeuwsche eschatologische Dogmatiek met een parallel-uit-

(4) Wantje de Vreese, Willem de Vreese en de Bibliotheca Neerlandica Manuscripta, Het Pennoen, september 1958 (afl. 74), pp. 1-3.
(5) Paul Valentijn Hendrik Karel de Keyser. Gent 14 oktober 1891 - Gent
22 februari 1966. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te
Leiden 1973-1974, Leiden, 1975, pp. 84-93 ; herdrukt in Terugblik. Opstellen en
toespraken van A. van Elslander (Gent 1986). pp. 201-210.
(6) Studia Germanica Gandensia 16, pp. 213-234.
(7) Nigel F. Palmer, „ Visio Tnugdali". The German and Dutch Translations and
their Circulation in the Later Middle Ages (Munchen 1982), p. 405, noot 3 „No
copy of the thesis by P. DE KEYSER, Een disputacie van Guido's Geest, Diss. Gent
1914... is known to exist" : een van de zeer weinige werken waar de Middelnederlandse Guido wordt vermeld. Prof. J. Reynaert was zo vriendelijk mij op het
bestaan van deze vrij recente studie te wijzen. Ook collega Dr. Jan Deschamps
bezorgde mij waardevolle informatie.

(3)
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gave van al die bekende Middelnederlandsche teksten van den „Spiritus
Guidonis".

Bij mijn weten is nooit iets gepubliceerd, noch door hemzelf, noch door
anderen, uit de dissertatie van De Keyser en dat is jammer, want in de
bekende overzichten van onze Middelnederlandse letterkunde is van het
eschatologisch geschrift „De Geest van Guido" geen spoor te bekennen.
De uitgave van de zes toen bekende Middelnederlandse teksten van „De
Geest van Guido", gevolgd door Den Troost der Sielen int Vaghevier van
Cornelis Colombanus Vrancx (ca. 1530-1615) ( 8) wordt voorafgegaan
door een zowat driehonderd met de hand geschreven pagina's schrijfboekformaat tellende studie bestaande uit twee delen van telkens vijf
kapittels voorafgegaan door een Inleiding (pp. 2-13) ( 9) :
1. Beknopte Inhoud van den Geest van Guido (pp. 14-24)
2. Lokaliseering en Dateering (pp. 25-33)
3. Historische Personen : 1. Guido van Torno (pp. 34-35)
2. Johannes Gobi (pp. 35-57)
De
Latijnsche
„Spiritus
Guidonis" a. Handschriften (pp. 58-70)
4.
b. Drukken (pp. 71-77)
5. De Vertaalde „Guido", inzonderheid de Nederlandsche
a. De Vreemde : Fransche handschriften (3) (pp. 78-80)
Spaansch handschrift (p. 81)
Engelsche handschriften (4) (pp. 82-88)
Zweedsch handschrift (pp. 89-90)
Duitsche handschriften (3) (pp. 91-92)
De
Nederlandsche
handschriften :
b.
M 1 Brussel, Koninklijke Bibliotheek nr. 21940 (pp. 93-100)
N 1 Leiden, Bibliotheek der Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde nr. 351 (pp. 101-108) (10)

(8) Samenvattend over Vrancx mijn notitie in : Moderne Encyclopedie der
Wereldliteratuur, IX (1977), p. 225. Dén Troost der Sielen int Vaghevier noemt De

Keyser p. 260 „Een laat-zestiende-eeuwschen naklank van den Geest van Guido".
(9) Deze Inleiding wordt besloten met twee bladzijden „Litteratuur over den
`Geest van Guido "' met publikaties van H. Brandes, B. Hauréau en G. Schleich,
waarvan de derde blijkens de stempel van de Gentse Universiteitsbibliotheek pas
einde oktober 1913 in het boekenbezit werd opgenomen : The Gast of Gy. Eine
englische Dichtung des 14.Jahrhunderts nebst ihrer lateinischen Quelle De Spiritu
Guidonis herausgegeben von Prof. Dr. Gustav Schleich (Berlin 1898) (Palaestra I). De Keyser heeft er dankbaar gebruik van gemaakt bij zijn bespreking van
de Engelse handschriften in het vijfde hoofdstuk.
(10)Door G. I. Lieftinck beschreven in de catalogus van de nrs. 168-360 van
de handschriften van de Leidse Maatschappij (Leiden 1948). Zie ook Bouwstoffen,
art. 654.
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(4)
0 1 Den Haag, Koninklijke Bibliotheek K 33 [thans 73 H 14]
(pp. 109-116)
P 1 Den Haag, Koninklijke Bibliotheek V 52 (Th. 218 6) [thans
73 E 23] (pp. 117-127)
Q 1 Berlijn, Koninklijke Bibliotheek ms Germ. qu 1081(von Arnswaldt 3138) (pp. 128-131)
R 1 Würzburg 144 ch.q. (pp. 132-141) (11)

Het tweede deel situeert „De Geest van Guido" in 1. De geestelijke letterkunde der 14de en 15de eeuw (pp. 142-160), meer bepaald in 2. De eschatologische letterkunde (pp. 161-172). Na een meer algemeen kapittel over
3. De theologische waarde van Vizioenen en Revelatiën (pp. 173-201)
wordt in de volgende twee hoofdstukken nader ingegaan op 4. De beteekenis van Guido's Geest (pp. 202-241) en 5. De naklanken van den Geest
van Guido (pp. 242-301).
De zes Middelnederlandse handschriften, waarvan er twee ook de in onze
middeleeuwse letterkunde beter bekende eschatologische geschriften Tondalus' Visoen en St.Patricius' Vagevuur bevatten en dan ook in de tweedelige editie Verdeyen-Endepols worden beschreven ( i2), werden door De
Keyser geraadpleegd in de Gentse universiteitsbibliotheek dank zij de
tussenkomst van De Vreese, die daar sedert 1911 hoofdbibliothecaris was
geworden. De Keyser kon er gedetailleerde beschrijvingen opmaken van
deze handschriften en kopieën vervaardigen of laten vervaardigen ( 13) van de tekst van „De Geest van Guido". Bij het opmaken van
deze afschriften werd ernaar gestreefd „de voorschriften, door Prof. De
Vreese in het Voorbericht van Lodewijk van Velthem's Voortzetting van
den Spiegel Historiael uiteengezet, na te komen", aldus De Keyser in zijn
Inleiding, die aldaar pp. 9 tot 11 in een tiental punten worden vastgelegd.
De teksten zelf worden zonder enige commentaar afgedrukt. De enkele
(11) Later beschreven door D. A. Stracke, Middelnederlandsche Bijdrage uit
het Wiurzburger Hsch. ch.9.144, VMA, 1926, pp. 353-378. Zie ook Bouwstoffen,
art. 877, nr. 23. De lijst kan nog worden aangevuld met twee van de drie door
De Keyser vermelde Duitse handschriften, die wel eens Oostelijk Middelnederlands zouden kunnen zijn, en thans ook met gegevens van de Bibliotheca Dominicana Neerlandica Manuscripta 1224-1500 van St. Axters (Leuven 1970) en van
het reeds genoemde werk van Nigel F. Palmer, p. 405. In 1914 was hs. nr . 2743,
met een niet onbelangrijke Middelnederlandse tekst van Guido's Geest, nog niet
in de Gentse Universiteitsbibliotheek. Het bevond zich tot 1919 in het Gents
Rijksarchief.
(12) Tondalus' Visioen en St. Patricius' Vagevuur uitgegeven door Dr. R. Verdeyen en Dr. J. Endepols, dl. 1 (Gent 1914), pp. 138-143 : Hs. Brussel 21940,
bl. 4a-40b : Guydons geest (p. 139) ; pp. 152-157 : Hs. Den Haag nr. K.33, bl. 49a72b : Guidons geest (pp. 153-154).
(13) De afsch ri ften uit M 1 en 0 1 schijnen niet van De Keyser te zijn, of althans
niet volledig van zijn hand. De paleografische aantekeningen ontbreken soms.
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nota's onderaan zijn enkel van paleografische aard. Een lexicologische en
grammaticale behandeling van de tekst wordt „vooralsnog voorbarig"
genoemd en ontbreekt dan ook geheel.
Nochtans had De Keyser in genoemde Inleiding (d.i. pp. 2-11) het dubbele doel van zijn uitgave van de Middelnederlandse teksten van de Spiritus Guidonis als volgt omschreven : „In de eerste plaats eene korte kultuur-historische bijdrage (leveren) tot de kennis van de christelijke, meer
bepaald middeleeuwsche escatologische Dogmatiek" en in de tweede
plaats „materiaal... verzamelen en bruikbaar maken voor Middelnederlandsche Dialect-studie".
Dat dit tweede punt niet uit de verf is gekomen mag zijn verklaring vinden in de beperkte tijd waarover hij beschikte : de twee studiejaren van
het toenmalige doctoraat waarin, naast de in te leveren dissertatie, examens dienden te worden afgelegd over een uitgebreide stof : Nederlandse
en Engelse taal- en letterkunde, filosofie en pedagogie.
Houden we met dat alles rekening, dan kan de dissertatie van De Keyser,
ook in de vorm waarin ze in de zomer van 1914 werd voorgelegd, een
zeer verdienstelijk werkstuk worden genoemd, dat echter om meer dan
een reden (nog) niet voor onmiddel lijke publikatie geschikt was. Door
allerlei omstandigheden : het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog en
De Keysers internering in Nederland en later zijn studie in en belangstelling voor de kunstgeschiedenis, naast zijn rusteloze bedrijvigheid op het
administratieve, pedagogische en wetenschappelijke vlak, vooral op het
domein van de volkskunde, waar hij bijzonder baanbrekend werk verrichtte, is hij er niet meer toe gekomen zijn studie over de Middelnederlandse vertalingen van Guido's Geest een definitieve of dan toch afgeronde vorm te geven, enigszins te vergelijken met de publikatie van Verdeyen-Endepols over Tondalus' Visioen en St.Patricius' Vagevuur ( 14).
*

Na „Mijn herinneringen aan Willem de Vreese", die in feite eindigen met
het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog en als een soort vervolg op die
tekst, heb ik dan de correspondentie De Keyser-De Vreese afgedrukt,
voor zover ik die heb kunnen achterhalen.

ook de in 1914 aan
(14) De vraag is trouwens of een parallel-editie van al de
De Keyser niet bekende — Middelnederlandse (en Middelnederduitse) teksten
van De Geest van Guido thans nog wel zeer zinvol zou zijn.
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Ze begint met een brie fj e van De Keyser van 31 juli 1913 ( 15), dus na het
afleggen van het examen van het eerste doctoraat Germaanse filologie.
De Keyser was op 30 juli van dat jaar naar de universiteitsbibliotheek
gekomen in de hoop er De Vreese te komen spreken over zijn dissertatie.
Toen hij er hem echter niet aantrof schreef hij een briefje aan zijn professor om hem mee te delen dat hij de vakantiemaanden augustus en september had willen gebruiken om het zuiver materiële werk van zijn verhandeling af te maken. In een postkaart van 10 augustus ( 16) suggereerde
De Vreese hem zijn aantekeningen te bezorgen en er dan na inzage „op
een nader te bepalen dag" met hem over te „confereeren", wat dan vermoedelijk ook is gebeurd. Nog een jaar later had De Keyser zijn dissertatie voltooid, het doctoraatsexamen afgelegd en was hij tot leraar Nederlands en Engels aan het gemeentelijk atheneum te Schaarbeek aangesteld.
Kort daarop onder de wapens geroepen, zou hij, na de val van Antwerpen, voor de verdere duur van de oorlog in Nederland worden geïnterneerd, eerst in het stadje Kampen. Daar ontving hij een brief van De
Vreese dd. 22 november 1914. Deze was te Gent door de moeder van De
Keyser ervan op de hoogte gebracht dat haar zoon in een interneringskamp in Nederland was ondergebracht en dus aan het oorlogsgeweld
onttrokken. De Vreese verheugt zich hierover en richt tot zijn oud-student een verzoek hem, ten behoeve van zijn Bibliotheca Neerlandica
Manuscripta, een gedetailleerde beschrijving te bezorgen van twee Middelnederlandse getijdenboeken die in het archief van de R.K. kerk te
Kampen berustten. Hij denkt verder aan de mogelijkheid voor De Keyser naar een Nederlandse universiteitsstad te worden overgeplaatst om er
te gaan studeren en er voort te werken aan zijn dissertatie. Dat is echter
niet gebeurd. De Keyser kwan na Kampen in het interneringskamp van
Harderwijk terecht, waar hij van zijn oud-leermeester een postkaart dd.
15 april 1915 ontving. Daarin sprak De Vreese de hoop uit de handschriftenbeschrijvingen uit Kampen te mogen ontvangen en gaf hij De
Keyser de raad contact op te nemen met Prof. J.-W. Muller. Zou hij ook
te Harderwijk niet eens zijn voelhorens uitsteken ? De beschrijvingen van
de getijdenboeken werden dan op 13 augustus 1915 te Gent aan De

(15) De brieven van De Keyser aan De Vreese berusten sedert 1981 in de
Leidse Universiteitsbibliotheek waar ik ze destijds kon raadplegen. Hierbij mijn
vriendelijke dank aan Drs. Biemans die toen aldaar met de zorg voor de B.N.M.
was belast.
(16) Deze briefkaart maakt deel uit van de documentatie die bij de tekst van
De Keysers dissertatie is gevoegd. Ook de postkaart van 28 januari 1937 (nr. 13)
behoort tot de nalatenschap De Keyser te Gent, evenals de nrs. 6, 8, 9 en 11,
waarvan doorslagen in de Leidse Universiteitsbibliotheek worden bewaard.

(7)
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Vreese bezorgd door diens oud-student De Neef, die ze uit Nederland
had meegebracht ( 17).
Verdere correspondentie tussen De Keyser en De Vreese vóór 1927
schijnt er niet te zijn geweest. Wel is er in De Vreeses Journaal sprake
van Mevrouw De Keyser, d.i. de moeder van Paul de Keyser, die hem
in de Gentse universiteitsbibliotheek kwam opzoeken : op 9 juni en op
7 september 1915 en ook op 1 en 5 februari 1916. Tijdens deze laatste
visite bracht zij „een aantal boeken van haar zoon terug". In de jaren die
volgen zijn er blijkbaar geen (epistolaire) contacten geweest tussen De
Keyser en De Vreese die, zoals we reeds zagen, sedert eind januari 1919
directeur was geworden van de Rotterdamse bibliotheek.
De Keyser van zijn kant was in januari 1927 aan de Gentse universiteit
benoemd voor de cursus Middelnederlandse teksten, die destijds aldaar
door De Vreese van 1896 tot 1918 werd gedoceerd, en toen was hem van
Belgische zijde gevraagd Lodewijk van Velthem's voortzetting van den
Spiegel Historiael (1248-1306), waarvan het eerste deel in 1906 door
Herman vander Linden en Willem de Vreese was uitgegeven, voort te zetten. In een brief van 20 september 1927 richtte De Keyser zich tot zijn
« Geachte Leermeester » om hem te vragen of hij hiertegen geen bezwaar
had. Het was namelijk zojuist tussen De Vreese en zijn oud-student Verdeyen tot een scherpe polemiek gekomen ( 18) en De Keyser wenste in
ieder geval iets van die aard te vermijden.
De Vreese beantwoordde de brief pas op 2 september 1928, dus bijna een
jaar later en stelde toen voor de aangelegenheid niet per brief maar mondeling te bespreken. De Keyser antwoordde vrijwel onmiddel lijk. In een
schrijven van 5 september deelde hij De Vreese mee dat hij, toen diens
antwoord zo lang uitbleef, met de bewerking van het tweede deel was
begonnen, maar hiervan wilde afzien als dat niet met zijn inzichten zou
stroken. Op 9 september antwoordt De Vreese er rond voor uit te komen
dat hij bezwaar heeft tegen de voortzetting van zijn werk door iemand
anders en stelt hij opnieuw een persoonlijk gesprek in het vooruitzicht,
ten laatste op het Filologencongres te Nijmegen. Op 18 december komt
hij hierop terug en suggereert hij in zijn hoedanigheid van voorzitter van
de sectie Nederlands van genoemd congres dat De Keyser er als spreker
zou optreden. Deze laatste antwoordde op 30 december 1928 eerder ontwijkend waarna hij op 3 januari 1929 meldde „voor de zoo vriendelijk
aangeboden spreekbeurt te bedanken".
(17)W. de Vreese, Journaal (Gent, Universiteitsbibliotheek, hs. nr . 4000) op
datum van 13.8.1915 : Visite van student De Neef die uit Holland terugkomt ; De
Keysers beschrijvingen van de Kamper hss. brengt.
(18)Zie over deze polemiek mijn in noot 1 geciteerde Bio-bibliografische
schets, p. 181, noot 25.
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Pas einde januari 1937 zal de correspondentie opnieuw worden opgenomen. Paul De Keyser had in 1936 als 73ste aflevering van de Werken uitgegeven door de Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren van de Gentse
universiteit een editie van Colijn Caillieu's Dal sonder Wederkeeren of Pas
der Doot laten verschijnen en aan De Vreese een exemplaar opgestuurd.
Dat De Vreese pas na „vele maanden" reageert moet zijn verklaring vinden in de zware tribulaties met zijn gezondheid : „tien maanden lang in
't ziekenhuis", „een reeks groote en kleine operaties". Hij wenst hem
geluk met zijn werk en verheugt er zich over dat hij b lijft voortleven in
zijn beste leerlingen. Hij deelt hem tevens mee dat hij een uitgave van de
Refreinenbundel van Jan van Doesborch „onder (z)ijn paperassen heeft
liggen" (19).
Hierop volgt dan nog een uitvoerige brief van De Keyser van 23 februari
1937 waarin hij zijn oud-leermeester verzekert dat de school van De
Vreese te Gent niet is uitgestorven.
Een reactie op deze brief ontving De Keyser een vijftal weken later van
De Vreeses (tweede) echtgenote, Wantje van de Poll, die toen met haar
man te Gent bij familie verbleef. Bij die gelegenheid had De Vreese graag
de editie Vorsterman van de Chronike van Vlaanderen (1531) in de
Gentse universiteitsbib li otheek geraadpleegd, die echter met de Paasvakantie niet toegankelijk was. We weten ook niet of De Vreese De Keyser
in die dagen te Gent heeft ontmoet. Wel woonde De Vreese, samen met
zijn echtgenote, aldaar op 4 april 1937 de bijeenkomst van de ex-gandavenses bij. Negen maanden later overleed De Vreese en op 13 januari
1938 was De Keyser, samen met zijn Gentse collega Blancquaert, aanwezig op diens begrafenis te Leiden.
Sedert de zomer van 1914 hebben De Keyser en De Vreese elkaar vermoedelijk niet meer persoonlijk ontmoet en dat verklaart waarschijnlijk
ook waarom De Keyser zijn herinneringen daar heeft afgesloten.

(19) De Refreinenbundel van Jan van Doesborch, een unicum van de Gentse
Universiteitsbibliotheek, werd in 1940 door Dr. C. Kruyskamp te Leiden gepubliceerd, nadat de editie vooraf ten dele als Leidse dissertatie was verschenen. In
1926 had De Vreese in Het Boek een stuk gebracht over de Dateering van Jan
van Doesborch's „Refreynen".
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MIJN HERINNERINGEN AAN WILLEM DE VREESE

Ik heb aan Willem de Vreese zeer veel te danken, niet het minst dat ik
het leraarschap boven een andere loopbaan verkoos, maar ook dat ik het
voorrecht genoot door hem te worden ingewijd tot de filologie en meer
bepaald tot de middelnederlandse taal- en letterkunde. Toen ik een jongen was van een tiental jaren oud het moet omstreeks 1900 zijn
geweest, kende ik reeds de naam van Willem de Vreese en ziehier in
welke omstandigheden. Mijn ouders woonden alsdan in de Brabantdam,
niet ver van het voormalig Zuidstation, thans Zuidpark te Gent. Ik meen
mij te herinneren dat ook de ouders van Willem de Vreese in de buurt
van het Zuidstation gevestigd waren. Mijn ouders waren bevriend met
een familie van Hollandse afkomst Van Tricht. De Heer Van Tricht was
uit Den Haag, Mevrouw was een Rijnduitse uit Aken, die evenals haar
man Hollands sprak. De Heer Van Tricht was naar Gent gekomen als
België had hiervoor beroep
vreemdetalen-leraar (Duits en Engels)
samen met de Heer Van Rijn, later leraar aan
gedaan op Nederland
de Normaalschool te Gent en schrijver van verschillende zeer bekende
leerboeken voor het onderwijs van de Duitse taal. Doch de Heer Van
Tricht verliet spoedig het onderwijs om in de handel te treden. Hij associeerde zich met een zekere Heer Lucardie, die een bloeiende textielzaak import van vlas bestuurde. De familie Van Tricht had drie
kinderen, die naar dezelfde school gingen als ikzelf en mijn zusters. Door
de kinderen werden de families bevriend en werden Klaas- en Kerstfeesten samen gevierd. In de omgang werd Nederlands gesproken, wat in die
tijd nog uitzonderlijk was. In mijn eigen familie werd burger-Gents en
Frans gesproken, doch vader en vooral moeder, die onderwijzeres was,
kenden beschaafd Nederlands, maar spraken het zelden, omdat het in die
tijd als aanstellerig gold voor Gentenaars beschaafd te spreken, zowel
Nederlands als Frans. Ik hoor mij nog op bezoek bij een nicht, getrouwd
met een professor van de toenmalige Franstalige Gentse Universiteit,
omdat ik weigerde Gents en Frans door elkander te spreken, zoals
Gentse burgers vaak doen, en trachtte correct Frans aan één stuk te
gebruiken, bespotten als de „Waal" van het Arteveldeplein (lag in de
buurt van de Brabantdam). Ik was een zeer leergierige knaap, die zeer
jong nog de boeken uit de karige ouderlijke bibliotheek verslond. Zeer
vlug vond ik door mijn moeder de weg naar de openbare boekerijen van
het Willems-fonds. Door mijn moeder kreeg ik ook het voortreffelijk
opgesteld „Ons Blaadje" van Nellie van Kol in handen. Wat heeft dat
alles te maken met Willem de Vreese ? Zeer veel. Willem de Vreese is
ongeveer in hetzelfde milieu opgevoed. Op taalgebied heeft hij ook de
tegenstand tegen het beschaafd gebruik van het Nederlands in de Gentse
kringen moeten overwinnen, op straf voor een pedant en een onsociaal
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mens te worden beschouwd. Sympathie kan een dergelijk fanaticus van
de moedertaal niet vinden bij de franskiljons, maar ook niet bij de onverschilligen op het gebied van taalzuiverheid.
Hoe leerde ik voor het eerst de naam van Willem de Vreese kennen ? Bij
de familie Van Tricht woonde een tante in van Mevrouw Van Tricht,
Mej. Nacken, van afkomst een Rijnduitse, in haar jeugd naar Gent gekomen als gouvernante bij de voorname Gentse familie Claeys-Bouuaert.
Die tante had de naam rijk te zijn. Ze bezat inderdaad fortuin en was
zeer gezien in een aantal Gentse families. Mijn grootmoeder had
Mej. Nacken nog gekend in de tijd toen ze gouvernante was bij de familie Claeys-Bouuaert. Tante Nacken kende eveneens de ouders van Willem
de Vreese en stelde belang in de wetenschappelijke suksessen van de
begaafde Willem, met wie ze haar moedertaal, Duits, sprak. Na een prijsuitdeling, waar ik een goede plaats had bekomen, o.a. voor het Nederlands, mocht ik van „tante" Nacken een geschenk kiezen. Ik koos een
woordenboek. En zie, tante Nacken vroeg aan Willem de Vreese een
woordenboek uit Nederland meê te brengen. Ik veronderstel dat Tante
Nacken dat aan Willem de Vreese vroeg, omdat ze wist dat hij aan een
„Woordenboek" te Leiden werkte. Een tijd nadien kreeg ik inderdaad
een woordenboek cadeau, het was het Groot Woordenboek der Nederlandse taal van Van Dale. Ik kreeg Willem de Vreese zelf niet te zien,
omdat, zo vertelde tante Nacken, hij uit de trein in Holland was gevallen
en gekwetst was in het aangezicht. Ik heb lang gedacht dat het gewicht
van het meêgebrachte Woordenboek er de schuld kon van zijn. Ik heb
inderdaad later sporen van een litteken dicht bij het oog opgemerkt.
Willem de Vreese had aan tante Nacken gezegd dat ik vlijtig in het woordenboek moest „lezen", niet af en toe één of ander onbegrepen woord
opzoeken, maar het woordenboek lezen van A tot Z. Daar ik een
gehoorzame jongen was heb ik getracht dat te doen. Ik herinner me niet
of ik dat volgehouden heb, maar ik heb wel beproefd een woordenboek
samen te stellen. Ik bezit nog een "calepin" met alfabetische kartelrand,
waarin ik Gentse woorden en uitdrukkingen optekende, die ik rondom
mij hoorde, vooral van mijn grootmoeder van moederszijde, die bij ons
inwoonde. Het was mijn eerste poging om naar het voorbeeld van Van
Dale aan lexicografie en dan nog wel aan een dialektwoordenboek te
doen.
Ik heb later aan dat systematisch lezen van een woordenboek van A tot
Z teruggedacht toen ik professor De Vreese hoorde doceren dat om filoloog te worden men een woordenboek moest lezen als een roman.
Toen ik leerling werd aan het Atheneum, heb ik Professor De Vreese in
levenden lijve gezien als spreker in het Taalminnend Leerlingengenootschap De Heremans' Zonen en ook in de Gentse afdeling van het Alge-

meen Nederlandsch Verbond, waar Dr. Hippoliet Meert de grote animator was. Hij leek mij nogal ontoegankelijk, ofschoon ik zeer onder de
indruk kwam van zijn welsprekendheid. Eens heb ik hem samen gehoord
op een kongres van de Vlaamse Atheneumstudenten met Dr. Fr. Van de
Weghe. Het trof me dat „Cies", dit was de bijnaam van Dr. Van de
Weghe, die leraar was aan het Atheneum te Oostende, Willem de Vreese
afschilderde als de Gentse volksjongen uit een Gents koffiehuis met een
Franse titel (Le Verger vert ? De groene Boomgaard), die steeds „primus
perpetuus" was en het ver gebracht had door zijn ijver en volharding.
Dr. Fr. Van de Weghe was zelf Gentenaar en eveneens een flink taalkundige, doch zonder grote pedagogische gaven. Naar verluidde had hij weinig tucht in zijn klassen te Oostende, maar door zijn meêslepende welsprekendheid oefende hij wel invloed uit op zijn voor de moedertaal
gewonnen leerlingen. Ik maakte met mijn moeder verschillende uitstapjes
meê van de Gentse afdeling van het Algemeen Nederlands Verbond,
waardoor ik een aantal figuren uit de toenmalige Vlaamse Beweging
leerde kennen : Prof. J. Vercoullie, Prof. P. Fredericq, Dr. M. Basse, de
h.h. Michel Thiery, Oscar Van Hauwaert, Lambrecht Lambrechts, Johan
Lefèvre, René de Clercq, Alfons Sevens , Maes, enz. Later leerde ik ook
studenten kennen : de gebroeders Maertens, de Van Roy's, vooral Oscar
de Gruyter, die me over zijn professoren sprak met de vrijmoedigheid,
die hem kenmerkte. Hij maakte de grootste lof van Willem de Vreese als
Neerlandicus en flamingant. Behalve als spreker, ontmoette men Prof.
De Vreese weinig in de kringen van het Willems-fonds of van het Algemeen Nederlandsch Verbond. Hij had het veel te druk met zijn studie.
Hij volgde hierin het voorbeeld van Prof. J. Macleod , die ook weinig in
't openbaar verscheen en verklaarde dat men de Vlaamse beweging beter
diende in de studeerkamer dan op straat.
Mijn ouders hadden besloten dat ik voor ingenieur zou studeren en, niettegenstaande ik weinig voelde voor de wiskunde, werd ik naar de
moderne humaniora gestuurd. Het was vooral mijn moeder, die zelf in
het onderwijs stond, die mij een loopbaan in het onderwijs afraadde.
Mijn ouders kenden van de Universiteit vooral de Bijzondere Scholen
van de Faculteit der Wetenschappen, omdat drie zonen van een
bevriende familie uit Brussel (Schaarbeek, waar mijn tantes langs vaderszijde woonden) bij ons een kamer betrokken en schitterende studiën van
ingenieur van bruggen en wegen deden. In de ogen van mijn ouders
moest ik dat voorbeeld volgen. In de vierde van het Atheneum werd ik
lid van de Heremans' Zonen, werd flamingant, begon te dichten en te
schrijven in het studentenblad : „De Goedendag". Als het er op aan
kwam bepaald een richting te kiezen, besloot ik leraar te worden zoals
de leraars, die ik aan het Atheneum had leren kennen : Oscar Van Hau-
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waert en Maurits Basse. Maar om leraar te worden zat ik in de verkeerde
sectie. Er was echter een precedent : Oscar de Gruyter, die eveneens
moderne humaniora had gelopen, maar achteraf examen had gedaan
voor latijn en grieks voor de Middenjury. Ik besloot hetzelfde te doen en
studeerde aanvankelijk op mijn ééntje latijn en grieks. Mijn moeder ging
de Hr. Van Rijn, wiens dame ze door haar omgang met een aantal Hollandse dames goed kende, opzoeken om raad te vragen. De Hr. Van Rijn
keurde mijn plan af en raadde mijn moeder aan mij naar de Normaalschool (Germaanse sectie) te sturen. Ik zou wellicht hebben toegegeven,
indien mijn moeder zelf niet zo gekant ware geweest tegen het Normaalschoolonderwijs. Ze trok haar stoute schoenen aan en ging Prof. De
Vreese raadplegen. Deze verzekerde haar dat, indien ik intelligent was en
volhardend, ik gemakkelijk de achterstand zou inhalen en in mijn examen voor de Middenjury zou gelukken, maar ik moest privé-lessen van
latijn en grieks nemen en afzien van litteraire arbeid. Ik nam een aantal
privé-lessen bij Dr. Hombert, leraar aan het Atheneum, volgde verder de
moderne humaniora tot in de eerste en zag niet helemaal af van medewerking aan „De Goedendag". Aldus kwam ik, na een eerste mislukking
voor de Centrale jury te Brussel, een tweede maal kwam ik er gemakkelijk door, in de Universiteit te Gent, Faculteit Wijsbegeerte en Letteren,
afde li ng : Germaanse filologie.
We waren niet zeer talrijk, 'n zestal, onder wie een paar kennissen, o.a.
Raymond de Decker en Peter Bonnel, ook nog 'n Zuid-Afrikaan, de
latere professor aan de Universiteit te Johannesburg, J. D. A. Krige, die
'n jaar vóór mij hun studie waren begonnen, eveneens Rudolf Hoffmann,
de zoon van Prof. Hoffmann, die later docent werd te Indianapolis in
Amerika. Robert Foncke en Anton Jacob waren reeds in het doctoraat
aangeland en onder de laatstejaars herinner ik mij vaag Adrien Hegmans
en Julius Storme. Mijn eigen lijke jaargenoten hebben niet volhard : 'n
paar gingen, omdat ze van Brussel waren, o.a. 'n zekere Delatte, naar de
nieuwgestichte Germaanse afdeling van de Vrije Universiteit te Brussel,
de anderen zagen van de studie af, o.a. de bekende Vlaamse dichter Paul
Verbruggen. In het „doctoraat" was ik de énige student van mijn jaar,
na mij kwamen George Van Langenhove en Edgard Blancquaert, eveneens Polfliet en Deneve. Van af de candidatuur hebben twee professoren
mij geweldig geimponeerd : Prof. H. Logeman en Prof. W. de Vreese.
De anderen mocht ik wel, vooral Prof. J. Vercoullie en Prof. Fredericq.
Van Prof. A. Bley heb ik als lesgever veel geleerd, al vond ik hem te véél
schoolmeester. Hij moedigde niet aan tot wetenschap, zoals Prof. Logeman en Prof. De Vreese. Ik heb lang geaarzeld of ik Anglist of Neerlandist zou worden. Indien ik ten slotte Neerlandist werd heb ik dat te danken aan Prof. De Vreese, die mijn geestdrift van neofiet deed oplaaien
voor de studie der middeleeuwse handschriften. Dit gebeurde evenwel
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buiten de eigenlijke kolleges, in de oude Universiteitsbibliotheek van de
Ottogracht, waar Prof. De Vreese hoofdbibliothecaris werd benoemd tijdens mijn studententijd. Prof. De Vreese was een boeiend lesgever. Ik zie
hem nog in de seminariekamer verschijnen, z'n bundeltje nota's in de
hand. Hij begon met een grapje, wanneer hij goed geluimd was, waarin
een zeker scepticisme over de morele drijfveer van de mens tot uiting
kwam. Hij hield bizonder veel van zogenaamde „paradoxen". Hij had het
niet hoog op met de moderne „dichters" en de „literatoren". Zijn lievelingsauteurs waren de duistere, moei lijke, cerebrale verzenmakers : Huygens en Staring, of gekunstelde prozaïsten : Hooft en Potgieter. Hij hield
van de brieven van Hooft en van Betje Wolff en Aagje Deken. We zagen
niet veel teksten, ze waren steeds zorgvuldig uitgekozen, ook de middelnederlandse, maar we bestudeerden ze grondig met verwijzing naar
Franck en Van Helten, doch met talrijke kritische opmerkingen. Aan de
hand van zijn verwijzingen moesten we aan zelfstudie doen. En dat deden
we. We leerden handschriften beschrijven.
Zijn gesprekken buiten de lesuren in de bibliotheek waren openbaringen
voor mij : ik had 'n onbegrensde bewondering voor z'n intuïtie, voor zijn
hypothesen, die mij troffen door een ongeëvenaarde redeneringskunst.
Hij was een meester-filoloog, doch naar het mij later toescheen te nuchter, te zakelijk. Hij was vooral een verstandsmens, die onaestetisch was
aangelegd. Evenwel was hij niet ontbloot van artistiek kunnen, dat
bewees zijn calligrafie en zijn tekenkunst. Wat had hij een prachtige
hand ! Ook had hij oog voor de miniatuurkunst. Hij was het die mij aanraadde kunstgeschiedenis te studeren om beter aan handschriftenkunde
te kunnen doen. Ik ben er dan ook meê begonnen nog vóór 1914, ik
volgde met hem de lessen van Prof. Hulin de Loo over de Primitieven.
Na de le wereldoorlog zette ik de studie van de kunstgeschiedenis door
en werd licentiaat in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde. In juli 1914
werd ik doctor in de germaanse filologie op een thesis, waarvan hij de
promotor was : een vergelijkende studie van de middelnederlandse handschriften van de „Spiritus Guidonis". Dit werk moest een vervolg zijn op
de studie over Tondalus' Visioen van Prof. R. Verdeyen.
Helaas, na mijn terugkeer uit het leger, moest ik de steun en de hulp van
mijn leermeester ontberen.
Gent, 1955.

Prof. Dr. P. De Keyser
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CORRESPONDENTIE DE KEYSER-DE VREESE
1
[Brief]
Gent, den 31' Juli 1913.

Geachte Heer Professor,
Daar U mij gevraagd had U na het examen te komen vinden voor mijn
dissertatie, heb ik mij gisteren naar de Bibliotheek begeven, zonder er U
aan te treffen.
Ik zou echter reeds vroeger gekomen zijn, ware het niet dat de dokter me
'n paar weken volkomen rust had bevolen.
Daar die nu verstreken zijn wou ik gaarne opnieuw aan mijn dissertatie
werken en gedurende dit verlof het zuiver-materieele ervan, indien mogelijk, afmaken.
Met dezen verzoek ik U dus beleefd mij dag en uur te willen aanduiden
waarop ik U best over mijn werk kan spreken.
Aanvaard, geachte Heer Professor, mijn dank bij voorbaat.
Hoogachtend,
Paul De Keyser.

Keizer Karelstraat 109
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[Briefkaart]
Bibliotheek

Gent, den 10 Aug. 1913.

der
Hoogeschool

Waarde Heer De Keyser,
Wees zoo goed Uw werk, zooals het nu is, bij me te brengen, hetzij op
de bibliotheek, hetzij bij me thuis. Ik zal 't eens nazien, en daarna zullen
we samen een paar uur confereeren op een nader te bepalen dag.
Uw dw.
Wdv
Den Heer
Paul De Keyser
Keizer Karelstraat 109
Gent

Poststempel 12-VIII-1913
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[Brief]

Gent, 22 Nov. 1914.
Den Heer de Keyser,
te Kampen.

Waarde Heer De Keyser,
Uw lieve Moeder heeft de goedheid gehad mij geregeld op de hoogte te
houden van Uw wedervaren, sedert zij voor 't eerst bericht van U uit
Kampen heeft ontvangen. Ik hoef U niet met zooveel woorden te zeggen,
hoezeer ik mij verheugd heb, en mij telkens opnieuw verheug over Uw
behoud. De interneering te Kampen is zeker ook het ideaal niet, maar
dat moet U zelf een hemel toeschijnen, vergeleken met het leven aan het
front, of met een gevecht tegen een onzichtbaren, maar zou men zoo
zeggen, vrijwel onverwinlijken vijand. Alles op de wereld heeft zijn goede
zijde wat de goede zijde van een of ander voorval of toestand is, zien
we eerst op verren afstand van tijd of plaats , en zoo zal het gedwongen verblijf in Holland voor menigen „Belg", en niet het minst voor een
philoloog in den dop, óók zijn nut afwerpen. Wees er dus maar op
bedacht, om er Uw voordeel mede te doen. Gij zijt daar in 't werkelijke
leven, in staat en verplicht om te toonen dat Ge handen uit de mouwen
weet te steken : dat is een heilzame leerschool, vooral voor iemand als
Gij, die niets liever vraagt dan te werken.
Ik hoop, dat het bibliothecarisschap nog steeds met amours, délices et
orgues door U wordt waargenomen ik bedenk nu pas, dat ik je wel
met een „Waarde Collega !" had mogen aanspreken ! Als Uw ambt en
de omstabdigheden in 't algemeen het moge lijk maken, zou ik U zelfs
willen verzoeken, Uw geleerdheid eens voor den dag te halen, nl. voor
't volgende. In het Archief van de R.K. kerk te Kampen berusten twee
middelnederlandsche getijdenboeken, een op papier, een op perkament.
Ziet Ge kans, een visite te maken bij den pastoor (in 1908 was 't een
zekere Heer J.H. Vaas), en van dezen verlof te verkrijgen een gedetailleerde beschrijving van beide boekjes te maken ten behoeve van mijn
B.N.M. ? Wellicht zoudt Ge den Heer Hoefer * in den arm kunnen
nemen. De heer H. en ik kennen elkander zeer goed, en ik ben er zeker
van dat H. alles zal doen wat hij kan om mijn werk van nut te zijn.
(*) Tweemaal onderstreept.
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Gij zult niet verwonderd zijn, dat ik U met dat verzoek aan boord kom,

omdat Gij weet, dat ik mijn ziel zou geven voor een handschrift, en dat
zelfs de oorlog mij niet kan beletten te werken. Ik heb anders zorg en
kommer genoeg te dragen wie is er thans, wie is er ooit vrij van ?
maar er is op de wereld maar één geneesmiddel waarop het epitheton
souverain werke lijk past, dat is : werken. Van Uw moeder zult Ge vernemen, hoe het hier in Gent tegenwoordig gesteld is, en daaruit kunnen
afleiden hoe noodzakelijk het is, dat wij onze gedachten op iets anders
vestigen dan op de ellende, die we beleven.
Van Mevrouw De Keyser heb ik gehoord dat Gij mij reeds vier weken
geleden geschreven hebt. Uw brief is mij, tot mijn spijt en ergernis, niet
toegekomen. Van mijn kant heb ik al lang plan U ook eens te schrijven,
maar ik heb er waarschijnlijk nog geen geschikt oogenblik voor kunnen
vinden. Nu Uwe Moeder mij laat weten, dat ze U gaat bezoeken, leg ik
alle werk te zijde om U dezen eerst te schrijven.
Aldoor heb ik er aan gedacht, of er voor U geen mogelijkheid zijn zou,
om naar een Universiteitsstad verplaatst te worden, om 't even de welke,
en daar te studeren, college te loopen, en aan Uw dissertatie voort te
werken. Bespreek dat punt eens met Uwe Moeder : nadat ik haar
bescheid gehoord heb, zal ik zien wat er kan gedaan worden.
Adieu ! Waarde Heer De Keyser ! mijn allerbeste wenschen voor Uw welzijn met mijn hartelijke groeten. Houd U goed.

t.t. Wdv.
Sedert 6 Oct. heb ik geen berichten meer van mijn zoon Jan.
Enveloppe :

Boeke rij
van 's Rijks Hoogeschool

Bibliothèque

te

de l'Université de l'État
A.

Gent

Gand

Den Heer dr. Paul de Keyser
te Kampen.
Versozijde stempeltje

: Prof Dr. W. de Vreese
Akkergemlaan, 33
GENT
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[Briefkaart]
BIBLIOTHEEK
BIBLIOTHEEK

Gent, den 15 April 1915.

DER
HOOGESCHOOL

Waarde Heer De Keyser,
Van Uw Moeder heb ik weer een en ander over Uw lotgevallen vernomen, en verheug mij zeer, dat de berichten zoo goed luiden. Quousque
tandem ? Wij slapen hier ook op geen bed van rozen ! Laster, verdachtmaking, vijandschap, doen hun werk. De kritische geest is verdwenen,
ook bij hen die een menschenleven lang de historische critiek hebben
gedoceerd. Intusschen : werken is zalig ! Ik doe niets dan dat, en 'k word
nog niet gerust gelaten ! Ik wenschte wel, dat Gij mij de handschriftenbeschrijvingen, die Ge gemaakt hebt, kondt laten geworden. Het beste zal
wel zijn, Prof. J. W. Muller, Zuilenstr. 5 Utrecht, in den arm te nemen.
Hij zou ze mij kunnen sturen samen met zijn eigen drukproeven. Ik
spreek zoo in de onderstelling, dat Ge Prof. Muller ontmoeten kunt. Hij
heeft me herhaaldelijk beloofd, zich Uwer aan te trekken. Als Ge iets
hebt, wendt U dan vrijelijk tot hem. Te Harderwijk ben ik nooit
geweest. Zou je daar niet eens je voelhorens uitsteken? Men weet nooit
hoe een koe een haas vangt, en er kunnen dáár hss. zijn, als elders.
Adieu, Waarde Heer Dek., houd U goed. Mochten we mekaar gauw
terugzien ! W.d.v.
Den Heer dr. P. de Keyser
Bureau van Onderwijs
Kamp Harderwijk
Holland
Links : de stempels :

Prof. Dr W. de Vreese
Akkergemlaan, 33.
— GENT —

Prof. Dr. W. de Vreese
Spoorsingel 37
ROTTERDAM

Rond stempeltype met Bibliotheca Gandavensis.

5
[Brief]
Gent, den 20' Sept. '27.
Geachte Leermeester,
Naar aanleiding van uw polemiek met Dr Verdeyen zou het mij aangenaam zijn a governo te vernemen of U bezwaren heeft tegen de eventuëele
voortzetting van de uitgave van Lodewijk van Velthem's Spiegel historiael door ondergeteekende ?
Aanvaard, geachte Leermeester, de steeds dankbare groeten van
Uw oud-student.
Dr P. De Keyser
docent in het Middel-Nederl.
te Gent.

Pacificatielaan, 7.
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[Brief, getypt]
BIBLIOTHEEK EN LEESZALEN
DER GEMEENTE ROTTERDAM

Rotterdam, 2 September 1928.
Nieuwe Markt 1
Den Heer Dr. P. De Keyser.
Gent.
Pacificatielaan 7.

Geachte Heer de Keyser,
Er zijn vele maanden verloopen sedert gij mij geschreven hebt om mij te
vragen of ik bezwaren heb tegen de eventueele voortzetting, door U, van
mijn Velthem-uitgave. Ten gevolge van velerlei oorzaken en omstandigheden ben ik niet tot een antwoord gekomen, wat me wel eenigszins spijt,
nu ik zie dat uw brief al zoo oud is : de tijd gaat snel. Het lijkt me moeilijk op uw vraag een beslist antwoord te geven, vooral per brief. Als gij
voor uzelf, op dit oogenblik, nog geen besluit genomen hebt, zou het u
dan niet de moeite waard zijn over deze kwestie eens mondeling met mij
te komen spreken. Mijn huis staat voor U open. Mocht deze reis U te
ver zijn, dan ben ik bereid U tegemoet te komen.
Met vriendelijke groeten,
Willem de Vreese.
Enveloppe

:

Poststempel
Versozijde

:

Den Heer Dr. P. de Keyser
Pacificatielaan 7
GENT. (België) (getypt)
:

2.IX.1928.

Prof. Dr. W. de Vreese
Spoorsingel 37
Rotterdam. (stempeltje).
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Gent, den 5' September 1928.
Pacifikatielaan, 7

Geachte Professor,
De Kommissie van de Koninkl. Akademie van België, die de Velthemuitgave patroneert, dringt er sterk op aan dat die uitgave voortgezet
worde. Zooals ik u meedeelde heeft men mij belast met de voortzetting
ervan, maar daar ik als uw oud-student weet hoezeer u op die uitgave
gesteld zijt wou ik daar niet op ingaan zonder u te raadplegen.
Echter bleef uw antwoord lang uit, zoodat ik, op herhaald aandringen
van Prof. Pirenne, voorzitter van de Kommissie, aan de bewerking van
Deel II begonnen ben.
Persoonlijk vraag ik niet beter dat de door u zoo schitterend ingestelde
uitgave ook door u kon voortgezet worden, maar bestaat daar eenige
kans op ? Uw oud-medewerker, Prof. H. Vanderlinden zal daar, vrees ik,
niet voor te vinden zijn, en de Kommissie evenmin.
Voor mij, die thans belast en beladen ben met werk
ik heb wekelijks
6 uren les aan de Universiteit, maar ik ben ook nog werkzaam aan het
Atheneum (wegens ambtelijke bezuiniging) is het voorloopig een minder aangename taak, ook al omdat ik in 't onzekere verkeer omtrent uwe
inzichten.
Mocht de voortzetting van de Velthem-uitgave door mijn zorgen dus niet
strooken met uwe wenschen, gelieve mij zulks te laten weten, want dan
zie ik er liever van af.
Aanvaard, geachte Professor, de verzekering van mijn hoogachting,
P. De Keyser

(22)
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BIBLIOTHEEK EN LEESZALEN
DER GEMEENTE ROTTERDAM

Rotterdam, 9 September 1928.
Nieuwe Markt 1
Den Heer Dr. P. de Keyser.
Gent.
Pacificatielaan 7

Geachte Heer de Keyser,
Uw brief van 5 September heeft ons, mijn vrouw en mij, weldadig aangedaan en wij waardeeren hoog de gevoelens waarvan gij te mijnen
opzichte blijk geeft.
De veroordeelingen die ik als Vlaming heb opgeloopen, voel ik als een
onrecht ; de pogingen die men in het werk heeft gesteld om mij als wetenschappelijk man dood te krijgen, voel ik als een infamie.
Velen hebben mij, 22 jaar lang, belangloos, tot voor een hongerloon toe,
aan het werk gezien. Ik ben naief genoeg geweest te meenen, dat die
velen de logica van mijn leven en de zuiverheid van mijn bedoelingen
zouden weten te erkennen, zoo niet te waardeeren.
Een van de dingen die mij het pijnlijkste zijn geweest, is de geschiedenis
met de Velthem-uitgave. Ik heb tallooze uren, dagen en nachten besteed
aan de voorbereiding en samenstelling van het geheele werk, van die zeer
moeilijke uitgave, waarvoor zelfs de grootsten onder de Hollandsche philologen teruggedeinsd zijn. Dat werk heb ik volbracht als een plicht
tegenover de wetenschap en tegenover Vlaanderen, ja als een roeping. Gij
zult dus begrijpen hoe het mij te moede was, toen ook dat mij ontnomen
werd. Herhaaldelijk heb ik het gerucht vernomen dat Verdeyen met de
voortzetting was belast ; nu blijkt, dat die aan U is opgedragen en verklaart gij u bereid er van af te zien, indien die voortzetting niet mocht
strooken met mijne wenschen. Geachte heer de Keyser, nu gij mij die
pertinente vraag voorlegt, kom ik er rond voor uit dat ik liever niet heb,
dat mijn werk door anderen wordt voortgezet. Na al het werk dat ik
voor deze uitgave heb gedaan, meen ik alleen het recht te hebben, het
voort te zetten, ten zij ik zelf zou verklaren van die voortzetting af te
zien. Gij meent dat er weinig kans op is, dat ik het werk ooit zou kunnen
voortzetten, maar wie weet ? Niemand weet immers wat de toekomst in
haar schoot bergt. Ik ben elk oogenblik sterfelijk, maar hetzelfde geldt
van hen die zich tot mijn vijanden en vervolgers hebben verklaard. Dat
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wil niet zeggen, dat ik van oordeel ben dat gij op stel en sprong der Commissie moet kond doen, dat gij van den U opgedragen last afziet. Alleen
reeds hierom zou dat verkeerd zijn, omdat het werk waarschijnlijk dan
in minder goede handen komt en mijn kansen heelemaal verkeken zijn.
Er zijn echter zooveel kanten aan deze kwestie, dat ik er bij b lijf, dat wij
ze liever mondeling dan schrifte lijk moeten behandelen en U in overweging geef, het nemen van een definitief besluit nog uit te stellen en met
het werk te temporiseeren, tot dat we elkander gesproken hebben. Al
hebt ge veel te doen, ge kunt toch wel eens een of twee dagen vinden om
eens naar ons over te wippen. In het uiterste geval kunt ge wellicht nog
wachten tot Paschen, als wanneer we elkander te Nijmegen op het Philologencongres allicht zullen ontmoeten. Zooals ik u reeds schreef, ben ik
ook bereid u tegemoet te reizen, als dat met het oog op uw belangen
noodzakelijk is. Met vriendschappelijke groeten, ook aan Mevrouw Uwe
Moeder, *
Willem de Vreese

Wat is er toch gebeurd met Uw dissertatie ??
Enveloppe

Poststempel

:

Den Heer dr. P. de Keyser
Pacificatielaan 7
Gent. (in inkt)
:

Rotterdam 10.IX.1928.

(*) Laatste vijf woorden in inkt bijgeschreven.
(**) In inkt bijgeschreven.
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[Brief, getypt]

BIBLIOTHEEK EN LEESZALEN
DER GEMEENTE ROTTERDAM

Rotterdam, 18 December 1928.
Nieuwe Markt 1
Den Heer Dr. Paul de Keyser.
Pacificatielaan 7
Gent. (Vlaanderen).

Geachte Heer de Keyser,
Uw artikel over het Renteboek van den „Heleghen Gheest" van St.Jakobskerk te Gent (1436) * is mij een zeer aangename verrassing
geweest. Gij zijt gelukkiger geweest dan ik. Toen ik met Geeraard van
Woelbosch bezig was, was het Renteboek ook niet te vinden, en ik heb
mij toen maar tevreden gehouden met hetgeen U bekend is. Gij hebt
zeker nog wel een overdrukje van uw artikel voor mij ? Bij voorbaat
dank. Bij gelegenheid moet ge mij ook eens vertellen hoe Gij aan het
gebruik van het woord gordel ** gekomen zijt ter aanwijzing van de
beide compartimenten van de miniatuur.
Nu iets anders. Het Hoofdbestuur van het aanstaande Philologen-congres te Nijmegen heeft mij het Voorzitterschap van de Nederlandsche
Afdeeling opgedragen. Als zoodanig moet ik de geheele sectie inrichten
en dus ook voor de noodige lezingen zorgen. Ik heb daarbij aan U
gedacht. Als Ge genegen zoudt zijn te Nijmegen op te treden, laat mij
dan weten, zoo spoedig mogelijk, over welk onderwerp Ge zoudt kunnen
spreken. Zoodra ik een overzicht heb van de verschillende mogelijkheden, zal ik U laten weten, of het geraamde onderwerp in het kraam past.
In de eerste dagen van Januari a.s. is er een vergadering van het voltallig
bestuur, waar elke voorzitter zijn voorstellen doet en al of niet fiat op
krijgt. In afwachting van Uw bescheid,
met vriendelijke groeten, ook
voor Mevrouw Uw Moeder,
Willem de Vreese
Enveloppe : Den Heer Dr. Paul de Keyser.

Pacificatielaan, 7
GENT — Vlaanderen (getypt)
Posstempel : Rotterdam 18.XII.1928

(*) Gepubliceerd in Het Boek, XVII (1928), pp. 257 264.
(**) Tweemaal met potlood onderstreept.
(* * *) In potlood.
-
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Gent, 23 Dec. 1928.

Geachte Professor,
Daar ik volop aan het verhuizen ben, verzoek ik u mij eenigen bedenktijd
toe te staan met het oog op de lezing voor het aanstaande Philologenkongres te Nijmegen, te meer daar ik voorloopig met geen bepaald
onderwerp klaar ben. Mijn vrije tijd 16 uren les per week ! is al te
beperkt.
Een korte studie over de bronnen van J. Lambrecht's Nederl. Spellynghe
verschijnt eerstdaags in de „Revue belge de philologie et d'histoire" * .
Ook heeft de vertaling van E. Rooth's bijdrage voor de „Verslagen en
Mededeelingen" mij nog al hoofdbrekens gekost. Met de studie over
Geeraard van Woelbosch heb ik inderdaad geboft. Dat woord gordel,
waaraan u aanstoot schijnt te nemen, is een ekwivalent voor „zone",
algemeen in gebruik in de kunstgeschiedenis voor boven elkaar geplaatste
tafereelen. Ik geef echter gaarne toe dat de Nederl. kunsthistorische terminologie ver van vast staat. Hierbij gaat een overdrukje van het artikel
in kwestie.
Met beleefde groeten,
P. De Keyser
P.S. Na 1 Jan. is mijn adres Egmontstraat, 16, Gent.

(*) Nl. in de zevende jaargang (1928), pp. 1345 1362.
-
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BIBLIOTHEEK EN LEESZALEN
DER GEMEENTE ROTTERDAM

Rotterdam, 30 December 1928.
Nieuwe Markt 1
Den Heer Paul de Keyser,
Pacificatielaan 7
Gent.

Waarde Heer de Keyser,
Dank voor uw briefje, maar
houd het mij ten goede, dat ik u een
beetje plagen moet. Ik zou nl. dadelijk moeten weten, of ge althans in
principe aanneemt een spreekbeurt te vervullen. Voor het kiezen van een
onderwerp hebt ge nog wel eenige dagen den tijd. Liefst dan een onderwerp uit de taalkunde of uit de folklore (voor de letterkunde ben ik al
vrijwel voorzien). De bronnen van Lambrechts Spellijnghe zouden, mijns
inziens, een prachtig onderwerp zijn. Kunt ge daarover niet spreken
mutatis mutandis niettegenstaande uw artikel in de Revue belge ? Deze
is nl. niet alleen Fransch, ze is ook weinig of niet bekend in NoordNederland.
Wat het woord gordel betreft, ik moet erkennen dat ik averechts geslagen
heb om rechts te vernemen. Het Fransche zone is met gordel niet te vertalen. Ik heb me altijd gehouden aan het woord compartiment, zoodra een
zone omlijst is, zooals dat in het renteboek het geval is.
In afwachting van uw spoedig bericht, een gelukkig jaar voor u allen.
Willem de Vreese.
Enveloppe

:

Versozijde

:

Den Heer Dr. Paul de Keyser.
Pacificatielaan 7 of na 1 Jan. Egmondstraat 16
GENT. (België) (getypt)
Prof. Dr. W. de Vreese
Spoorsingel 37
Rotterdam (stempeltje).
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Gent, 3 Januari 1929.
Egmontstraat, 16

Geachte Professor,
Daar ik wat overspannen ben ten gevolge van mijn verhuizing
o die
boeken !
en overwerk allerhande oordeelen de dokter en mijn vrouw
dat ik op z'n minst tot Paschen (komt gelukkig nogal vroeg) moet afzien
van eenig intensief werk. Ik zie mij dus, tot mijn spijt, verplicht voor de
zoo vriendelijk aangeboden spreekbeurt te bedanken. Ik zal echter mijn
best doen naar het kongres te Nijmegen te komen.
Wat de bronnen van Lambrechts Spellijnghe betreft ik deed er een korte
mededeeling over op het kongres (Vl. Philologen) te Leuven. (Prof. de
Vooys was aanwezig), het artikel in de Revue in kwestie is die eenigszins
uitgewerkte kongresmededeeling, het stuk is in het Nederlandsch.
Mag ik, op mijn beurt, u een gelukkig jaar 1929 toewenschen ?
Paul De Keyser

P.S. U heeft gelijk, „compartiment" lijkt mij, voor de miniatuur van het
Renteboek, beter dan „gordel".

190

(28)
13
[Briefkaart]
Voorschoten, 28 Jan. 1937.

Geachte Heer De Keyser,
Er zijn vele maanden verloopen, sedert Gij mij verblijd hebt met de toezending van Uw uitgave van het Dal sonder Wederkeeren, en Gij zult het
niet bewonderd hebben, dat ik niets van mij liet hooren. Mijn eenig
excuus is, dat ik sedert 18 Aug. 1935 ziek ben, tien maanden lang in 't
ziekenhuis heb gelegen, uit mijn huis en uit mijn werk gerukt, een reeks
groote en kleine operaties heb moeten doorstaan, enz. enz. Ik ben eindelijk weer thuis geraakt en ofschoon verre van geheel hersteld weer
eenigszins aan 't werk. Zoo kan ik U eindelijk komen bedanken, mij
indachtig gebleven te zijn, U gelukwenschen met de voltooiing van dezen
arbeid, en U, werklustige en werkkrachtige jonge man, toewenschen dat
Ge nog menig werk van dat slag moogt ondernemen en voleindigen. Ik
ben wel weg uit Vlaanderen's „orbite", maar voel me toch voortleven in
mijn beste leerlingen : „non omnis moriar". Misschien interesseert het U
te weten, dat ik ook een uitgave van J. v. Doesborch's Refereinen onder
mijn paperassen liggen heb. Of het ooit tot drukken zal komen ? Dus :
muchas gratias.
Willem de Vreese
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FACULTEIT DER
WIJSBEGEERTE EN LETTEREN

Rijksuniversiteit te
Gent, 23 Februari 1937.

SEMINARIE VAN FOLKLORE
Bestuurder : Prof. Dr. P. DE KEYSER
Lange Mere, 16
TELEFOON 30043

Hooggeachte Professor en Collega,
Ik schaam mij nog niet te hebben gereageerd op uw kaartje van bijna één
maand geleden. Uw zoo vriendelijk schrijven eischte weliswaar geen
onmiddellijk antwoord, maar niettemin voel ik het als een onvergeeflijke
nalatigheid u niet reeds vroeger mijn dank te hebben betuigd voor uw
welgemeende gelukwenschen. Ik wist wel door onzen vriend Van
Eeghem, dien ik af en toe te Brussel ontmoet, dat u ziek waart geweest,
maar ik vermoedde geenszins dat het zoo erg was geweest. Gelukkig is
dat akelig „opereeren", dank zij uw kloek gestel, weer overwonnen en
zult u hoogstwaarschijnlijk opnieuw aan 't werk zijn getogen. We snakken zóó naar de voltooiing van uw „Bouwstoffen" ! U hebt natuurlijk
vernomen dat we, na Logeman en Bley, thans Vercoullie hebben begraven. Met hem is een brok geschiedenis van de Germaansche philologie
te Gent afgesloten, waarvan U de beste ooggetuige en vaandeldrager zijt
geweest. Wat is het jammer dat we U hier niet meer hebben ? „Es hat
nicht sollen sein" ! Wij hebben soms het gevoel, wij, dat zijn de „jongeren" tusschen 40' en 50' : Blancquaert, Baur, Foncke, Van Langenhove
en ik, dat wij in de Faculteit een schakel in de keten missen en dat zijt
gij ! Hoe noode missen wij uw critische leiding en uw ondervinding op
een gebied, waar zooveel klemmen en schietgeweren dreigen !
Geloof niet dat u vergeten zijt in onze universitaire kringen te Gent. Wij,
uw oud-studenten van vóór den onzaligsten aller oorlogen, spreken nog
dikwijls over u aan onze studenten. Geen les van Middelnederlandsch
gaat voorbij of uw naam wordt om een of andere bijzonderheid van
handschriftkunde of tekstcritiek met vereering genoemd. U moogt gerust
zijn, de school van Prof. De Vreese is te Gent niet uitgestorven, maar wat
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wel een teeken des tijds is : veel minder studenten dan vroeger, alhoewel
ze thans zooveel talrijker zijn, voelen zich aangetrokken tot het MiddelNederlandsch. Het is alles li tteratuur, dialectologie of linguistiek wat de
klok slaat, misschien wel omdat de voo rnaamste cursussen van candidatuur en licentiaat in handen zijn van de titularissen van die vakken. Een
aantal voelen zich wel zeer aangetrokken door de volkskunde, die, zoals
u wellicht weet, hier door mij als een vrij vak wordt gedoceerd. Een
mijner studenten, lic. G. Van Dorpe, die aan een licentiaatsproef over
Mathias de Vries gewerkt heeft, is thans werkzaam bij den „Atlas der
Deutschen Volkskunde" te Berlijn met het oog op zijn doctoraat.
U noemt mij werklustig en werkkrachtig, ik dank u voor dat compliment, dat ik zonder valsche schaamte mijnerzijds beken te verdienen,
maar dat u zeker in nog hoogere mate verdient.
Mijn gezondheid, die vroeger niet zoo buitengewoon was, laat gelukkig
toe dat ik veel en hard kan werken. Die kwaliteiten hebben echter ook
schaduwzijden. Gij kent de Vlaamsche en Belgische toestanden nog
genoeg om te weten hoe men van de „goedheid" van 'n mensch misbruik
maakt om hem allerlei werkjes in commissies en vereenigingen te late
opknappen. Tot mijn schade (niet tot mijn schande) heb ik de laatste
twintig jaren heel veel zulke karweitjes aanvaard. Thans heb ik mij voorgenomen ik ben zoo pas, na vijf jaar secretaris te zijn geweest van de
Faculteit van dat postje af ! sommige opera interrupta opnieuw aan te
vatten.
Ik hoop en vertrouw, hooggeachte leermeester, dat het mij zal gegund
zijn dikwijls mijn licht bij u te mogen aansteken en mocht ik in de gelegenheid zijn u bij een of ander onderzoek behulpzaam te zijn, dan kunt
u insgelijks op mij rekenen.
Het deed mij genoegen door uw kaartje te ve rnemen dat u J. v. Doesborch's Refereinen in portefeuille hebt. Gaarne vernam ik of dit soms
ook het geval mocht zijn met „Narcissus ende Echo", waarvan ik een
afschrift heb gemaakt en dat ik mij voo rnam als vervolg op 't Dal sonder
wederkeeren te publiceeren ? Mocht u ook iets folkloristisch hebben
onder uw papieren, dan houd ik mij steeds aanbevolen voor mijn „Oostvlaamsche Zanten" ?
Aanvaard, hooggeachte Professor en Collega, met mijn beste wenschen
voor uw spoedig herstel, de harte lijke groeten van
Uw verkleefden discipel,
Egmontstr. 14 Gent

P. De Keyser
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Gent, 31 Maart 1937.

Zeer geachte Heer de Keyser,
Reeds vaak na ontvangst van uw vriendelijke brief van 23 Febr. 11. aan
mijn man, had ik u eens willen schrijven. Ik had u willen bedanken voor
de hartelijke bewoordingen, daarin vervat. Uw betuiging dat men aan de
Universiteit te Gent mijn man niet vergeten heeft en zijn naam nog vaak
genoemd wordt, is voor hem toch een groote voldoening, dat zijn woorden en lessen niet tevergeefs zijn geweest. Het is in ieder geval een kleine
schadeloosstelling voor al het leelijke dat hem van uit Gent toebedeeld
is.
Bij de viering van 't feest der Kon. Vl. Acad. heeft men hem toch wèl
vergeten en ook dat zijn werken daar nog op de zolders liggen en er ook
menschen zijn die met het door hem verzamelde verder gaan en zonder
zijn toestemming daarmee uitgaven doen. Men kan daarvoor processen
gaan beginnen ; doch mijn man staat daar te hoog voor ; en ook voor
't geen hij ermee winnen zou, wordt hij in ons vaderland ruimschoots
schadeloos gesteld, want in de geleerde wereld daar is hij zéér geteld.
Daarop kan iedere Vlaming nog niet bogen ! Hij is ook niet voor niets
sinds 1914 doctor honoris causa uit Groningen. Dat hollandsche certificaat telt men in Holland zeer. Doch genoeg hievan. Ik dank u nogmaals
uit den grond 's mijns harten voor uw hartelijke woorden.
In verband met uw brief is 't u misschien niet onverschillig te vernemen,
dat mijn man voor 't eerst na zijn ziekte op reis is gegaan en wel naar
Gent. Wij komen hier trouwens bijna elke Paschen bij zijn zusters, alleen
het vorig jaar niet omdat mijn man toen in het ziekenhuis verbleef.
Ons adres is bij mevrouw Belliard-de Vreese
Ossenstraat 76
waar we denkelijk tot en met Zaterdag of Zondag verblijven.
Met beleefde groeten en de meeste hoogachting
Wantje de Vreese-v.d. Poll
Nu wat anders.
Mijn man zou gaarne nu
hij te Gent is een boek uit de
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Bibliotheek inzien. Deze is
echter deze week gesloten.
Ziet gij ook een middel om
eraan te komen ? nl.
De Chronike van Vlaanderen
Antwerpen, Willem Vorsterman
1531*

(*) Driemaal onderstreept
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EEN NIEUWE VISIE
OP DE RELATIE THIJM EN VLAANDEREN
AAN DE HAND VAN DE BRIEVEN
VAN JAMES WEALE
door
LORI VAN

BIERVLIET

In november 1991 verscheen bij het Genootschap voor Geschiedenis te
Brugge, de Société d'Emulation, een bundel van zesenveertig Franstalige
brieven van James Weale aan Jozef Alberdingk Thijm, uit de periode
1858-1884 ( 1 ). Zij vormen slechts een klein deel van de uitgebreide correspondentie van Alberdingk Thijm die in het Documentatiecentrum van de
Katholieke Universiteit te Nijmegen wordt bewaard. De publikatie van
de brieven betekent niet dat de verzameling tot dan toe ongemoeid werd
gelaten. Zoals we verder zullen zien werd zij herhaalde malen onderzocht
vooral in het kader van de Guido Gezellestudie. Sinds korte tijd werden
zij echter ook vanuit een andere belangstelling bekeken, nl. : in verband
met de studie over de Engelse kunsthistoricus James Weale en de neogotiek. Graag willen wij aantonen hoe die brieven van Weale een nieuw
licht werpen op de tot nog toe traditioneel bestudeerde relatie- van Thijm
met Vlaanderen.
Traditionele kijk op „Thijm en Vlaanderen"

Algemeen is Jozef A. Alberdingk Thijm bekend als kunstcriticus, romantisch literator en voorman van de rooms-katholieken in Nederland.
Zowel zijn Volks-Almanak voor de Nederlandsche katholieken (1851) als
zijn Dietsche Warande (1855) waren in het Zuiden verspreid. Het begip
„Thijm en Vlaanderen" werd gelanceerd in een tweetal bijdragen van
Jules Persyn in de jaren 1920-31 ( 2) en vooral in de ge lijknamige monografie van Ferdinand Vercammen uit 1932 ( 3). Daar wordt Thijm voorgesteld als de man die levenslang bezield is geweest door de grootneder(1) L. van Biervliet, De brieven van W.H. James Weale aan Jozef A. Alberdingk
Thijm 1858-1884, (Bronnen en bijdragen tot de Vlaamse geschiedvorsing, 4),
Brugge, 1991.
(2) J. Persyn, Thijm en Vlaanderen, in : Gedenkdagen II, Brussel, z.d., p. 93-156.
Id.,
Het hoofdstuk is op de laatste bladzijde gedateerd : Antwerpen, 1920 ;
Gezelliana, in : Studiën en lezingen II, Brussel [1931], p. 164-169.
(3) F. Vercammen, Thijm en Vlaanderen, Amsterdam-Mechelen, 1932.
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landse gedachte, nl. de culturele eenmaking van Noord en Zuid. Die
doelstelling van Thijm wordt, wat het Zuiden betreft, door drie aspecten
gekenmerkt : ten eerste door zijn taalkundige en literaire belangstelling,
ten tweede door zijn aandacht voor de beeldende kunsten, inzonderheid
de christelijke kunst, en ten derde door zijn relatie met Guido Gezelle.
Van jongs af stelde Thijm zich inderdaad op als een onvermoeibaar betoger voor de onderlinge samenwerking tussen Noord en Zuid en zocht hij
contact met de leidende figuren van de Vlaamse Beweging. Hij knoopte
o.a. vriendschapsbanden aan met professor Jan David in Leuven ) en
met Ferdinand Snellaert, geneesheer en literator in Gent. Zoals bekend,
stonden zij in 1849 samen aan de wieg van de tweejaarlijkse Taal- en Letterkundige Congressen. Zo kwam Thijm in een milieu van Vlaamse taalijveraars terecht met Hendrik Conscience, Philip Blommaert, Prudens
van Duyse en Jules de Saint-Genois, die in het kader van een groeiend
nationaal bewustzijn het gebruik van de moedertaal voorstonden en zich
ook in haar geschiedenis verdiepten. Verhelderend in dat verband is de
publikatie van de correspondentie tussen Thijm en Snellaert door Ada
Deprez uit 1971 ). Terecht heeft zij toen gesteld dat Thijm in de emancipatiestrijd van het katholieke Zuiden feitelijk steun zocht om de discussie
en de ontvoogding van de rooms-katholieken in het Noorden kracht bij
te zetten. Men zou daaraan kunnen toevoegen dat de steun ook omgekeerd werkte en dat de aanwezigheid van Thijm in de Vlaamse Beweging
een niet te onderschatten waarde heeft. Dat eerste aspect van de relatie
Thijm en Vlaanderen, illustreert tevens een eerste periode van zijn leven
en activiteiten.
Vanaf ongeveer 1850 duikt een ander facet op, nl. zijn betrokkenheid bij
de neogotische beweging. Onder invloed van de renaissance van de
katholieke kerk in West-Europa na de Franse Revolutietijd en de daarmee gepaard gaande aandacht voor de monumentenzorg, evenals de
doorbraak van de neogotische stijl, namen de betrachtingen van Thijm
een nieuwe wending. Hij werd beïnvloed door de geschriften van August
Welby Pugin in Engeland, van Adolphe Didron in Frankrijk en van
August Reichensperger in het Rijnland. Vanaf 1847 begon hij in Nederland een kruistocht tegen het vandalisme, nl. de afbraak en de verwaarlozing van het bouwkundig erfgoed. Eerst in De Nederlandsche Spektator
en later in De Dietsche Warande pleitte hij voor het behoud en voor de
restauratie van historische monumenten. Men zou het een tweede periode
(4

(5

(4) Thijm stuurde in 1843 aan David een korte beschouwing over de cht en gt
als slotletters, voor het tijdschrift De Middelaer, zie J. Persyn, Thijm en Vlaande-

ren, loc. cit., p. 97.
(5) A. Deprez, F.A. Snellaert en J.A. Alberdingk Thijm. Briefwisseling 18431872, met een inleiding en aantekeningen, Gent, 1971.

(3)
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in zijn leven kunnen noemen, die zich vooral manifesteert sedert de ontmoeting in 1855 met de bouwmeester Pierre Cuypers uit Roermond. In
hetzelfde jaar werd De Dietsche Warande gesticht, gespiegeld aan de
Annales Archéologiques en aan het Kólner Domblatt. Zijn archeologisch
en esthetisch tijdschrift stelde Thijm ten dienste van de culturele ontwikkeling van de Nederlandse katholieken, maar het blad was ook een
afspiegeling van de katholieke cultuur in Vlaanderen. Thijms grootste
belangstelling en bekommernis gingen uit naar de kerkbouw, waardoor
hij wou reageren tegen de neo-classicistische Waterstaatskerken, die toen
in Nederland overal werden opgetrokken. In 1858 publiceerde hij een
werk over De heilige Linie. Proeve over de oostwaardsche richting van
kerk en autaer, als hoofdbeginsel der kerkelijke bouwkunst.
Het was opgedragen aan A.W.N. Pugin in Engeland, aan J.B. Lassus, leermeester van
Viollet-le-Duc, in Frankrijk, en aan A. Reichensperger in Duitsland. Het
boek werd een catechismus voor de kerkelijke bouwkunst in Nederland.
Als niemand anders was Thijm daar de gangmaker van de neogotische
gedachte. Daarmee wordt dan zowel de emancipatiestrijd van de roomskatholieken als de promotie van de christelijke kunst en de monumentenzorg bedoeld. Die positie van Thijm weerspiegelt zich op een unieke
manier in zijn relatie tot Vlaanderen.
Ferdinand Vercammen heeft in zijn boek over Thijm en Vlaanderen
terecht op dat aspect gewezen, zonder evenwel de draagwijdte ervan te
beseffen. Hij noemt het Thijms belangstelling voor de christelijke kunst.
En hij verwijst daarbij naar het milieu van neogotici waarin Thijm zich
toen bewoog. Zo citeert hij „Jules de Saint-Génois met zijn Messager des
sciences historiques, Weale met zijn Beffroi, Van den Bussche met La
Flandre, Pieter Génard met zijn Vlaemsche School, Adolphe Siret met zijn
Journal des Beaux-Arts" en hij noemt hen „allen die de kunstgeschiedenis
beoefenen" ( 6). Het was inderdaad in die kring van kunstenaars en cultuurdragers dat Thijm in 1849 corresponderend lid werd van de Société
des Beaux-Arts te Gent. Daar ontmoette hij tijdens het congres van die
vereniging in het weekend van 19-20 september 1858 de Engelsman
James Weale. Het was liefde op het eerste gezicht. Zowel in de mens als
in de zaak die hem aanbelangde, ontdekte Thijm een weerklank van zijn
eigen betrachtingen. Sindsdien werd gedurende ongeveer een decennium
de relatie Thijm en Vlaanderen overheerst door de neogotiek en wel
voornamelijk in de figuur van Weale. De brieven van Weale aan Thijm
vormen daarbij een uitzonderlijke informatiebron, die heel wat nieuwe
gegevens aan het licht brengt. Zij kunnen slechts ten volle begrepen worden tegen de achtergrond van het leven en werk van James Weale.

( 6)

F. Vercammen, op. cit., p. 81.
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James Weale en Vlaanderen

Bij mijn weten is de Noordnederlandse literator J.F.M. Sterck in 1918 de
eerste geweest die op het belang van Weale en van zijn brieven aan Thijm
heeft gewezen ( 7). Zowel Jules Persyn als Ferdinand Vercammen en veel
later ook Gerard Brom hebben voor hun studie over de relatie Thijm en
Vlaanderen de Weale-correspondentie in het Thijmarchief onderzocht en
hebben daarvan gebruik gemaakt, zonder echter de figuur van Weale
naar waarde te hebben ingeschat. Nadat wij in 1980 de schijnwerper op
Weale hebben gericht als vriend van Gezelle ( 8) en in 1982 als één van
de promotoren van de neogotiek te Brugge ( 9), is de Engelsman bij
diverse gelegenheden stilaan uit de schaduw van het verleden getreden,
als één van de sleutelfiguren van de neogotische beweging in België (10).
Hetismoljknewrdfigutypen,warm
over die persoon een gans boek heeft geschreven ( 11). In zoverre nodig
om de relatie met Thijm te kunnen begrijpen, dienen bepaalde gebeurtenissen uit het leven van Weale naar voor te worden gebracht. William
Henry James Weale was een geboren Londenaar, afkomstig uit een welstellende anglikaanse familie. Onder invloed van de Oxfordbeweging en
in de golf van bekeringen in navolging van John Henry Newman, was
hij op zeventienjarige leeftijd in 1849 naar de rooms-katholieke kerk
overgestapt. Sindsdien werden zijn handel en wandel door zijn geloofsovertuiging bepaald. Zowel door zijn familiale achtergrond in een omgeving van architecten, kunstenaars en oudheidkundigen, als door het degelijk onderwijs dat hij genoot, verwierf de jonge Weale een brede algemene
ontwikkeling. Men dient daarbij voor ogen te houden dat hij was opgegroeid in Londen, een metropool met een bruisend ekonomisch en cultu(7) J.F. M. Sterck, W.H. James Weale, de kunsthistoricus van middeleeuwsch
Vlaanderen, in : Het Gildeboek, tijdschrift voor de kerkelijke kunst en oudheidkunde, I (1918) dl. II, p. 51-57 ; dl. III, p. 114-119.
(8) L. van Biervliet, De kroniek G. Gezelle-J. Weale aan de hand van de
bewaarde briefwisseling, in : Biekorf, 80 (1980), p. 254-278.
(9) Ead., Promotoren van de neogotiek te Brugge in het spoor van A. W. Pugin,
in : Het Brugs Ommeland, 22 (1982), p. 109-118.
(10) J. De Maeyer, Kunst en politiek. De Sint-Lucasscholen tussen ultramonin : De
taanse orthodoxie en drang naar maatschappelijk-culturele vernieuwing,
Sint-Lucasscholen en de neogotiek 1862-1914, Leuven, 1988, p. 81-83 en 85 ; —
L. Verpoest, De architectuur van de Sint-Lucasscholen : het herstel van een traditie,
Id., Neogotische
in : De Sint-Lucasscholen..., op. cit., p. 231-232 en 235-236 ;
architectuur en monumentenzorg in België en Nederland, in : J.A. Alberdingk
Thijm, erflater van de negentiende eeuw, Baarn, 1991, p. 175-192.
(11) L. van Biervliet, Leven en werk van W.H. James Weale, een Engels kunsthistoricus in Vlaanderen in de 19de eeuw (Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der
Schone Kunsten, jrg. 53, nr. 55), Brussel, 1991.
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reel leven. Hij was er getuige geweest zowel van de opkomst van neogotische gebouwen als van de eerste locomotieven en stoomschepen. Hij was
vertrouwd met kunstgalerijen en musea als de National Gallery en het
B ri tish Museum. Hij was negentien jaar toen de Great Exhibition van
1851 in Crystal Palace plaatsvond en ongekende perspectieven op de hele
wereld opende. Hij was dus een gecultiveerde jongeman, van huize uit
niet onbemiddeld, maar hij was gehandicapt door zijn rooms-katholicisme. Dat leverde hem zowel familiale als sociale moeilijkheden op ( 12).
ri ng en uitsluiting maakten van WealeDiemoljkprdvanbe
echter een levenslange vechter met een enorme wilskracht, die gesterkt
was door zijn geloofsovertuiging.
Na enige jaren in Londen als onderwijzer te hebben gewerkt, kreeg hij
door bepaalde omstandigheden de gelegenheid om naar het vasteland te
komen. Het was de droom van veel Engelse bekeerlingen om in België
en Frankrijk de archeologische overblijfselen en de tradities van de
rooms-katholieke kerk te bestuderen. Zo belandde Weale in 1855 voor
onbepaalde tijd in Brugge met het welbepaalde doel een inventaris van
middeleeuwse grafplaten te maken. Daarvoor diende hij het land rond te
reizen. Dat bracht hem op de gedachte een gids voor België tot aan de
Rijn te sch rijven en wel voor rekening van een Engelse uitgeverij. Op die
manier werden zijn reiskosten vergoed. Twee jaar lang doorkruiste hij
gans België tot Keulen. Hij verwierf een encyclopedische kennis van alle
monumenten en kunstschatten en hij legde terzelfdertijd interessante contacten. Zijn toeristisch-archeologische reisgids Belgium, Aix-la-Chapelle
and Cologne, verscheen rond Nieuwjaar 1859. Dat vormde de aanleiding
voor Guido Gezelle om de Engelse Bruggeling te contacteren.
Ondertussen was Weale ook op een andere manier in het nieuws gekomen. Dankzij de relatie met Jules de Saint-Genois, bibliothecaris van de
Rijksuniversiteit in Gent, was hij als spreker mogen optreden tijdens het
reeds vermelde congres van de Société des Beaux-Arts in september 1858.
Hij hield daar in het Frans een lezing over zijn project betreffende de
grafplateninventaris, maar hij vestigde toen ook de aandacht van het
publiek op het vandalisme ten overstaan van het middeleeuwse kunstpatrimonium. Bij de voorbereiding van zijn reisgids had Weale zich niet
alleen een beeld gevormd van het uitzonderlijk rijke openbaar kunstbezit
in België, maar hij was ook geschokt geworden door de erbarmelijke toestand waarin een groot deel daarvan verkeerde. Weale ontdekte hier als
(12) Over die background van Aeale is nogal eens gefantaseerd. Zo wordt hij
in de Gezelleliteratuur een bekeerling van Wiseman genoemd en wordt hij steevast
door zijn protestantse vader aan de deur gearet, hoewel die al in 1838 dood en
begraven was, toen de jongen nauwelijks zes was. Zie L. van Biervliet, Leven...,
op. cit., p. 32 33.
-
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het ware een missiegebied, een braakliggend terrein dat hij bij machte
was te ontginnen. Hij voelde zich geroepen om te reageren. Aldus werd
hij ertoe bewogen zich in Vlaanderen te vestigen.
Vanaf 1858 heeft hij in lezingen, kranten en tijdschriften onophoudelijk
de noodklok geluid ter wille van de slechte monumentenzorg in België,
tegenover Engeland, waar men op dat vlak veel verder stond. Hij laakte
het amateurisme op het gebied van restauraties en de ontoereikendheid
en zelfs het gebrek aan wetenschappelijke kennis over de kunstwerken. In
1861 werd hij benoemd tot lid van de Provinciale Commissie voor Monumenten en tijdens de katholiekencongressen te Mechelen in 1863 en 1864
nam hij deel aan de debatten over de schone kunsten. In enkele jaren
tijds maakte hij naam als oudheidkundige, als voorvechter van de monumentenzorg en als propagandist van de neogotiek. Hij stelde zich op als
stichter van oudheidkundige tijdschriften en verenigingen en als organisator van tentoonstellingen met „Les Primitifs flamands a Bruges" in 1902
als orgelpunt. Weale verwierf vooral internationale faam als kenner van
de 15de- en 16de-eeuwse Vlaamse schilderkunst.
Hij heeft drieëntwintig jaar in Brugge gewoond, waar hij en zijn gezin
deel uitmaakten van een aanzienlijke Engelse kolonie. Hij is echter altijd
een vreemdeling gebleven, die slechts leefde voor zijn werk en voor de
kerk. Door zijn scherpe pen, zijn spontane en meestal onomwonden
meningsuiting was hij veeleer gevreesd dan geliefd. In 1878 is hij naar
Engeland teruggekeerd. Daar maakte hij naam als liturgist op het terrein
van liturgische handschriften en oude drukken. Ter wille van zijn kennis
van de middeleeuwse bibliografie en van de oude kunstvoorwerpen uit de
Nederlanden werd hij in 1890 tot keeper van de National Art Library in
South Kensington benoemd, thans ondergebracht in het Victoria and
Albert Museum. Toen Weale in 1917 in Clapham Common stierf liet hij
een ontzag lijk oeuvre na. Zijn bibliografie telt meer dan 500 nummers,
waaronder verschillende monografieën en vooral talrijke uitgaven van
archiefdocumenten. Vele van zijn werken gelden als basis voor alle verder
wetenschappe lijk onderzoek op het gebied van de laat-middeleeuwse
kunstambachten in het algemeen en van de oude Vlaamse schilderkunst,
miniatuurkunst en boekbandkunst in het bijzonder. In de intellectuele en
culturele geschiedenis van Vlaanderen en Brugge is Weale een fenomeen
en hij mag terecht een erflater van de 19de eeuw worden genoemd. Daarmee belanden wij dan terug bij Thijm, die ter gelegenheid van de
looste verjaardag van zijn overlijden (1989) met een bundel opstellen
onder dezelfde titel werd vereerd (13).

(13) J.A. Alberdingk Thijm, erflater..., op. cit.

(7)
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Wat stelt de relatie Thijm-Weale feitelijk voor ?

De oudste getuigenis over hun vriendschap vinden wij bij Karel Thijm,
die onder het pseudoniem Lodewijk van Deyssel in 1893 een biografie
van zijn vader publiceerde. De auteur heeft Weale ontmoet tijdens zijn
jeugdjaren in het ouderlijk huis en werd toen blijkbaar door die vreemde
man diep getroffen. Hij typeert hem als volgt ( i4) : „Zijn beroep was de
beoefening van de kerkelijke liturgie, niets meer maar ook niets minder
dan dat. Hij was een streng godsdienstig man, die een kennis van en een
liefde voor de middeneeuwse kunst had, waarop hij zich niets liet voorstaan, maar die Thijm met verbazing vervulde". En verder schrijft hij :
„Thijms vriendschap met deze man dagtekende uit de tijd (1850-1865)
dat Thijm zich in 't bijzonder en hoofdzakelijk met de liturgie en de kerkelijke kunst bezighield, dat hij dweepte met Didron Ainé en Reichensperger. Toen is Weale's opvatting van de kerkelijke kunst ook niet zonder invloed op Thijm gebleven".
Welke zijn nu, steunend op de bronnen, waaronder de brieven van
Weale, de feitelijke gebeurtenisssen en raakpunten geweest die de relatie
tussen Thijm en Weale kenmerken ? Zoals gezegd hebben beide mannen
elkaar voor het eerst te Gent ontmoet in september 1858. Daar hoorde
Thijm die jonge Engelsman met grote overtuiging en kennis van zaken
spreken over het vandalisme en de zorg voor de middeleeuwse kunstschatten. Niemand van het publiek kon beter dan Thijm de diep religieuse drijfveer van Weale's optreden bevroeden. Net als hijzelf was
Weale een militant katholiek uit een protestants land, die in de christelijke kunst een middel zag tot de heropbloei van de katholieke kerk en
de vestiging van een christelijke maatschappij. Thijm zag in de Engelsman een geloofsapostel die in de voetsporen van de Angelsaksische heiligen de ware boodschap kwam verkondigen. Hij hoorde een geestesgenoot en ontdekte een bondgenoot voor zijn eigen betrachtingen. Het was
de aanvang van een innige vriendschap tussen twee uitzonderlijke figuren, die op elkaar een weldoende en diepgaande invloed uitoefenden met
verstrekkende gevolgen voor hun omgeving.
Reeds 's anderendaags na het congres vergezelde Thijm zijn nieuwe
vriend naar Brugge, waar hij kennis maakte met Helena Weale en de kinderen. Drie weken later ontving Weale een eerste brief van de Amsterdammer, het begin van een buitengewoon interessante corresponden-

(14) L. Van Deyssel, De wereld van mijn vader, Amsterdam /Brussel, 1986,
p. 200.
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tie ( 15). Aan die vriendschap werd ook publiek uiting gegeven. Na het
congres in Gent bracht Thijm nog hetzelfde jaar daarover opgetogen verslag uit in De Dietsche Warande ( i6) en nadien in De Eendragt ( 17).
Bovendien introduceerde hij zijn vriend als auteur in De Dietsche
Warande met bijdragen over Ivoren snijwerken van Genoels-Gelderen bij
Tongeren ( 18) en over De zinnebeeldige betekenis der bloemen in het christelijk kerksysteem ( 19). In het Franstalige bijblad, het Bulletin Périodique
de la Dietsche Warande, gaf hij Weale zelfs de gelegenheid een pleidooi
voor de christelijke kunst te houden in een uitvoerige bijdrage : De l'Art
Chrétien en Belgique et ailleurs (20). Dat was een antwoord van Weale op
een open brief van Thijm onder de titel : Iconographie de l'Immaculée
Conception ( 21). Daarin had Thijm kritiek gegeven op een prent met de
Onbevlekte Ontvangenis van Maria. Het ontwerp was van de Bruggeling
Louis Grossé en de voorstelling steunde op richtlijnen van bisschop Jean
Baptiste Malou. Die prent werd bij duizenden verkocht. Welnu, de kritiek van Thijm gebeurde niet op eigen initiatief, zoals tot nog toe werd
verondersteld ( 22), maar op aanvraag van James Weale. Dat leren we uit
zijn brief aan Thijm van 22 januari 1860, waarin hij duidelijk verzocht op
de prent te willen reageren, omdat hij de iconografie onjuist had bevonden. En daar steekt een addertje in het gras. Weale wilde zichzelf in die
kwestie niet compromitteren ten overstaan van Grossé met wie hij
bevriend was en evenmin tegenover Malou, wiens sympathie en bescherming hij genoot. Het toppunt was dat Malou zich door Thijm op de
tenen voelde getrapt, terwijl hij daarentegen lof toezwaaide aan het adres
van Weale voor zijn bijdrage over de christelijke kunst in De Dietsche
Warande (23).

Naast het vandalisme en de kennis van de principes van de christe lijke
kunst, deelden Thijm en Weale de zorg betreffende de christelijke opvoeding van de jeugd en vooral op het gebied van het kunsthistorisch onder(15)London, Victoria & Albert Museum, National Art Library, ms. L. 49-1982,
Weale papers, ms. 1, Letters, brief van Jozef A. Thijm aan James Weale van 14
oktober 1858 (cf. L. van Biervliet, De brieven..., op. cit., p. 10).
(16) Wandalisme, in : De Dietsche Warande, IV (1858), p. 421-422 en 598-599.
(17) Wandalisme, in : De Eendragt, 13 (1859), p. 62-63.
(18) De Dietsche Warande, V (1860), p. 30-34.
(19) Ibid., VI (1861) p. 116-127.
(20) Bulletin Périodique de la Dietsche Warande, V (1860), p. 17-34.
(21) Ibid., V (1860), p. 10-15.
(22) F. Vercammen, op. cit., p. 83 ;
G. Brom, Alberdingk Thijm, Utrecht/
Antwerpen, 1956, p. 87-88 ;
J. De Maeyer, Katholiek reveil, kerk en kunst, in :
J.A. Alberdingk Thijm, erflater..., op. cit., p. 100. De ganse `affaire' is rechtgezet
bij L. van Biervliet, Leven..., op. cit., p. 84. Zie ook Ead., De brieven..., op. cit.,

p. 30.
(23) Brief van Weale aan Thijm van 17-20 mei 1860, Ead., p. 42.

(9)
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wijs. In dat opzicht vertaalde Weale in de winter van 1860-1861 een reeks
legenden van John Mason Neale in het Frans, terwijl hij aan Thijm de
toelating vroeg om Geertruide van Oosten in het Engels om te zetten (24).
Terzelfdertijd werkte hij aan een Manuel d'archéologie chrétienne ten
behoeve van de colleges, de seminaries en de academies. Wat de bouwkunst in Nederland aanging, deed hij een beroep op de medewerking van
Thijm (25). Het kunsthistorisch onderwijs en de prioriteit van de neogotische stijl waren onderwerpen die door Weale en Jean Bethune maar ook
door Thijm en pastoor Johan Brouwers werden aangesneden op het
kunstcongres in Antwerpen in augustus 1861 en daar hevige discussies
uitlokten. Bij die gelegenheid maakte Weale kennis met de zwager van
Thijm, nl. bouwmeester Pierre Cuypers uit Roermond. Laatstgenoemde
betrok Weale bij de monumentenzorg in Nederland, toen hij in 1863 naar
Roermond werd uitgenodigd om er advies te verstrekken over de herstelling van het Onze-Lieve-Vrouwe-Munster aldaar ( 26). Ook door Thijm
werd bij gelegenheid de mening van Weale ingeroepen, o.a. betreffende
het project Ebenhaeser in Den Haag.
Op zijn beurt heeft Weale zowel Thijm als Cuypers bij de monumentenzorg in België betrokken. Door zijn brieven maar ook in zijn tijdschrift
Le Beffroi werden zij nauwgezet op de hoogte gehouden van het vandalisme en de restauratie van de monumenten en kunstschatten, zowel als
van de voortbrengselen van de neogotische kunst. Thijm was de eerste
die dacht aan een groepering van gelijkbesnaarde zielen voor de promotie
van de christelijke kunst. Weale maakte van die droom een werkelijkheid
door de stichting in 1863 van de Gilde de Saint-Thomas et de Saint-Luc,
omschreven als „une Société pour l'étude des antiquités chrétiennes et
pour la propagation des vrais principes de l'art chrétien" ( 27). De stichtingsvergadering had plaats in september 1863 in Roermond. Thijm werd
samen met de oudheidkundige Franz Bock, kanunnik van de domkerk
(24) Brieven van Weale aan Thijm van 16 dec. 1860 en 8 sept. 1861, Ead., p. 50
en 53-54. Zie eveneens Ead., Leven..., op. cit., p. 86-87.
(25) Brieven van Weale aan Thijm van 8 febr. 1860 en 17-20 mei 1860, zie Ead.,
De brieven..., op. cit., p. 32-34 en 42 en Ead, Leven..., op. cit., p. 87. Vgl. L. Verpoest (Neogotische architectuur en monumentenzorg..., loc. cit., p. 186), die betreffende het opzet onvolledig is en bovendien niet schijnt te weten dat het werk van
Weale nooit is verschenen.
(26) Bulletin Périodique de la Dietsche Warande, VII (1866), p. 3. Betreffende
Cuypers-Weale, zie L. van Biervliet, Leven..., op. cit., p. 81. Vgl. L. Verpoest,
Neogotische architectuur..., loc. cit., p. 189, die de relatie niet juist kan interpreteren.
(27) L. van Biervliet, Leven..., op. cit., p. 110-118 ;
F. Strobbe, De gilde van
Sint-Thomas en Sint-Lucas (1863-1894), Een genootschap ter bevordering van de
neogotiek, in : Handelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring
van Kortrijk, nieuwe reeks, LV (1989), p. 7-156.
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in Aken, tot ondervoorzitter verkozen. In 1868, wanneer Weale de leidende rol en zijn functie als secretaris aan anderen overliet, verkoos ook
Thijm gewoon lid te worden. Het was in navolging van die Belgische
gilde en met dezelfde doelstellingen dat in 1869 te Utrecht door mgr.
G.W. van Heukelom het Sint-Bernulfusgild werd opgericht.
Over al die gebeurtenissen met betrekking tot de monumentenzorg en de
christelijke kunst in Noord en Zuid, bracht ook Thijm verslag uit, vooral
in De Dietsche Warande ( 28). In de Volks-Almanak voor Nederlandsche
katholieken leverde hij tevens een uitvoerige recensie over de publikatie
van Weale betreffende Hans Memling uit 1871 ( 29). Eveneens in de
Volks-Almanak heeft Thijm onder het pseudoniem Pauwels Foreestier het
bekeringsverhaal van James Weale verwerkt in de geschiedenis van Esther Diaz Maura (30). Het was een aanwijzing hoe diep de Engelse Bruggeling zijn Amsterdamse vriend ontroerde, maar ook hoe beiden in hun
religieuze beleving en overtuiging elkanders ziel raakten. Voor Thijm
betekende Weale in zekere zin ook een link met bekende figuren van de
Engelse neogotiek, zoals Beresford Hope en Daniël Rock evenals de
groep rond The Ecclesiologist, maar ook met kardinaal Wiseman en de
wereld van de anglikanen tegenover de Engelse katholieken. Evenzeer
werd hij ingelicht over de zogenaamde voorbeeldige katholieke samenleving in het Zuiden en vooral over de Belgen die niets van de christelijke
liturgie en archeologie afwisten.
Weale trof in de twaalf jaar oudere Thijm zowel een begrijpende vriend
en wapenbroeder, als een leermeester. Hij vertrouwde hem alles toe : de
plannen die hij koesterde en bijzonderheden over zijn familie of zelfs over
zijn financiële toestand. In zijn brieven kunnen wij bijna op de voet de
evolutie van zijn activiteiten volgen : hoe zijn belangstelling voor de oude
grafplaten en de monumentenzorg geleidelijk naar de oude kunst in de
Nederlanden in het algemeen en naar de oude schilderkunst in het bijzonder overging. Aanvankelijk werd Thijm op dat gebied met vragen
bestookt, maar na enkele jaren was Weale zodanig in het wetenschappelijk onderzoek gevorderd dat hij zijn vriend boven het hoofd was
gegroeid. Op het terrein van de kunstgeschiedenis bleef Thijm een dilettant, terwijl Weale een autoriteit werd.

(28) O.a. in De Dietsche Warande, VII (1866), p. 227-231.
(29) J.A. Th., Hans Memlinc, de prins der XVe-eeuwsche Nederlandsche schil1873, p. 129-162.
ders, in : Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken,
(30) P. Foreestier, Een Amsterdamsch Musijck-collegie in de 17de eeuw. Familiein :
herinneringen van Pauwels Foreestier, opgedragen aan eene geliefde verwante,
1861, p. 165-264.
Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken,

(11)

205

Thijm en Gezelle

Tenslotte nog een woord over het aandeel van Guido Gezelle in de relatie
„Thijm en Vlaanderen", een aspect dat eveneens in de brieven van Weale
nader wordt toegelicht. Vermoedelijk vindt het begrip „Thijm en
Gezelle" haar oorsprong in de literatuur uit de periode na de dood van
Gezelle. Dat werd voor het eerst duidelijk gesteld in 1917-1918 door
H. Duurkens in de bijdrage Brieven van Gezelle aan Alberdingk
Thijm (31). Sindsdien kreeg Thijm voor goed een plaats in het leven van
de Vlaamse priester-dichter ( 32). Sedert 1932 met Thijm en Vlaanderen
van Ferdinand Vercammen werd Gezelle een constante in die NoordZuidrelatie. Het aspect werd nader bestudeerd o.a. door W.J. Asselbergs (33) en door W. Reniers ( 34). In 1964 publiceerde J.J.M. Westenbroek nog Een niet gepubliceerde brief van Gezelle aan J.A. Alberdingk
Thijm ( 35). In 1986 plaatste C. De Dycker de relatie Gezelle-Thijm in het
kader van de neogotiek ( 36). Johan Van Iseghem is in zijn doctoraal werk
over Gezelle in het wonderjaar van 1858 evenwel niet ingegaan op de relatie met Thijm. Let wel, hoe de vermelde literatuur voor het grootste deel
van de hand van Zuidnederlanders is. Daarentegen stellen wij vast dat in
het Noorden Karel Thijm, alias Lodewijk van Deyssel, geen woord over
Gezelle rept in de herinneringen aan zijn vader, geschreven in 1893, toen
Gezelle nog in leven was. Ook zijn landgenoot Gerard Brom, in de biografie van Alberdingk Thijm (1956), besteedt veel minder aandacht aan
Gezelle dan de uitvoerige literatuurlijst daaromtrent zou kunnen laten
veronderstellen.
Welke zijn dan in de vermelde literatuur de raakpunten betreffende de
relatie van Thijm met Gezelle ? Ten eerste dat Thijm in Brugge Gezelle
bezocht, terwijl Weale wordt doodgezwegen, en ten tweede dat Gezelle,
dankzij Thijm, in het Noorden bekendheid verwierf. Wij hebben gezien
(31) De Beiaard, II (1917-1918), p. 496-508, aangevuld door Caesar Gezelle met
de brieven van Thijm aan Gezelle, Ibid., VI (1921), p. 398-401.
(32) O.a. bij J. De Wachtere, in : Dietsche Warande en Belfort, 1920, dl. 2,
p. 95-156, letterlijk overgenomen door J. Persyn, Thijm en Vlaanderen, in :
Gedenkdagen II, op. cit., p. 93-156. Zie ook Id., Gezelliana, in : Studiën en lezingen II, op. cit., p. 133-174.
(33) W.J. Asselbergs, Guido Gezelle's Kerkhofblommen 1858-1958, in : Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen, afdeling Letterkunde, Nieuwe reeks, dl. 21, nr. 6, Amsterdam, 1958, blz. 154-164 en 185-187.
(34) W. Reniers, Gezelle's betrekkingen met J.A. Alberdingk Thijm in het kader
van de neogotische beweging, in : Handelingen van het XXIIIe Vlaamse Filologencongres, (1959), p. 193-199.
( S) Zie Gezellekroniek, 2 (1964), p. 118-128.
(36) C. De Dycker, Guido Gezelle en de neogotiek, volgens zijn briefwisseling,
in : Ons Heem, 40 (1986), p. 108-110.
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hoe Ferdinand Vercammen Thijm in de kring van Vlaamse neogotici
situeerde. Daarbij plaatste hij Gezelle en baron Jean Bethune op de eerste rij. Jules Persyn schreef dat na afloop van het Kunstcongres te Antwerpen, in augustus 1861, Gezelle in Brugge Thijm had ontmoet in gezelschap van Klaus Groth en de Nederlandse priester Johan Brouwers. Ten
gevolge daarvan zou Gezelle aan elk van hen gedichten hebben opgedragen en aan Thijm zelfs een ganse bundel ( 37). Dezelfde auteur heeft het
over „innige betrekkingen tussen Gezelle en Thijm" en spreekt over
„medewerking van de West-Vlaamschen kant aan den Almanak" en over
„Amsterdamschen sympathieën voor Rond den Heerd" ( 38). Gezelle en de
Westvlaamse neogotici komen nauwelijks te pas bij Gerard Brom. Hij
stipt wel aan : „dat in 1859 en nog meer in 1863 toen Gezelle in zijn eigen
land nauwe lijks begrepen werd, Thijm de verzen van de Vlaamse dichter
in zijn Volksalmanak plaatste„ ...en verder dat Thijm „in 1860 een open
brief richtte aan de tamelijk onbekende priester, waardoor hij de eerste
Nederlander was die begrip en gevoel voor de oorspronkelijke meester
kwam vertonen„ ... ( 39). Tenslotte stelt Cathy De Dycker : „Gezelle verwerft op zijn beurt bekendheid in Nederland door toedoen van Alberdingk Thijm die talrijke besprekingen in zijn tijdschrift Warande
opneemt, gewijd aan het oplevend katholiek kunstleven in Vlaanderen" (4°).
Afgezien van laatstgenoemde hebben alle vermelde auteurs de correspondentie in het Thijmarchief te Nijmegen geraadpleegd, waaronder dus de
brieven van Weale aan Thijm. Door sommigen wordt daar zelfs expliciet
naar verwezen ( 41). Hoe is het dan mogelijk dat zovele misgrepen en wanverhoudingen woekeren in de relatie Thijm en Vlaanderen, waarin vooral
Gezelle zo'n overtuigende rol speelt ten nadele van Weale ? Moet het
aandeel van Gezelle niet worden gerelativeerd ?
Wij stellen bijvoorbeeld vast, dat het contact tussen de Vlaamse priesterdichter en de Amsterdamse literator geschiedde in het voorjaar van 1858,
toen eerstgenoemde enkele van zijn verzen voor publikatie in de VolksAlmanak opstuurde ( 42). Terzelfdertijd zond Gezelle echter ook verzen op
van Eugeen van Oye, die even goed werden bevonden om in hetzelfde
(37) J. Persyn, Gezelliana, loc. cit., p. 166.
(38) Id., Thijm en Gezelle, loc. cit., p. 137.
(39) G. Brom, op. cit., p. 72.
(40) C. De Dycker, Guido Gezelle..., loc. cit., p. 109. Hier worden twee verschillende dingen ten onrechte gecombineerd.
(41) F. Vercammen, op. cit., p. 259.
J.J.M. Westenbroek, loc. cit., p. 118.
(42)•
in :
` De Bedroefde' met ondertitel `0 ! 't Ruischen van het ranke riet ',
Volks-Almanak, 1859, p. 220-221. Verder verschenen van Gezelle in de VolksAlmanak van 1863 elf gedichten uit zijn bundel Gedichten, gezangen en gebeden
en in 1880 nog elf dichtstukjes (cf. J. Persyn, Thijm en Gezelle, loc. cit., p. 138).
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jaarboekje te worden opgenomen ( 43). Mag hier niet de vraag worden
gesteld of de aandacht van Thijm voor Guido Gezelle niet veeleer te
situeren valt in de algemene belangstelling van de Nederlander voor de
heropbloei van de katholieke Nederlandstalige literatuur in Vlaanderen ?
En wordt dat argument geen kracht bijgezet door het feit dat Thijm reeds
vroeger werk opnam o. a. van Jules de Saint-Genois evenals van Pieter
Génard en van Prudens van Duyse ( 44). Het is echter alleen Gezelle die
beroemd is geworden...
Wij menen duidelijk te hebben aangetoond dat niet Gezelle, maar Weale
zijn vriend Thijm bij de neogotische beweging in het Zuiden heeft betrokken zoals hij trouwens ook Gezelle heeft binnengevoerd in de kring van
de gebroeders Jean en Felix Bethune, Louis Grossé en William Curtis
Brangwyn te Brugge. Niettegenstaande Gezelle een hal fj aar vóór Weale
met Thijm in contact was getreden, constateren wij hoe de band tussen
beide literatoren weldra door Weale werd onderhouden. Hij was het die
in maart 1860 om eksemplaren van de Volks-Almanak vroeg en om afleveringen van De Dietsche Warande naar Roeselare op te sturen (45).
Enige tijd nadien heeft hij Thijm ingelicht over de aanstelling van Gezelle
als professor aan het Engels seminarie in Brugge ( 46). In 1862 was het
opnieuw Weale die zijn Amsterdamse vriend verzocht enige woorden
over Gezelles nieuwe dichtbundel te schrijven ( 47) en op de koop toe of
hij wou reageren op de kritiek over Gezelles dichtwerk in het Nederlandsche Maendschrift en in Noord en Zuid ( 48). Men zou logischerwijze kunnen veronderstellen dat het was om Weale plezier te doen dat Thijm elf
gedichten uit de bundel Gedichten, Gezangen en Gebeden in de VolksAlmanak van 1863 publiceerde ! Lang vóór er sprake was over Rond den
Heerd en De Doolaards in Egypten, maakte Weale Thijm deelgenoot aan
zijn Légendes chrétiennes, die door Casterman werden uitgegeven en
model stonden voor de eerste bijbelse verhalen en legenden in Rond den
Heerd ( 49). In 1860 dacht hij reeds aan een eventuele vertaling van zijn

(43) 'Moed en betrouen ', in : Volks-Almanak, 1859, p. 222-224.
(44) O.a. in Volks-Almanak, 1856, p. 29-31, Arm en rijk, door J. de SaintGenois ; Ibid., p. 48-53, Quinten Massys, door P. Génard, en Ibid., p. 178-182, Isidoor, door Pr. van Duyse.
(45) Brief van Weale aan Thijm van 8 maart 1860, zie L. van Biervliet, De brieven..., op. cit., p. 37.
(46) Brief van Weale aan Thijm van 21 oktober 1860, zie Ead., p. 48.
(47) Brief van Weale aan Thijm van 19 augustus 1862, zie Ead., p. 64.
(48) Brief van Weale aan Thijm van 23 mei 1863, zie Ead., p. 66.
(49) Daarover en betreffende het aandeel van Weale in Rond den Heerd hebben
wij meer bijzonderheden vermeld in onze bijdrage James Weale en de start van
Rond den Heerd, in : Biekorf, 91 (1991), p. 346-359.
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Légendes door Gezelle ). Weale, en niet Gezelle, vroeg aan Thijm om
Rond den Heerd langs de firma Van Langenhuysen in het Noorden te
propageren ). Is het niet veelbetekenend dat Gezelle in 1887 naast
Thijm, ook de Engelsman Weale als lid van de Koninklijke Vlaamse
Academie voor Taal- en Letterkunde heeft voorgedragen ? Het betreffen
slechts enkele vaststellingen die evenwel verdienen om vanuit de Gezellestudie nader onderzocht te worden.
Wij kunnen besluiten dat, tot voor korte tijd, Jozef Alberdingk Thijm in
het Zuiden enkel in de literatuurgeschiedenis te pas kwam, als grootnederlander die tot de Vlaamse Beweging heeft bijgedragen, een Europeeër
avant-la-lettre. Thans wordt het begrip Thijm en Vlaanderen uitgebreid
tot het domein van de kunstgeschiedenis en meer bepaald tot de monumentenzorg en de neogotiek. Die aspecten kwamen vooral aan bod in
zijn relatie met de Engelse kunsthistoricus William Henry James Weale
in de periode van diens verblijf in Brugge. In dat opzicht vormen de brieven van Weale aan Thijm een uitzonderlijke informatiebron. Terzelfdertijd reveleren zij het belang en de draagwijdte van de figuur van James
Weale in Vlaanderen, o.a. met betrekking tot Guido Gezelle.
( 50

( 51

(50) Brief van Weale aan Thijm van 6 oktober 1861, zie L. van Biervliet, De

brieven..., op. cit., p. 57.

(51) Brief van Weale aan Thijm van 17 december 1865, zie Ead., p. 75.

J. J. SLAUERHOFF EN COLUMBUS
door
Marcel JANSSENS
Lid van de Academie

Een Academie mag wat achteroplopen. Wij kunnen de vijfhonderdste
verjaardag van de ontdekking van Amerika door Christoffel Columbus
herdenken op 20 januari 1993. Ik stel voor dat te doen aan de hand van
het gedicht Columbus van Jan Jacob Slauerhoff, opgenomen in diens
bundel Eldorado uit 1928. Ik tracht het gedicht te lezen als een exemplarisch staal van Slauerhoffs poëzie, zowel thematisch als formeel. Ter aanvulling van het thematische gewicht van Columbus als Slauerhoff-produkt
belicht ik in de tweede plaats nog zo een Slauerhoffklassieker, het gedicht
De ontdekker uit de bundel Een eerlijk zeemansgraf van 1936.
Vooraf een methodologische voorzorg : wat de thematische samenhang
van Slauerhoffs poëzie betreft, speelt de chronologische opeenvolging
van zijn bundels een zeer ondergeschikte rol. Verschillen in de diverse
bundels zijn zelfs verwaarloosbaar ( 1). De cultuursferen waar hij zijn centrale thema's in projecteert, verschuiven wel conform zijn professioneel
zwerversleven als scheepsarts ; zo evolueren ook de dichtvormen en genres vaak met die variërende cultuursferen mee. Een „echte thematische
ontwikkeling" ( 2) is er echter niet, variaties op het grondthema des te
meer. Zo kunnen we gerust een vers uit Eldorado van 1928 voor onze
oogmerken confronteren met een gedicht uit een bundel van 8 jaar later.
„Zijn eerste bundel Archipel bevat reeds de hele Slauerhoff' aldus Constant van Wessem ( 3). Dat klopt wellicht niet helemaal, maar het biedt
alvast een betrouwbaar methodologisch vrijgeleide voor wat ik hier probeer te doen : Slauerhoffs privé mythologie ophangen aan slechts twee
gedichten en dan nog twee gedichten uit diverse bundels.
COLUMBUS
I

1 Als een drieëenheid dreef zijn kleine vloot
2 Over het wijde, nooit bevaren water

(1) Cf. Willem J. van der Paardt, Over de poëzie van J. Slauerboff. (Synthese).
Amsterdam, Wetenschappelijke uitgeverij b.v., 1980, p. 16.
(2) Cf. Willem J. van der Paardt, ibid.
(3) Constant van Wessem, Slauerboff, 's-Gravenhage, uitgeverij BZZTóH,
1979, p. 37.
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3 Naar 't land dat hij verwachtte, aldoor later,
4 Maar vast, als aan 't eind van 't bestaan de dood.

II

III

5 Hij wist, zonder berichten en bewijzen,
6 Het nieuwe werelddeel te liggen aan
7 Een verre kim, en anders zou 't verrijzen
8 Tijdens zijn naadring, diep uit de oceaan.
9 Met door geen wrevel aangetast geduld
10 Werd iedren dag de afstand uitgerekend,
11 Op de nog leege kaarten aangeteekend,
12 En geen verwachting door de ruimt' vervuld.

IV 13 Een enkel maal stond zijn gelaat verstoord,
14 Wanneer de kleine Pinta achterbleef
15 En hij des avonds in zijn dagboek schreef :
16 „Wind vast, 't volk ontevreê, van land geen spoor."
V 17 Wanneer hij eenzaam zat in de kampanje
18 Kwamen soms oproerkreten doorgedrongen ;
19 Hij vreesde dood noch leegte, alleen gedwongen
20 Terug te keeren naar 't gehate Spanje.
op een ijle grijze lijn
VI 21 Toen eindlijk
22 Vreemd slank geboomte als met pluimen wuifde,
23 En 't volk na lang bedwongen doodsangst juichte,
24 Stond hij gebukt door diep verborgen pijn.
VII 25 't Wondend besef van wat hem had gedreven ;
26 Niet het begeeren van schat rijke ontdekking,
27 't Verlangen voort te zeilen steeds ; zijn leven
28 Wist hij nu doelloos, eindeloos van strekking.
VIII 29 Hij droeg een voorgevoel van ballingschap :
30 Na ongenade een lange kerkerstraf,
31 Bevlekte glorie en gebroken staf,
32 't Oud hoofd gebannen in een monnikskap ;
IX 33 Reeds vastbesloten, in dien eersten stond,
34 Op een klein schip met weinigen te vluchten ;
35 Reddend in 't eeuwig wijken van de luchten
36 Een waan van ruim : de wereld is niet rond.

Wat de historische exactheid van Slauerhoffs verhaal over Columbus
betreft, blijken de verwachtingspatronen die de niet gewaarschuwde lezer
bij een eerste lectuur van het gedicht opbouwt, geleidelijk grondig ontregeld en op het eind helemaal verstoord te worden. De dichter vervormt
de historische figuur van Columbus in het licht van zijn eigen problematiek. Hij doet dat om te beginnen al door Columbus in de tweede strofe
voor te stellen als de man die erop uit was om een werelddeel echt te ontdekken, terwijl hij toch maar in westelijke richting uitgevaren is om een
westelijke scheepsroute naar Indië de facto uit te tekenen, daarmee de
gegrondheid van de toen meer en meer geaccepteerde these uittestend dat
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de aarde rond zou zijn. Hij stootte onverwachts op Amerika, waarvan hij
de bewoners „Indios" bleef noemen. Is hij overigens zijn hele leven niet
blijven geloven, dat hij in Indië aan land was gegaan en dus helemaal niet
een nieuw werelddeel had ontdekt ? Maar „ontdekker van Amerika" is
een zo onontwijkbaar „epitheton ornans" voor Columbus, ... Slauerhoff
gebruikt het en dikt zelfs nog wat aan.
Slauerhoffs toeëigening van de historische Columbus is nog veel fundamenteler. Vers 24 „Stond hij gebukt door diep verborgen pijn" (met
ongetwijfeld een intensiteitsaccent op de geïsoleerde „hij", Columbus)
valt als een volkomen verrassing, niet alleen na de vermelding van het
gejuich der bemanning die een „lang bedwongen doodsangst" van zich
afgooit, maar ook na de herhaalde onderstrepingen van Columbus' „verwachten" (vers 3 en 12), zijn „weten zonder bewijzen" (vers 5), zijn „door
geen wrevel aangetast geduld" (vers 9). De man doet de ontdekking van
zijn leven en bewijst nu wat hij „zonder berichten en bewijzen" (vers 5)
al zo lang zo zeker wist ; hij testte bovendien de these der geleerden met
succes uit : enig gejuich vanwege de kapitein zou niet misplaatst zijn. Als
enige man aan boord gaat hij evenwel gebukt onder „diep verborgen
pijn".
Strofe VII lost dat raadsel op en geeft aan hoever Slauerhoff gegaan is
in de omvorming van de historische Columbus. De paradoxale ontevredenheid van de ontdekker van Amerika vloeit voort uit het „wondend
besef' van zijn eigenlijke drijfveren : in dit moment van zelfrevelatie
beseft hij, dat hij niet een spectaculaire en overvloedig lonende ontdekking van een „nieuw werelddeel" (vers 7) wou doen, maar wel in zijn
diepste binnenste verlangde altijd voort te kunnen varen, zonder ooit op
remmend land te stoten. De beweging, het varen zelf in altijd verder wijkende wateren, en niet het bereiken van een doel, was zijn eigenlijke drijfveer. Daarom is het moment van de ontdekking, evenals van de bewijsvoering van de these zo „diep verborgen" pijnlijk. Dat zijn leven „nu
doelloos, eindeloos van strekking" wordt (vers 28), kan gelezen worden
als volgt : aanvaren tegen een kust, van welk land ook : van het door
iedereen verhoopte Indië of van het door hem „verwachte" nieuwe land,
frustreert het verlangen om „voort te zeilen steeds" (vers 27). Zijn leven
heeft nu geen streefdoel meer en strekt niet meer naar een einde toe. Er
zit geen vaart meer in het zeil. Dat ziet hij nu pijnlijk in.
De laatste strofe expliciteert het wondende besef van strofe VII met de
conclusie die Columbus uit zijn frustrerende „ontdekking" trekt : hij zou
willen vluchten om „in 't eeuwig wijken van de luchten" (vers 36) een
eeuwig vluchtend doel, dat wil zeggen een „strekking" zonder einde of
zonder einder achterna te zeilen. Daarmee wil hij ook „een waan van
ruim" (vers 36) overeind houden, aldus de these der geleerden waar hij
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het bewijs voor leverde, verloochenend : „de wereld is niet rond"
(vers 36). Indien de aarde bolvormig zou zijn, zou hij niet eindeloos voort
kunnen zeilen. Daarom negeert hij de these en spiegelt hij zich het nirwana van een onbegrensd te bevaren ruimte voor.
Met die informatie voor ogen verkrijgen bepaalde verzen een geladen
Slauerhoffse resonantie. Zo de vergelijking „als aan 't eind van het
bestaan de dood" (vers 4). Gezegd wordt : hij was zo zeker van het
bestaan van dat land „dat hij verwachtte" als hij vast wist, dat de dood
volgt op het leven. Die nogal banale vergelijking wordt door de laatste
strofen met bijbetekenissen gemarkeerd : de ontdekking van dat vast verwachte land betekent de dood van zijn streven, zo hij er althans niet in
slaagt in zijn „waan van ruim" weg te vluchten. Zo ook vers 9 „Met door
geen wrevel aangetast geduld" : het grote geduld van Columbus steunt
niet zozeer op zijn vaste zekerheid dat hij een nieuw werelddeel gaat ontdekken, maar is veeleer een gevolg van zijn verlangen om niet aan te willen komen. De langdurigheid van de westwaartse tocht bevredigt genoeglijk zijn verlangen om altijd voort te zeilen, zonder doel, zonder eind. Zo
nog vers 19 : „Hij vreesde dood noch leegte" : de lege zee waar maar
geen land in opduikt, vreest hij niet, niet omdat hij zeker is van zijn
ge lijk, maar omdat de niet uit te rekenen of in te vullen leegte zélf voor
hem de enig leefbare ruimte is.
Op basis van deze lectuur kunnen we het gedicht schematiseren in een
fundamentele oppositie (een soort onderliggende taxonomie) waarvan de
elementen de volgende zijn : land (vers 3) staat tegenover water (vers 2),
ontdekking (vers 21) tegenover voort te zeilen steeds (vers 27), eind
(vers 4) tegenover eindeloos van strekking (21), dood (vers 4) tegenover
leven (vers 7). Vanzelfsprekend worden de telkens eerst genoemde termen
van die oppositie negatief geconnoteerd. Of nog algemener : ontdekking
staat als een tegenvaller tegenover de weigering om te ontdekken ; „de
wereld is een bol" staat tegenover „de wereld is niet rond" ; de these „de
zee is eindig" wordt verloochend in functie van het „eeuwig wijken van
de luchten" in „een waan van ruim". Kortom, de zee is oneindig, en in
die waan wil hij met zijn zeilschip vluchten.
Welnu, om allerlei redenen is dit gedicht typisch Slauerhoviaans. Vooreerst zit er het poète maudit-motief in van de vlucht en de afkeer van de
begane paden en thesen. (Over de poète maudit in Slauerhoffs poëzie zou
zoveel meer te zeggen zijn, maar dat zou ons te ver van ons uitgangspunt
leiden, al spreek ik er straks nog even over.) Verder is het Columbusgedicht een type-voorbeeld van zijn „indirecte lyriek" : hij spreekt zich
graag in de hij- of de ik-vorm uit via figuren, historische, legendarische
of fictieve, die als versluierde zelfvoorstellingen fungeren. De omvorming
van een historisch of algemeen gekend gegeven in het licht van zijn eigen
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psychologie en thematiek is ook een Slauerhoffse constante. Columbus is
voor hem een amper verhulde rol of masker. Het gedicht ten slotte
schetst een ontwikkeling van ontdekkingsreiziger naar zwerver, die in
zovele andere gedichten voorkomt. De fazen van die evolutie zijn : een
pijnlijke, averechtse, tegendraadse, dwarse zoektocht naar het andere, het
nieuwe ; de constatering dat ook dat andere niet bevredigt ; de conclusie
dat alleen de vlucht in de eindeloze beweging zonder specifiek doel of
strekking nog enig soelaas kan brengen. Daarmee zijn we de structuur
van Slauerhoffs privé-mythe dicht genaderd. Dat verhaal, hoe vaak
geprojecteerd in ontdekkingsreizigers en zwervers, liefst dan nog zeelui,
symboliseert zijn onbevredigbaar verlangen dat absoluut van strekking is
en zich niet aan een concreet einddoel kan laven.
Ik zal die thematiek zo dadelijk nog wat ruimer situeren aan de hand van
De ontdekker. Bij wijze van overgang onderstreep ik in Columbus sleutel-

woorden als „het wijde, nooit bevaren water" (in vers 2) als symbool van
de ongerepte verten, en verder de „nog lege kaarten" (vers 11) en de
„leegte" (vers 19), evenals het motief van de eenzaamheid als tol voor het
anders-willen-zijn, hier geprojecteerd in Columbus die zich als kapitein
moedwillig desolidariseert van zijn juichende bemanning.
Is De ontdekker gestructureerd als sonnet (of althans, het ziet er ongeveer
zo uit), dan is Columbus gesteld in het obligate Slauerhoff-kwatrijn met
afwisselend omarmend en gekruist rijm, dat hij in zovele episch-lyrische
teksten gebruikt. Een aspect van zijn poète-maudit-gedrag is zijn volstrekt nonconformistische, om niet te zeggen anarchistische taal- en
tekstbehandeling. Een poète-maudit drijft zijn ongenoegen met het normale, het rationele, het maatschappe lijk aanvaarde op tot een afkeer van
de gevestigde kunst met haar dwingende regels. Zijn anti-maatschappelijkheid trekt hij consequent door tot in zijn afwijkende schriftuur. Zijn
individualisme „terzij de horde", zoals Hendrik Marsman zei, legt hem
de creatie van een eigen, zo strikt mogelijk persoonlijke taal op. Zijn
dédain ten opzichte van een potentieel publiek uit zich in zijn peste ri ge
cultus van onbegrip en onbeg rijpelijkheid. Een radicaal consequente verdoemde dichter moet ten slotte weigeren de bestaande kunstconventies te
respecteren. Zijn andersgerichte schriftuur kan het best gedefinieerd worden als dynamiet onder de heersende poëtica's. Vandaar, ook bij iemand
als Slauerhoff, de onvertogen breuk met syntactische, semantische en esthetische regels, de cultus van de dubbelzinnigheid en de paradox (zoals
in Columbus, vers 28 : „Wist hij nu doelloos, eindeloos van strekking"),
en ook het gebruik van de taal in haar tastbaarheid, in haar auditieve en
visuele materialiteit. Vandaar, ook bij Slauerhoff, een voorkeur voor
onorthodox materiaal als het lelijke, het obscene, het onbewuste, het fan-
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tasmatische, het groteske. We hebben gezien hoe hij de ontdekking van
Amerika omvormt tot een grotesk fantasma.
Op het vlak van prosodie, verstechniek, strofe- en gedichtopbouw blijft
Slauerhoff evenwel nog vrij dicht bij het traditionele poëtische systeem ( 4). In een vroeg kritisch opstel Over het „vrije vers" en versbevrijding in het Nederlandsch schreef hij : „Ik wilde niet betoogen dat de
strophe meteen moet worden afgeworpen, als de monnikpij van een
opgeheven kloosterorde. Als de dichter de vrijheid behouden mag, de
regels zoo kort en zoo lang te nemen als bij zijn oogenblikkelijk vers
behoort, niet zoals het in schema's voorgeschreven staat, dan kan het
goed zijn, het verbond niet onherroepelijk te verbreken voor diegenen
welke hun zeer vluchtige denkbeelden hijgend achtervolgen ( 5).
Formeel gezien is de historische avant-garde van rond de Eerste Wereldoorlog grotendeels aan hem voorbijgegaan. Dat neemt niet weg dat hij
zich niet aan metrische schema's hield en zich doorlopend gedroeg als
een van onze meest ontuchtige rijmelaars uit het Interbellum. Rijmt het
niet, dan assoneert of acconsoneert het maar. Zo tegendraads en averechts sprong hij met overgeleverde vers- en dichtvormen om. Dat is een
schriftuurlijk uitvloeisel van zijn legendarische slordigheid. Noemde men
hem al niet op school „slodderhof ' ( 6) ? M.(enno) t.(er) B.(raak) schreef
bij het overlijden van Slauerhoff in Het Vaderland : „Een handschrift van
Slauerhoff was op zichzelf al een protest tegen de orde der maatschappij,
d.w.z. in dit geval der schriftelijke conventie" ( 7). Ter Braak kon het
weten, want hij heeft deel uitgemaakt van de in 1937 opgerichte commissie die Slauerhoffs Verzamelde Werken moest uitgeven. Die uitgave is een
ware lijdensweg geweest ( 8). Een Franse boekenclub, Le Club du Meilleur
Livre, heeft deel 8 nog moeten patroneren. ln elk geval heeft de commissie van die uitgave een poespas gemaakt, Slauerhoff waardig. Dat ook
zijn Verzamelde Gedichten zo onzorgvuldig uitgegeven zijn, dat moest zijn
lot (zijn „destinée") van poète maudit zijn, en die onzorgvuldigheid is
grotendeels aan zijn eigen slordigheid te wijten (en niet alleen aan zijn

(4) Cf. Louis J.F. Fessard, Jan Slauerhoff (1898-1936) . L'homme et l'tyuvre.
Paris, A.G. Nizet, 1964, p. 332-345.
() J.J. Slauerhoff, Over het „vrije vers" en versbevrijding in het Nederlandsch,
in : Verzamelde Werken, Deel VIII : Critisch Proza, Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1958, p. 13.
(6) 6 Cf. C.J. Kelk, Leven van Slauerhoff. 's Gravenhage/Rotterdam, Nijgh &
Van Ditmar, 1971, p. 116.
(7) M.t.B., J. Slauerhoff overleden. De dichter van het verzet tegen de orde. Rijkdom, die zich veroorloven kon arm te schijnen, in : Het Vaderland, 6.10.1936.
(8) Cf. J.H.W. Veenstra, Slauerhoffs complete werken eindelijk compleet. Fransen geven laatste delen uit, in : Vrij Nederland, 13.10.1956.
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„doktershandschrift"). Er werd zelfs over hem verteld dat zijn gedichten
die hij op de schrijfmachine produceerde, onleesbaar waren ( 9 ).
Drukfouten liet hij op de proeven achteloos staan. Ooit heeft hij naar
Elseviers Maandblad een verhaal gezonden waarin een gedeelte was opengelaten waarbij hij aantekende : „Later in te vullen ! ( 10). Zijn meest
gewillige en zorgvuldige tekstbezorger, K. Lekkerkerker, tekende bij het
woord „mude" in zijn dagboek aan : „kan ook zijn `beide', of `tweede',
of ` merde' ..." !
ln die slordigheid zit naast een stuk aanstellerij en uitdagende nonchalance ook een dosis berekening. Zijn onvrede met de literator en de literatuur in het algemeen reageerde hij met „boosaardig leedvermaak" (11)
rancuneus en sadistisch af in het „procédé" van zijn berekende slordigheid. Hij systematiseerde zijn nonchalant dichten tot een „levensbeschouwing", aldus Menno ter Braak ( 12) ; of, anders gezegd, zijn anti-burgerlijk
levensgevoel veruitwendigde hij ook in zijn berekend on-esthetisch vers,
evenzeer een protest tegen de betweterij van de schoolmeesters als zijn
hele provocerende poète-maudit-houding. Zo is zijn omkering van de
Columbusgeschiedenis evengoed plaatsbaar en interpreteerbaar binnen
zijn universum als de grillige buitenissigheden van zijn prosodie.
DE ONTDEKKER
I

1 Hij had het land waarvoor hij scheepging lief,
2 Lief, als een vrouw 't verborgen komende.
3 Er diep aan denkend stond hij droomende
4 Voor op de plecht en als de boeg zich hief

II 5 Was 't hem te moede of 't zich reeds bewoog
6 Onder de verten, waarin 't sluimerde,
7 Terwijl 't schip, door de waterscheiding schuimende,
8 Op de aanbrekende geboort' toevloog.
III 9 Maar toen het lag ontdekt, leek het verraad.
10 Geen stille onzichtbre streng verbond hen tweeën.
11 Hij wilde 't weer verheimlijken
te laat :
12 Het lag voor allen bloot. Hem bleef geen raad
13 Dan voort te varen, doelloos, desolaat
14 En zonder drift
leeg, over leege zeeën.

(9) Cf. H.A. Gomperts, Slauerhoffs Dagboek, in : Het Parool, 20.7.1957.
(10) Cf. Constant van Wessem, o.c., p. 39, noot.
(11) Victor E. van Vriesland, Het romantisch realisme van Jan Slauerhoff.
Nieuwe uitgave „Verzamelde Gedichten", in : Haagsch Dagblad, 25.9.1948.
(12) Menno ter Braak, De anti-burger, in : Het Vaderland, 23.10.1938.

216

(8)

Ik hervat nu mijn poging tot synthese van Slauerhoffs thematische
„mythe personnel" aan de hand van De ontdekker, dat ik nog even toelicht. Een sonnet, zoals gezegd, of althans eentje a la Slauerhoff. Ook
hier schrijft hij de twee terzinen aan elkaar ; aan welke conventies ook
inzake rijmschema's stoort hij zich niet ; een volta tussen oktaaf en sextet
is er dan weer wel. (Daar kom ik straks op terug.) Elders zal hij voor
zijn plezier een vijftiende vers toevoegen of een verweesde rijmklank
inlassen.
Hier worden duidelijk twee beelden parallel ontwikkeld : het beeld van
de ontdekker en het geboortebeeld ( 13). De ontdekker-land-relatie wordt
metaforisch ingekleed als een moeder-kind-relatie, en ook het schip van
de ontdekker komt in de metaforische ambiance van zwangerschap en
baren terecht. Oktaaf en sextet worden gescheiden door een fors antithetisch „Maar" in het negende vers : dit „Maar" markeert een verrassende
voortgang in het tijdsverloop, want waar de ontdekker zo diep aan dacht
en innig van droomde (vers 3), leek niets anders dan „verraad" van zodra
de ontdekker het wicht in het volle licht en dus geplaatst binnen de tijd
kon aanschouwen (vers 9). Het ontdekte schiet deerlijk tegenover het
gedroomde tekort. De ontdekker trekt daar in de laatste drie verzen een
conclusie uit die ons de „waan van ruim" van Columbus te binnen roept :
nu zijn droom zo verraderlijk werd ontluisterd door de boorling, die aan
het daglicht is gekomen en niet meer te „verheimelijken" valt, vindt hij
het alleen nog „geraden" om verder te varen zonder denken of dromen
van iets dat hij nog zou kunnen ontdekken, en zonder de „drift" om ooit
nog iets te willen ontdekken.
De ont-dekking van het geborene is ook hier weer een moment van
teleurstelling. Net zoals in Columbus blijft als enige leefbare mogelijkheid
over : de beweging zonder meer, het zwerven zonder doel. De sleutelwoorden uit dat gedicht in Eldorado komen in dit sonnet uit Een eerlijk
zeemansgraf terug : „voortvaren", „doelloos", „leeg". In vers 14 constrasteert tweemaal „leeg" met tweemaal „lief" in de aanvangsverzen. Beide
herhalingen lijken ondanks al Slauerhoffs nonchalance overwogen te zijn
geconstrueerd : in het eerste geval wordt het rijmwoord „lief" herhaald
in de beklemtoonde aanvangspositie van het tweede vers ; „leeg" wordt
herhaald op een van de meest strategische plaatsen van het gedicht : in
de tweede vershelft van het laatste vers. Het semantisch contrast tussen
„lief" en „leeg" wordt nog versterkt door de klankverwantschap.
Mij interesseert nu verder alleen nog de bijdrage van het gedicht De ontdekker, in het verlengde van Columbus, tot de explicitering van Slauerhoffs poëtisch verhaal. Ik sta nog even stil bij de dubbele conclusie
(13) Cf. Willem J. van der Paardt, o.c., p. 72-77.
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betreffende het doelloze voortvaren of zwerven. Zwerven blijkt niet de
eindfaze te kunnen zijn, want in zovele gedichten slaat die onwil van de
zwerver om tot welke binding ook te besluiten, om in een negatief gevoel
van onlust. De onrust, die in eindeloze beweging vlucht, wordt aangevreten door een verlangen naar volstrekte rust, met name die van de dood.
Hier hebben we stilaan alle stukken van Slauerhoffs imaginaire verhaal
bij mekaar. Ik resumeer er de belangrijkste fazen van :
1. Uitgangspunt is de ziekte der ontevredenheid of der ontheemding in
de oorspronkelijke thuis, om te beginnen (en vooral) Nederland. Vanuit
die onlust of dat fundamentele „onbehagen in de cultuur" wordt de
dynamiek van het zwerven als Woningloze aangedreven.
2. Het object van de zoektocht moet zo sterk mogelijk tegengesteld zijn
aan de initiale situatie. Een of ander Eldorado is daartoe geschikt, indien
het maar als een fantasmatisch Nederland-op-zijn-kop blijft lokken. Nee,
niet Holland, „dan nog liever de rimboe" !
3. Zodra de zwerver op dat verwachte, gedachte, gedroomde object
stoot, is dat één grote teleurstelling.
4. De nieuwe dynamiek, die uit die verraderlijke desillusie ontspringt,
bestaat in een beweging-zonder-meer, in een voortdurende disponibiliteit
voor het nieuwe, gepaard aan de onwil om zich te fixeren.
5. Dat eindeloze dolen kan niet blijvend bevredigen en loopt vast in verlammende gevoelens van eenzaamheid, leegte, absurditeit.
6. De doodsdrift tendeert naar het „eeuwig stilstaand water" van de
dood in de diepzee (In mijn leven, Verzamelde Gedichten, p. 282). Alleen
de dood kan het eeuwige zeilen stopzetten.
Dat verhaal wordt, zoals gezegd, aangedreven door een beweging die
geen eindpunt kan vinden, door een verlangen dat geen object kan vinden, door een drift die nooit voldaan kan zijn. Het begint met een gevoel
van „Onbehagen in der Kultur" en het eindigt er ook mee. De realiteit
wordt visionair afgebroken om in een soort lege transcendentie terecht te
kunnen komen. Derge lijke „leere Idealitdt" heeft Hugo Friedrich in Die
Struktur der modernen Lyrik een hoofdthema van de moderne lyriek
sinds Baudelaire genoemd. Slauerhoff lijkt mij daar een eminent uitbeelder van te zijn. Het komt me voor, dat hij de autoritaire realiteit imaginair afbreekt om zonder enige tegenstand en ongelimiteerd als Het eeuwige schip over eeuwige zeeën voort te kunnen zeilen, in een erotische
relatie met een (vrouwelijke) zee vergelijkbaar met Le Bateau lyre van
Arthur Rimbaud.
Niet toevallig heeft Slauerhoff zijn psychische problematiek getransponeerd in zee- en zeevaartmetaforen. Is de zoektocht over zee niet het eeuwenoude symbool voor innerlijke beweging, evolutie en verandering ?
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Het onontdekte land staat voor zuiverheid, oorspronke lijkheid, onaangetastheid. In De ontdekker wordt die connotatie nog versterkt door dé
secundaire „overlappende" metafoor van moeder-kind-geboorte die oorspronkelijkheid en onschuld oproept. Door de combinatie van de ontdekkersmetafoor met het geboortebeeld verkrijgt het verlangen in Slauerhoffs poëzie iets regressiefs : het gaat om een verlangen naar het ongerept
paradijse lijke, naar het rijk van de oorsprong en de onschuld dicht bij de
moeder. Ook het beeld van het verzinken in de diepzee heeft een duidelijke baarmoederlijke connotatie : de dood in „het eeuwig stilstaande
water" als terugkeer naar de moederschoot. Van zodra het ont-dekte
land niet langer het innerlijk gedroomde land is, bestaat het binnen de
tijd en wordt het door zogenaamde beschaving aangetast ; van zodra de
nu eenmaal niet terug te duwen boorling ont-dekt wordt, doet zich de
scheiding met de moeder voor. Beide beelden ontdekking en
geboorte maken duidelijk dat de terugkeer naar de oorsprong, naar de
zuiverheid per definitie onmoge lijk is. Slauerhoffs gedichten pogen altijd
opnieuw de oorspronkelijke staat van onschuld op te roepen en lopen uit
op de constatering dat dat regressieve project onmogelijk te realiseren
valt.
om het met een Freudiaanse
Dat conflict met het realiteitsbeginsel
kan alleen in de absolute rust van de dood-in-determ uit te drukken
diepzee in „een eerlijk zeemansgraf" beslecht worden. Zó radikaal heeft
hij dat conflict tussen het absolute droomverlangen en de frustrerende
ont-dekkingen-bij-dag beleefd. In de tussentijd en in het tussengebied eindeloos voortzeilend tussen de wateren van herkomst en bestemming, kon
hij alleen maar zeggen (en obsessioneel herhalen) : „Alleen in mijn
gedichten kan ik wonen". Zijn oeuvre heeft stem gegeven aan een fixatie
die vrij uitzonderlijk is in de geschiedenis van de twintigste-eeuwse
Nederlandse poëzie.

KRONIEK VAN HET TONEEL IN BRUGGE
(1468-1556)
door
Wim HUSKEN

1. Inleiding

Aan het eind van de Middeleeuwen bestond het leven van de gemiddelde
Bruggeling niet uit louter werken en bidden. De talrijke verplichte kerkelijke feestdagen boden, naast een voor velen stellig als lastig ervaren
onderbreking van de werkweek, immers tijd in overvloed voor sociale of
culturele activiteiten. In 1527 werd het aantal hoogtijdagen in Brugge,
uiteraard naast de zondag, officieel gesteld op 29, een gemiddelde dus
van meer dan twee per maand (') ! De een zal de besloten kring van zijn
fami li e op zo'n dag liever niet hebben verlaten, terwijl de ander er juist
de voorkeur aan moet hebben gegeven een ander milieu dan het gezin of
de werkvloer, dus een gezelschap van geestverwanten op te zoeken. Hoe
men precies zijn tijd op dergelijke dagen doorbracht weten we niet maar
erover speculeren kunnen we, met behulp van de ter beschikking staande
gegevens, wel. Soms, zoals op Ommegangsdag (3 mei), was er sprake van
een feest waarbij de hele gemeenschap betrokken was. Maar wat deed
men op al die andere dagen, laten we zeggen op de 25e november, het
feest van de H. Catharina ? Aangezien de heilige in kwestie als één der
drie „Santinnen" schutspatroon van de gelijknamige Brugse rederijkerskamer was, zullen haar leden op die dag wel enthousiast de rhetorica
hebben beoefend. Maar bestond er bij de gewone man in Brugge iiberhaupt enige belangstelling voor het „literaire" leven van zijn tijd ? En
indien hij daaraan al deelnam, was dit dan alleen weggelegd voor mannen of waren vrouwen daarbij eveneens vertegenwoordigd ? De beantwoording van deze vragen is tamelijk lastig. Anderzijds weten we dat
juist de inwoners van de stad Brugge zich in een bevoorrechte positie
bevonden. Of zij het nu wilden of niet, zij kwamen namelijk regelmatig,
( 1) Vgl. Hallegeboden II, fol. 518" (SAB [ = Stadsarchief Bruggel), uitgegeven
door Edw. Gailliard in : „De `Processiën Generael' en de `Hallegeboden' te
Brugge", in : Verslagen en Mededeelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie
1912, p. 1067. Behoudens een door ons, waar nodig, toegevoegde interpunctie
worden citaten letterlijk — dus zonder verdere ingrepen weergegeven volgens
de bron.
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ja zelfs onvermijdelijk in aanraking met diverse vormen van kunst. Nog
aan het begin van de 16de eeuw behoorde deze rijke stad, vergeleken met
de eeuwen daarvóór, immers onverminderd tot de indrukwekkendste
brandpunten van de noordeuropese laat-middeleeuwse cultuur. Op het
terrein van de beeldende kunsten was bijvoorbeeld een schilder als
Gerard David en een architect als Lancelot Blondeel actief. Met een
figuur als Jacob Obrecht liep de stad op muzikaal gebied eveneens duidelijk voorop ( 2). In de kerken was hun kunst voor wie er zijn geest voor
wilde openen, in overvloed voorhanden. De aanwezigheid van grote
groepen kooplieden uit Florence, Genua, Aragon, etc. velen, gelijk de
Arnolfini's en de Portenari's, behalve uit puur economische belangen in
de stad geïnteresseerd, ook als mecenae optredend heeft via de door
hen gestimuleerde kunstuitingen het doordringen van de Italiaanse
Renaissance in het Noorden wellicht zelfs bevorderd. Zo vertoonden de
Italiaanse triomfbogen voor de Blijde Inkomst van Karel V op 18 april
1515 waarschijnlijk invloeden van deze, toen nog relatief nieuwe artistieke stroming ( 3). Dat manifestaties als deze niet onmiddellijk een onuitwisbaar stempel op het werk van de Bruggelingen zelf achterliet, pleit
niet noodzakelijkerwijs tegen hen. De reizen die de talloze noordnederlandse kunstenaars naar Italië ondernamen, veranderden hen immers
evenmin van de ene dag op de andere in echte Renaissancisten.
Op het gebied van het drama, een terrein van kunst waaraan de doorsnee
Bruggeling zich nauwelijks kon onttrekken, speelde de stad een veel
bescheidener rol. Aan het begin van de zestiende eeuw telde Brugge evenwel een uitermate interessant individu onder zijn inwoners, die momenteel, vooral buiten kringen van literatuurhistorici, amper bekendheid
geniet : de lakenvolder en -verver Cornelis Everaert (± 1480-1556). Zelfs
J.A. van Houtte noemt hem in zijn imposante Geschiedenis van Brugge
(Tielt 1982) niet. Hoewel zijn vijfendertig spelen tellende oeuvre reeds aan
het eind van de vorige eeuw met een uitvoerige inleiding en aantekeningen werd uitgegeven ( 4), is er nog relatief weinig over de persoon en het
werk van deze dichter bekend. Het ziet er intussen naar uit dat gedurende zijn leven het Brugse toneelleven een later nimmer geëvenaard
hoogtepunt heeft bereikt. In het kader van een over enkele jaren te publiceren monografie over Everaert, is een schets van hetgeen zich op dramatisch gebied in Brugge heeft afgespeeld uiteraard onmisbaar. Het jaartal
1468 als begindatum voor onze beschouwingen houdt in dit opzicht ver(2) Cfr. Reinhard Strohm, Music in Late Medieval Bruges. Oxford 1985.
(3) Sydney Anglo, La tryumphante Entree de Charles Prince des Espangnes en
Bruges 1515 : A Facsilime with an Introduction. Amsterdam z.j. [1973], p. 18.
(4) J.W. Muller en L. Scharpé, Spelen van Cornelis Everaert ; vanwege de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden met inleiding en aanteekeningen uitgegeven door —. Leiden [ 1898]-1920.
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band met de inschrijving, op dinsdag 9 februari van dat jaar, van Cornelis' vader als poorter van de stad. Via hem kan de ge lijknamige dichter
verhalen hebben gehoord over wat er zoal in zijn vaderstad op toneelgebied is gebeurd, hetgeen mogelijk uiteindelijk invloed heeft gehad op zijn
latere dichtercarrière. ln 1556 overleed de schrijver en is het om uiteenlopende redenen de Reformatie is er daar één van ook met de bloeitijd van het Brugse toneel gedaan. Vandaar dat we ons opstel met zijn
sterfjaar laten eindigen.
2. Bronnen van Informatie

Veel gegevens met betrekking tot toneelactiviteiten die niet onder de
bescherming van de stad vielen zijn er, als gevolg van het ontbreken van
de daarvoor relevante documenten, niet. Pogingen om een behoorlijk
beeld van de Brugse rederijkerskamers te schetsen stuiten eveneens op
grote problemen. Het weinige dat daarover meegedeeld kan worden hebben Muller en Scharpé in de inleiding op hun uitgave van Everaerts spelen al gepubliceerd. De belangrijkste reden voor de schaarste waarmee
wij in dit opzicht kampen is de brand, op 28 januari 1755, die de Poortersloge, sinds 1590 het onderkomen van het gilde van de Heilige Geest,
in de as legde. Daarbij werd het oude archief van deze rederijkerskamer
grotendeels verwoest ( 5). Gaat het daarentegen om de beschrijving van
het toneelleven zoals dat door de stedelijke overheid werd georganiseerd,
dan ziet de situatie er heel wat rooskleuriger uit. Aangezien het officiële
gebeurtenissen betrof, maakte de stad door middel van zogenaamde Hallegeboden name lijk openlijk bekend wanneer er iets te vieren viel. Soms
geschiedde dat alleen in de vorm van het afsteken van vuurwerk, het verlichten van officiële gebouwen of door organisatie van andere ` ghenouchten', in bepaalde gevallen echter ook met het spelen van toneel. Zonder
enige twijfel is de jonge Everaert herhaalde malen van dergelijke evenementen getuige geweest, en dat uiteraard met meer dan gemiddelde
belangstelling. Al deze activiteiten zijn niet alleen via de Hallegeboden
naspeurbaar ; na afloop van de festiviteiten werd van een en ander
immers, zij het in tamelijk summiere bewoording, in de stadsrekeningen
verantwoording afgelegd. Namen van auteurs en titels van spelen worden
in deze bronnen natuurlijk niet of slechts bij hoge uitzondering ver-

(5) Katalogus van de Tentoonstelling over de Aloude Hoofdcamere vander Rhetorycken van den Heylichen Gheest, 30-31 maart 1958. [Brugge 1958], pp. [3]-[4].
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meld (6). Niettemin kunnen we ons dankzij deze Hallegeboden (die alleen
over de periode tussen 29 augustus 1499 en 9 september 1503 een lacune
vertonen (7 )) en stadsrekeningen, aangevuld met gegevens uit later vervaardigde kronieken, een tamelijk compleet beeld vormen van het Brugse
toneelleven tussen 1468 en 1556. Wat die kronieken betreft, zijn het
vooral de in 1531 gedrukte Excellente Cronike van Vlaenderen, Nicolaes
Despars' rond het midden van de 16de eeuw geschreven Chronijke van
Vlaenderen (het voorwoord bij dit werk is gedateerd op 1 oktober 1562)
en het door de mij verder onbekende F.R. aan het bégin van de
18de eeuw bijeengebrachte vervolg erop, die ons waardevolle informatie
verstrekken.
Achtereenvolgens bespreken we nu de dramatische activiteiten naar aanleiding van kerkelijke feesten (§ 3), de stedelijke bemoeienis met feesten
van schutters en rederijkers (§ 4) en de feesten ter gelegenheid van politieke evenementen (§ 5).
3. Toneel bij Kerke lijke Feesten

3.1. Onnozele Kinderen en Driekoningen
De officiële stadsrekeningen onthullen helaas maar zelden iets omtrent de
oeroude folkloristische gebruiken rond de jaarlijkse viering van Onnozele
Kinderen op 28 december en van Driekoningen op 6 januari. Toch gingen deze feesten ook in Brugge blijkbaar gepaard met de nodige theaterachtige activiteiten. Zo wordt Pieter van Zouburch, priester van de kerk
(6) De oudste verwijzing naar wereldlijk toneel in Brugge treffen we aan in de
stadsrekeningen over het boekjaar 1412-1413. Zelfs de titel van het opgevoerde
spel wordt vermeld : ` Ghegheuen den ghesellen diet spel speilden in den buerch
van Amys ende van Amelis te hulpen tharen costen, xij lb. par.' (L. Gilliodts van
Severen, Inventaire de la ville de Bruges. Bruges 1871-1885, dl IV, p. 480). Het lijdt
geen twijfel dat we hier te maken hebben met een dramatise ring van de in de Middeleeuwen wijdverspreide geschiedenis van Amis en Amelis. De oudste versie
ervan, in het Latijn, maakt deel uit van een eind 11 de-eeuwse, door Radulfus Tortarius, monnik in de abdij van Fleury, geschreven brievenverzameling, getiteld
Epistolae ad diversos. (Zie de uitgave door MacEdward Leach van Amis and Amilioun. London 1937.) In toneelvorm, namelijk als één der Miracles de Nostre
Dame verwierf de vertelling eveneens zekere faam. In het Nederlands werd het
verhaal naverteld door Jacob van Maerlant in zijn Spieghel Historiael alsmede in
Jan van Boendale's Brabantsche Yeesten. (Zie : Amijs ende Amelis : een Middeleeuwse vriendschapssage ; naar de berijming van Jacob van Maerlant te zamen
met zijn Latijnse bron uitgegeven door J.J. Mak. Zwolle 1954.) Blijkbaar, zo
weten we nu, deed van deze geschiedenis in de Nederlanden dus ook al vroeg een
toneelversie de ronde.
(7) A. Vandewalle, Beknopte Inventaris van het Stadsarchief van Brugge. D1 I :
Oud Archief Brugge 1979, p. 70.
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van St. Donaes, in 1494-1495 in de vorm van wijn ter waarde van tien
schellingen beloond ` thulpe van zynder feeste die hy hilt binnen den tydt
dat hy eselpaeus was van der voors. kerke' ( 8). Overigens treffen we hier
hoofdzakelijk verboden aan ; de precieze inhoud van de traditionele festiviteiten komen we zelden op het spoor. Op 24 december 1513 wordt verordonneerd :
[...] dat niemende, wie hy zy, en georlove upden aldren kynderdach eerstcommende, als de kynderen ryden zullen binnen belokene vanden cloostre
vanden eechoute, noch ooc elders binnen stede, yemende die ryden zal te
worpene, noch te slane met stocken, steenen, muedre of andre onreynichede, up daerof scerpelic ghecorrigiert te zyne ter discrecie van scepenen. (9)

Soortgelijke geboden treft men in de Hallegeboden vanaf het eind van de
15de eeuw herhaaldelijk aan ( 10). Dat de Brugse jeugd overigens niet
ook zelf blijkbaar niet voor een kleintje
altijd bescherming behoefde
blijkt in het voorjaar van 1489 wanneer de verovering, door
vervaard
Karel van Savoye, van de Franse stad St.-Omer wordt nageaapt door
tien-, elf- en twaalfjarigen, ` eeneghe als wesende van der zijde van den
roomsch coninck ende dandere van de zijde van de drie leden van Vlaenderen, zo langhe ende menighen tijt ghedeurende, dat zy endelinghe by
tschotters hof van de hantboghe up die vesten, tusschen beede die muelewallen, mencanderen met fellen evelen moete te ghemoete quamen, zo
dater horribelicke zeer ghevochten wiert dater vijve van hemlieden ter
stede doot bleven ende meest alle die reste zo ghebulslacht, ghequetst,
verminct ende met voeten gheteerden, dat zyder zom eenen langhen tijt
of te bedde laghen' ( 11). Het amusante van deze kinderlijke nabootsing
van een grotemensenoorlog was er dus gauw af.
Op 5 januari 1518 wordt, met het oog op de festiviteiten van de volgende
Driekoningendag, een strikt verbod uitgevaardigd tot het belachelijk
maken van publiekelijk bekende personen. Ook in toneelvorm mochten
deze hoogwaardigheidsbekleders niet in hun goede naam en faam worden
aangetast :
[...] al eest zo dat, zowel naer rechte als by mandementen ende voorgheboden te meer stonden ter hallen ghedaen, een yegheliken verboden es
eeneghe persoonen ende zonderlinghe deghuene die in officien zyn van
deser stede te injuryerne ofte overlast te doene in eenegher manieren,
upden ban ende andre groote pugnicien, nochtans het heift ghelieft

(8) Gilliodts van Severen, Inventaire [cf noot 6], dl VI, p. 402, naar Stadsrekeningen 1494-1495, fol. 188".
(9) Hallegeboden III, fol. 12" (SAB).
(10) Hallegeboden van 24 december 1517 en 1533 (III, fol. 122" en IV, fol. 89"
[SAB]). Zie voorts Gilliodts van Severen, Inventaire [cf noot 6], dl. III, p. 372.
(11) Nicolaes Despars, Cronijcke van den lande ende graefscepe van Vlaenderen ;
[uitgeg.] door J. de Jonghe. Brugge 1842, dl IV, p. 431.
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eeneghe persoonen ter contraryen te doene, twelke zaken zyn van zeere
quader consequencien, niet lydelic zonder stranghe pugnicien. Uten
welcke men scerpelic verbied dat niemende, wie hy zy, hem en vervoordre
van nu voordan eeneghe liedekens te zynghene, dichten te makene of
lesene noch eeneghe esbatementen te spelene up eeneghe officiers of die
inden dienst of eede zyn van deser stede, tsy groot of cleene [...] (12).

Op andere tijdstippen van het jaar werd dit laatste gebod eveneens uitgevaardigd. Aan straattheater is er aan het begin van de 16de eeuw in
Brugge blijkbaar dus geen gebrek geweest. Opmerkelijk is echter de formulering die we aantreffen rond een vergelijkbaar decreet van 28 september 1526. Medegedeeld wordt ` dat diversche persoonen hemlieden binnen
deser stede gheneeren met liedekins te zynghene upde maerct ende elders
in openbaren plaetsen, inhoudende groote lueghenen ende ooc diffamatorie van zommeghe persoonen, daermede zy groote menichte van volcke
vergadert houden omme die te hoorene [...]' ( 13). Ook hen wordt ieder
publiekelijk optreden voortaan, begrijpelijkerwijs, ontzegd.
3.2. Ommegangsdag (14)
Volgens een oude, mooie legende ontving de Vlaamse graaf Diederik van
den Elzas (t 1168) tijdens de tweede Kruistocht van zijn zwager Boudewijn van Jeruzalem een relikwie van het Bloed van Christus. Dit als beloning voor het feit dat hij zijn vrouw Sybilla van Anjou toestemming had
gegeven om in Palestina als non achter te blijven. Diederik zou dit kostbaar heiligdom vervolgens hebben toevertrouwd aan Lionnel, de abt van
het klooster van St. Bertin te Saint-Omer, die het met zich mee voerde
naar de stad Brugge, waar het in 1148 zou zijn gearriveerd. De Excellente
Cronike van Vlaenderen, in 1531 door de befaamde Antwerpse drukker
Willem Vorsterman gepubliceerd, beschrijft deze gebeurtenissen, met
links en rechts wat kleine verschillen ten opzichte van de „feitelijke" gang
van zaken, in de volgende bewoording :
Ende dese heleghe vrauwe Sybilla/ sandt Diederic hueren man dat weerde
heleghe bloedt van Jherusalem te Brugghe/ het welcke bloedt was vander
wasschinghe ende suueringe vanden lichame ons liefs heeren/ als hi doot
vanden cruyce gedaen was/ het welcke bloet Diederick ontfinck met groter weerdicheyt ende deuocien/ ende hi dede maken inden burch te
Brugghe sinte Baselis kercke/ ende stichtede daer vier prouenden/ ende
eene halue/ om vier cappelanen ende eenen costre/ daer daghelijcx te sing-

(12) Hallegeboden III, fol. 107" (SAB).
(13) Hallegeboden III, fol. 482r (SAB).

(14)Deze paragraaf is een voor dit artikel bewerkte vertaling van mijn lezing,
getiteld : „The Bruges Ommegang ", op 30 juni 1992 gehouden voor het VIIe Colloquium van de "Société Internationale pour l'Etude du Théátre Médiéval"
(SITM) te Girona (Spanje).
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hene die .vij. ghetijden. Ende daer gaf hi dat heleghe bloedt/ datmen noch
iaerlijcx omme draecht up den derden dach van Meye (15)

Lange tijd heeft niemand het gewaagd en bestond er ook geen enkele
reden toe om deze geschiedenis in twijfel te trekken. In 1963 werd echter
met succes aangetoond dat zij gebaseerd is op veronderstellingen, niet op
feiten. Als oudste bron voor dit verhaal gelden namelijk de annalen van
het eerder genoemde klooster te Saint-Omer, het Chronicon Sancti Bertini, door zijn toenmalige abt Jan van Ieper in of kort vóór het jaar 1380
uit oudere versies samengesteld. Informatie over de befaamde reliek vindt
men in deze laatste geschriften evenwel niet ( 16) ! Graaf Diederik schijnt
op zeker moment slechts opdracht gegeven te hebben tot het bouwen of
verbouwen van de Basiliuskapel, de latere verblijfplaats van het Heilig
Bloed. Tevens schonk hij vier prebenden voor even zoveel kapelanieën,
en een halve ten behoeve van een koster om de kapel te onderhouden ;
met de relikwie als zodanig schijnt hij evenwel geen uitstaans te hebben
gehad. Hoe en wanneer het waardevolle kleinood in Brugge is gearriveerd blijft een raadsel. Volgens Brugge's historiograaf J.A. van Houtte
is het mogelijk tijdens de vierde Kruistocht (1202-1204) meegenomen uit
het Heilig Land ( i7). De reliek wordt hoe dan ook pas in 1256 voor het
eerst vermeld wanneer twee veroordeelde criminelen beloven een eed te
zullen zweren op het Heilig Bloed in de Basiliuskapel. De eerste keer dat
er verwezen wordt naar een Bloedprocessie dateert uit 1291 wanneer het
wegersgilde zijn leden verplicht aanwezig te zijn bij de Ommegang ( 18).
De dag waarop deze processie werd vastgesteld viel op gelukkige wijze
zowel samen met de viering van Kruisvinding (3 mei), toch al een verplichte kerkelijke feestdag, als met de Bruggemarkt, een jaarlijks gedurende de eerste twee weken van de maand mei terugkerend evenement
dat duizenden van heinde en verre toegestroomde kooplieden trok (19).

(15) Die Excellente Cronike van Vlaenderen. Antwerpen 1531, dl I, fol. 24".

(16) N. Huyghebaert, „Iperius et la translation de la relique du Saint-Sang a
Bruges". In : Handelingen van [de] Société d'Emulation te Brugge 100 (1963),
pp. 117-118.
(17) J.A. van Houtte, De Geschiedenis van Brugge. Tielt 1982, p. 247.
(18) Wort, so wat giuldebroeder die niet en comt op den dach van den hele bloede sdekens huus, heer men huut gaet [...]. Vort, so wat giuldebroeder die niet
weder metter prosessie en kerde weder in tote in dekens huus zonder orlof [...]'.
Cit. H. Rommel in : „De Processiën ter vereering van het H. Bloed ", in : Biekorf
11 (1900), p. 115.
(19) Van Houtte, Geschiedenis [cf noot 17], p. 250 en Rommel [cf noot 18],
„Processiën", p. 116.
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Een Broederschap van het Heilig Bloed schijnt eerst aan het eind van de
14de eeuw te zijn opgericht ( 20).
Met betrekking tot de opvoering van toneel tijdens de H. Bloedprocessie
zelf citeert de befaamde stadsarchivaris Louis Gilliodts-Van Severen in
zijn Inventaire des Archives de la Vile de Bruges uit de stadsrekeningen
de volgende notitie over de Ommegangsviering van 1396 :
Doe ghegheuen den ghesellen vanden spele als vanden xij apostelen ende
iiij evangelisten die ghinghen voor thelighe bloed vp den dach van den
ommeganghe, xviij s. gro (21).
Volgens de 19de-eeuwse historicus was dit het begin van een lange traditie
ten aanzien van de opvoering van mysteriespelen op Ommegangsdag. In
de rekeningen betreffende het erop volgende jaar vinden we een post
waarin een zekere Jan van Hulst, wellicht dezelfde als de mede-oprichter
van de rederijkerskamer van de Heilige Geest, beloond wordt voor activiteiten rond de processie van 1397 ( 22). Tevens wordt ook, waarschijnlijk
voor de eerste maal, de titel van het gespeelde in een rekeningpost vermeld : acht ` scerewetters ' (politie-ambtenaren) worden namelijk beloond
voor het veilig door de stad geleiden van ` tspel van den houekine' (23).
De inhoud van dit spel, méér scènes omvattend dan zijn titel doet vermoeden, kan afgeleid worden uit een post in de stadsrekeningen over
1404-1405 :
Jtem ghegheuen Janne van Marolus over de coste pine ende moynesse die
hi hadde vp den dach van ommeganghe ridende ende gaende voor thelighe bloed, metter annuntiatie van onser vrauwen, metter offrande van
den drien coninghen, metter kindsbedde van onser vrauwen, met coninc
Herodes, de stede van Jerusalem, metter tafele van den twalef apostelen
ende met radix Jesse, xxxvj lb. par ( 24).
Of we hier inderdaad, zoals Gilliodts-Van Severen lijkt te suggereren,
met een mysteriespel te maken hebben, is zeer twijfelachtig. In plaats
daarvan zouden we immers even goed kunnen denken aan vertoningen
op een wagen of tableaux vivants, een veel gebruikelijker vorm van theatrale uitdrukking tijdens processies in de Zuidelijke Nederlanden dan vol(20)De oudste vermelding van dit genootschap gaat terug op 1405-'06 (Gilliodts-Van Severen, Inventaire [cf noot 6], dl IV, p. 419) ; zijn statuten zijn evenwel
niet ouder dan het jaar 1449. Naast vele andere bepalingen treffen we erin aan
dat zijn ledental de zesentwintig niet mag overschrijden.
(21)Gilliodts-Van Severen, Inventaire [cf noot 6], dl IV, p. 469.
(22)Er schijnt geen zekerheid te bestaan over de identiteit van deze Jan van
Hulst. Reinhard Strohm is in 14de- en 15de-eeuwse Brugse documenten deze naam
minstens tien keer tegengekomen. (Cfr. zijn „Muzikaal en artistiek beschermheerschap in het Brugse Ghilde vanden Droghen Boome", in : Biekorf 83 (1983),
pp. 16-18.
(23)Gilliodts van Severen, Inventaire [cf noot 6], dl IV, p. 469.
(24) Gilliodts van Severen, Inventaire [cf noot 6], dl III, p. 518.
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ledige toneelopvoeringen. Het woord ` ghetoocht' in de eerder vermelde
Excellente Cronike naar aanleiding van de Ommegang van 1479 herinnert
in de eerste plaats daaraan. Verwijzingen naar ` schilderijen' hebben sommige onderzoekers er juist weer toe gebracht te veronderstellen dat er, in
plaats van toneel, geschilderde taferelen werden omgedragen :
[...] daer was ghetoocht den boom van Yesse/ ende tauentmael/ ende
thouekin/ tvanghen/ tgheesselen/ ende tcruysdraghen/ ende veil schoonder
sticken der Passien ons heeren aengaende/ als Annas/ Cayphas/ Herodes/
ende andere seere chierlic toe ghemaect van schilderyen [...] (25).

Natuurlijk zou men ook kunnen denken aan de mogelijkheid van opvoeringen van scènes uit een groter toneelstuk op rondrijdende wagens, zoals
we die bijvoorbeeld kennen van de Engelse steden York en Chester. Alle
scènes samen vormden dan een cyclus. Hoewel dit alternatief door
W.M.H. Hummelen voor de Sacramentsprocessie in de stad Oudenaarde
wordt ontkend ( 26), lijkt Brugge af te wijken van de situatie die elders in
Vlaanderen van toepassing is. Bij de Ommegang van 1457 vinden we
namelijk de combinatie van toneel en processie terug in de beschrijving
ervan in de Excellente Cronike. De Franse dauphin, de latere koning
Lodewijk XI is dan getuige van ` eene seer schone ende excellente processie van spelen' ( 27). Of zouden we, tot slot, moeten aannemen dat dramatische vertoningen alleen daar plaatsvonden waar de optocht tijdelijk stil
hield ? Volgens een der Registers die door de organisatoren van de processie werden bijgehouden, schijnen er ten minste tien of twaalf van dergelijke staties geweest te zijn. J. Cuvelier accepteert dan ook uitsluitend
deze opzet wanneer hij opmerkt dat ` aux divers arrêts de la procession
[il-y-avait] la représentation de scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament' (28). Vergeleken met een in het Brugse Stadsarchief bewaardgebleven document, getiteld Platsen daer de spelen inden ommeghanck op
H. Bloetdach 1640 zullen spelen ( 29), ziet het er naar uit dat we hem in het
gelijk moeten stellen. In de wetenschap dat Brugge's Bloedprocessie
gedurende de 17de eeuw ingrijpende veranderingen onderging, kunnen
we uit deze lijst evenwel moei lijk conclusies trekken ten aanzien van
oudere stadia van de Ommegang. Sterker nog : met betrekking tot de
(25) Excellente Cronike [cf noot 15], dl I, fol. 213".

(26) W.M.H. Hummelen, „The Biblical Plays of the Rhetoricians and the
Pageants of Oudenaarde and Lille". In : Modern Dutch Studies : Essays in honour
of Peter King [...] on the occasion of his retirement : uitgegeven door Michael
Wintle [en] Paul Vincent. London 1988, pp. 88-104 en 288-290.
(27) Excellente Cronike [cf noot 15], dl 1, fol. 125 (Curs., w.H.).
(28)J. Cuvelier, „Inventaire analytique des Archives de la Chapelle du St-Sang
a Bruges, précédé d'une notice historique sur la Chapelle." In : Handelingen van
[de] Société d'Emulation te Brugge 50 (1900), p. 17.
(29) SAB, map „Cortèges 1442-1826". Cfr. Vandewalle [cf noot 7], p. 166,
n° 456.
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processie van 1517 kan met behulp van de stadsrekeningen het gebruik
van wagens gemakkelijk bewezen worden. Niet alleen kosten inzake
` thuutreden vanden personnaigen ende spelen ' worden er immers verantwoord de normale omschrijving inzake verantwoording van uitgaven
ter gelegenheid van de Ommegang maar ook de vervaardiging van ` de
schilderye, tmaken vanden wielen, assen ende anders ' (30).
De omvang, en mogelijk ook de aard van de ontplooide dramatische
activiteiten varieerde natuurlijk ook naar gelang de omstandigheden. In
de meeste gevallen zal een „normale" Ommegang op betrekkelijk bescheiden schaal hebben plaatsgegrepen. De aanwezigheid van een vorst of een
hoog adellijk persoon in de stad zal zeker aanleiding hebben gegeven tot
het extra rijk uitdossen van de stoet, met name van de vertoningen
daarin. Zo vindt de processie van 1478 juist plaats als Maximiliaan van
Oostenrijk, ter gelegenheid van zijn benoeming als lid van de Orde van
het Gulden Vlies, in de stad is. De Excellente Cronike beschrijft de
Ommegang aldus :
Ende die spelen van thouekin/ van tauentmael/ ende meer andere sticken
der Passien ons heren aengaende/ warender ghetoocht/ twelck seere rijckelick om sien was/ ende binnen meneghen iaren nyet ghesien en hadden
geweist ( 31)

Zes jaar later, op 30 april 1484, valt een bezoek van Filips de Schone,
de jonge erfopvolger van de Bourgondische troon, vrijwel samen met de
Brugse Ommegang. De stad besteedde bij die gelegenheid meer dan dertien pond groten voor de opvoering van ` viere scoone historien ende spelen/ chierlike ende heerlike ghestoffeirt van vele diverssche scoone personeigen uut diversschen historien ghenomen uten bibele/ accorderende up
tblijde ende vriendelic ontfanghen ende incommen vanden zelve onzen
gheduchten heere ' ( 32). Enkele dagen later zal de Heilig Bloedprocessie
denkelijk een kleinere financiële bijdrage hebben ontvangen van de kant
van de stedelijke overheid dan gewoonlijk en wellicht ook minder
publieke belangstelling.
Vanaf 1527 wordt het theatrale aspekt van de Ommegang groter gewicht
bijgemeten dan ooit tevoren : de Brugse schilder Francois de Wintre ontvangt dan een beloning van meer dan zestien pond groten ` ter cause van
dat hy gespeelt ende uutghebrocht heift tspil vanden weerden helighen
bloede gheduen inde processie' ( 33). Met de stadsmagistraten schijnt hij
overeen te zijn gekomen deze taak gedurende de negen daaropvolgende
jaren te herhalen. Vóór beëindiging van deze termijn schijnt hij evenwel
(30) Stadsrekeningen 1516-1517, fol. 126" (SAB ; Curs., w.H).
(31) Excellente Cronike [cf noot 15], dl I, fol. 203r.
(32) Stadsrekeningen 1483-1484, fol. 168r (SAB).
(33) Stadsrekeningen 1526-1527, fol. 113" (SAB).
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te zijn overleden want in de stadsrekeningen over 1533-1534 worden zijn
nakomelingen (de ` hoirs van Fransoijs de Wintre') zowel als een zekere
Jan Zutterman beloond voor soortgelijke prestaties ( 34). Afgezien van
enkele jaren waarin de Ommegang het blijkbaar zonder dramatische vertoningen moest stellen, zal Zutterman deze taak tot 1555 blijven uitvoeren. Daarna wordt deze eervolle opdracht vervuld door, eerst, Symoen
Pieters en vervolgens vanaf 1557 door Jan de Mil. Incidenteel onderhoud
aan wagens, kledij of andere ornamenten die tijdens de Ommegang worden rondgevoerd vergunnen ons een b li k op de afzonderlijke scènes die
werden verbeeld ( 35) : `conynck caerle ende de vier heems kynderen [...],
de roode van Jesse, de ruese ende rosbayaert ' ( 36). Zo schafte de stad
nieuwe harnassen aan voor de vier Heemskinderen en lezen we dat de
Reus gekleed ging in een rood en geel gekleurd gewaad ( 37). De betrokkenheid van het schildersgilde bij Brugge's jaarlijkse Heilig Bloedviering
gaat terug tot onheuglijke tijden. Eerder vermeldden we hun werk al in
verband met de afbeelding van religieuze scènes en de versiering van
wagens. Zelfs zij die tot de categorie der grootste artiesten van hun tijd
behoorden waren hier actief. Zo ontving de befaamde Petrus Christus in
1463 een vergoeding voor de vervaardiging van een Boom van Jesse en
een ` Jherusalem' (mogelijk een schilderij van de Intocht op Palmzondag),
een taak die klaarb lijkelijk onder grote tijdsdruk moest worden uitgevoerd. Niet minder dan tweeënzeventig ambachtslieden werden betaald
voor hulp bij de vervaardiging van deze kunstwerken waarvoor grote
(34) Stadsrekeningen 1533-1534, fol. 80' (SAB).

de viering, in 1749, van de 600ste verjaardag van de komst van het
reliek naar de stad Brugge verkreeg de Heilig Bloedprocessie uiteraard speciale
aandacht. Kort tevoren werd de op handen zijnde Ommegang uitvoerig toegelicht
in een boekje, getiteld : Beschryvinge van de Vreugde-Teeckenen De welcke op den
(35) Bij

3. Mey 1749 sullen geschieden in het Ses-hondert-jaerig Jubile van het Heylig
De
Bloedt onses Saligmaeckers het welck rust in de stad Brugghe in Vlaenderen.

wagens die de geschiedenis van de heroïsche daden van Diederik van den Elzas
doorgaans memoreerden, zijn hierin gereproduceerd evenals de fabeldieren en
andere na de 16de eeuw in de Processie opgenomen voorstellingen. Voor ons is
hier de enige interessante, doch ietwat teleurstellende afbeelding die van het Ros
Beyaerd en de Vier Heemskinderen.
(36) Stadsrekeningen 1541-1542, fol. 91v en 1545-1546, fol. 100' (SAB). In 1558
ontstond grote onenigheid toen de jonghe ghezellekins' van het Schepenhuis,
waarvan er vier per traditie de rol van Heemskinderen speelden, het voorrecht
werd ontzegd om deel te nemen aan de jaarlijkse Ommegang. Door toedoen van
de schilder Jan de Mil zouden zij door anderen worden vervangen. Uiteindelijk
werden zij, dankzij justitieel ingrijpen, in hun oude rechten hersteld. (Cfr. L. Gilliodts van Severen, Mémoriaux de Bruges : Recueil de textes et analyses de documents inédits ou peu connus, concernant l'état social de cette ville, du quinzième au
dix-neuvième siècle. Bruges 1920, deel II, pp. 32-33).

(37)J.J. Absalon, „H. Bloedprocessie en H. Bloedspelen te Brugge in de
XVIde eeuw." In : Biekorf 44 (1938), pp. 151-154.
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hoeveelheden hout, ijzer en linnen werden aangewend. Allen werden
bovendien op eten en drinken onthaald :
Item Betaelt Pietren Cristus ende meester Pieter Nachtegale/ als principael last hebbende van te doen makene eenen boom van Jesse ende insghelijcx Jherusalem met datter toebehoorde ende dat al te stoffeirne van
scildrijen, van allen den houte ende ijserwercke, van canevetse/ van de
dachueren vanden themmerlieden, vande montcosten van .LXXII. persoonen/ alle bezich upden dach vanden ommeghanghe anden voors.
boom ende Jherusalem met datter toebehoorde (38).

Na de opstand tegen de Spanjaarden en belangrijker nog de godsdienstige troebelen in de jaren zestig van de 16de eeuw, zag men zich
gedwongen tot het inkrimpen van de route van de Processie door en om
de stad. Mogelijk waren de organisatoren van de Brugse Ommegang verder nog genoodzaakt tot het nemen van deze stap als gevolg van de
rampzalige brand, op 7 maart 1575, van gebouwen aan het Minnewater.
Daar lagen de Reus en ander traditioneel in de Heilig Bloedprocessie
rondgevoerd decoratief opgeslagen ( 39). Het gebeuren onderging natuurlijk ook wijzigingen die ontwikkelingen weerspiegelen op een geheel verschillend terrein, bijvoorbeeld artistiek. Een vrij volledige beschrijving
van het geheel van rondtrekkende wagens, gedramatiseerde scènes en
schilderijen die tijdens de 16de eeuw deel uitmaakten van de traditionele
Brugse Ommegang treffen we aan in Joost de Damhouders De Magnif icentia Politiae amplissimae civitatis Brugarum, in 1564 te Antwerpen
gedrukt. Het werk werd in de Nederlandse taal bewerkt door de Brugse
arts Charles-Basile Ingelbrecht, een vertaling die in 1684 in Amsterdam
verscheen. In een paragraaf, getiteld : ` De Spelen van d'Oude Tyden :
dewelcke figuurwys plachten vertoont te worden ' somt de auteur niet
minder dan éénentwintig onderdelen op ( 40). Zoals elders, onder meer in
steden als Antwerpen en Leuven, gaan religieuze scènes ook hier vrolijk
hand in hand met folkloristische. De volledige lijst ziet er als volgt uit :

(38) Stadsrekeningen 1462-1463, fol. 53r (SAB). Cfr. L. Gilliodts van Severen,
Inventaire [cf noot 6], deel V, p. 534. Zie voor nadere informatie over reparaties
aan wagens of schilderijen en over verordeningen met betrekking tot de Ommegang : Lieve Ecker, De H. Bloed-processie te Brugge in de late middeleeuwen
(1281-1577) . Leuven (ongepubl. licentiaatsverhandeling) 1982, pp. 60-64.

(39)Rommel [cf noot 18], „Processiën" , p. 147.
(40)Het woord `figuurwis' is ongebruikelijk in teksten die verwijzen naar
toneelvoorstellingen. In plaats daarvan treffen we doorgaans het adjectief ` figuurlick ' aan, dat steeds betrekking heeft op niet-dramatische activiteiten als tableaux
vivants. Verder is het verrassend het te zien in verbinding met het woord ` Spelen'.
Ingelbrecht schijnt dus niet langer vertrouwd te zijn met de terminologie die doorgaans gebruikt wordt bij tableaux vivants.
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1. Den Reuse Goliath, met David, Den aendrijver.
2. Het Peert van Troyen, oft, Rosbeyders-Peerdt, andersins geseyd, Het Peerdt
van Aymesien : met den Koningh van Vranckryck, den aandrijver.
3. Den wortel van Jesse.
4. Het Aerdsch Paradys, met Adam en Eva staende onder eenen Appel-boom,
daer by het Serpent aen hunluyder toegevende eenen Appel.
Verscheyde aenschouwinghen van 't Lijden Christi.
5. Het Huys van Simon den Melatschen : waer in Christus (met zijne Discipulen)
ter tafel sat : in de teghenwoordigheydt van Magdalene, hebbende eene Alabastere Busse vol pistichsche Nardus- Balsem.
6. Martha, de Keucken neerstighlijck bezorghende, ende de Visschen schuymende.
7. Den Tempel van Hierusalem, met Christus, de verkopers ende koopers uytdry-

vende.
8. Het Avondtmael des Heeren, met de twaelf Apostelen aen tafel sittende.
9. Caiphas.
Elck-ydere worden (met hunne Huyskens) alleene ghedraghen.
10. Annas.

11. Herodes.
12. Pilatus, met zijn huysken, ende den Dienaer, het Watervat met het Becken
toedienende.
13. Het Beeldt Christi, met de Jooden hem geeselende.
14. Het Beeldt Christi, met doornen gekroont.
15. Het Beeldt Christi, gegeeselt, ende van Pilatus buyten ten voorschijn
gebroght, seggende : Ecce homo ; Ziet den mensch.
16. Het Beeldt Christi, draghende het Kruys na den Bergh van Calvarien, hem
volghende een hoop van Joden, Vrouwen, &c.
17. Het Beeldt van den gekruysten Christi, met de twee moordenaren van beyde
de zyden, ende verscheyde Joden staende onder het Kruys, voorts erwaerdts
ende derwaerdts loopende : daer-en-boven met de Moeder des Heeren, ende
hare Suster Maria Cleophe, Maria Magdalene, ende den H. Joannes, Discipel
des Heeren.
18. Het Beeldt van 't graf Christi, met de wakers.
19. Het Beeldt Christi, zich als eenen Hoovenier (na de verrijsenisse) vertoonende
aen Maria Magdalene weenende ontrent het graf.
20. Verscheyde Beelden van verscheyde Personen, als van Duyvels, opwaerdts
ende nederwaerdt swierende, met menighten der Joden Christum tenterende.
21. Eenen Afbeeldinghe der Hellen met 24. Duyvels, sittende (als Rechters in den

Rechter-stoel) rondtom eenen ketel vervult met Zielen : welker zeven, de
zeven Hoofdtzonden uytbeelden : elck-yder byzonder uytroepende de namen
van elcke doodelijcke zonden : gelijkerwijs die uytbeeldt, oft, voordraght den
Duyvel van hoveerdigheydt, als Lucifer : Desen schreeuwt uyt alle de gebrecken van de hoveerdicheydt. Die uytbeeldt de gierigheydt, als Mammon :
Desen schreeuwt uyt alle de gebrecken van de gierigheydt. Die uytbeeldt
d'onkuysheydt, als Asmodceus : Desen schreeuwt uyt alle de gebrecken van
d'onkuysheydt. Die uytbeeldt de nijdigheyd, als Beelsebub, Beel, oft, Baal :
desen schreeuwt uyt alle de gebrecken der nijdighe. Die uytbeeldt de gulsigheydt, als Belial : desen schreeuwt uyt alle de gebrecken der gulsighe. Die uytbeeldt de gramschap, als Leviathan : dese schreeuwt uyt alle de gebrecken van
de Personen met gramschap ontsteecken. Die uytbeeldt de traegheydt, oft,
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luydheydt, als Behemoth : desen schreeuwt uyt alle de gebrecken der
traghe (41)

Een van de nevenbedoelingen van de jaarlijkse viering van Ommegangsdag was aanzienlijk minder vroom, ja zelfs enigzins prozaïsch, want volgens De Damhouder vond de Processie tevens plaats ` op dat zy daerentusschen zouden vermeerderen des Stadts Assijsen'. Met dat doel voor
ogen werden in latere jaren zelfs nieuwe `vertooninghen' toegevoegd aan
de oorspronkelijke. Als voorbeeld daarvan noemt Inghelbrecht helaas
doet hij geen uitgebreider verslag de blijkbaar steevast populaire scène
van de ` de Roode Zee met Pharaon (door zijnen Krijghs-heyr) de Kinders
van Israël vervolghende' (42).
Een tweede manier om de kwaliteiten van de dramatische voorstellingen
tijdens of na de Heilig Bloedprocessie te verbeteren bestond in het uitloven van prijzen aan de meest succesvolle producties van de dag. Daarmee
werd waarschijnlijk tevens bereikt dat een groter publiek zich ervoor ging
interesseren. Al in 1445 werden zo zes zilveren schalen en een gelijk aantal bekers ter beschikking gesteld aan de spelers van de beste „stomme"
personages ( 43). Zo'n vijftig jaar later, in 1496, schonk de karmelietenorde, mede ter gelegenheid van een in het klooster gehouden generaal
kapittel, zes schel li ngen aan de beste allegorische voorstelling van een
scène uit het Oude Testament. Wellicht opmerkelijker is dat zij tevens een
bedrag uitloofden aan hen die ` snauens ten maeltyden in wat talen het
zy [...] tghenoughelichste ende beste esbatonnement spelen zal zonder
vilonnie' ( u).
Instituties die geheel of ten dele afhankelijk waren van giften van rijke
inwoners van de stad zagen hun kans schoon het nuttige met het aangename te verenigen. Daarom zijn zij vooral op Ommegangsdag betrokken
bij de opvoering van toneelstukjes. De activiteiten die de Bogaerdenschool in dit kader ontplooide, kunnen bestudeerd worden dankzij een
uitvoerige door één der gouverneurs, Zeger van Male, in de vorm van
een soort kalender gegoten beschrijving uit ca. 1555 van jaarlijks uit te
voeren taken. Dit geschrift bewijst dat niet alleen de stedelijke overheid
zich geroepen voelde tot het met toneel en theater opfleuren van deze heiligste aller Brugse dagen. Al in februari werd een van de gouverneurs van
de school verzocht een Latijns tafelspel te vervaardigen. Een goed ` rethorisien' werd vervolgens gevraagd ` omme ghecomponeert te hebbene in
(41) Met weglating van de bijbehorende Schriftcitaten naar : Joost de Damhouder, Van de Grootdadigheyt der Breedt-vermaerde Regeringhe van de Stadt Brugge.
Amsterdam 1684, pp. 564-566.
(42) De Damhouder, Grootdadigheyt [cf noot 41], p. 567.
(43) Gilliodts van Severen, Inventaire [cf noot 6], deel V, p. 521.
(44) Gilliodts van Severen, Inventaire [cf noot 6], deel VI, p. 473.
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Vlaemsche een tafelspel met een morael, belachghelic, cort ende goedt,
updat de lanckheit over tafele mijnheeren niet en verdrite' terwijl de
Processie zijn route buiten de stadsmuren verlegde ( 45). Deze rederijker
kreeg ook opdracht een lied te schrijven (diende hij er ook de melodie
bij te componeren ?) dat door de schoolkinderen kon worden gezongen
tijdens hun deelname aan de optocht, preciezer : `van up de Mart beghinnende, lancx der straten in de processie ghaende, tot Sint-Hubrechtshuus', waar vertegenwoordigers van de overheid, zoals gezegd, verzameld
waren voor een maaltijd. Hier ook zou ten behoeve van de hoge heren
van het Vrije van Brugge het tweetal eerder genoemde tafelspelen worden
opgevoerd. Op een later tijdstip zouden deze nog eens herhaald worden.
Een volledige lijst van liederen die in de 16de eeuw gedurende de Ommegang werden gezongen, is aangetroffen in een brevier dat momenteel
wordt bewaard in de archieven van de Broederschap van het Heilig
Bloed (46). Tussen 1567 en 1572 was de vermaarde Brugse rederijker
Eduard de Dene verantwoordelijk voor het schrijven van toneelspelen die
voor en na de plechtige processie werden opgevoerd ( 47).
Het mag duidelijk zijn dat het spelen van toneel vóór, na en wellicht
gedurende de Ommegang zich in de stad Brugge geleidelijkaan tot een
onmisbare traditie ontwikkelde. Aanvankelijk is er een nauwe relatie
geweest met de eigenlijke processie. Een feestdag als deze gaf echter ook
gelegenheid tot het ontplooien van activiteiten die met religieuze zaken
niets uitstaans hadden. Wanneer Denys de Muer, een der plaatselijke zilversmeden, in 1546 volgens een post in de stadsrekeningen een vergoeding ontvangt voor het maken van ` vier zelveren prysen, te wetene drie
scaelen, deene meedere dan dandere ende een zelveren taerge, weghende
tsamen xix onchen te v s. iij d. groten douche, die by ordonnancie vanden
college ghestelt zyn gheweest respectivelicke te winnene in meye laetstleden bijden ghuenen die naer den zelven heleghen bloetdach de belachelickeste esbatementen spelen zouden ' ( 48 ) is het duidelijk dat dit plaatsvond
nadat de gemeenschap de dag had besteed met bidden en rondtrekken in
processie. Die inspanning verdiende in de avond immers beloond te worden met ontspanning. Wellicht gaf het Stadsbestuur zelfs met vooropgezette bedoe li ng opdracht tot de organisatie van een dergelijke wedstrijd.
Daarmee voorkwam men immers dat er strubbelingen in de stad zouden
ontstaan, nu zoveel mensen binnen haar muren vertoefden. Dat lijkt ten(

45) A. Schouteet,

Een Beschrijving van de Bogardenschool te Brugge omstreeks
1555 door Zeger van Male. Brugge 1960, p. 66.
(47) Afgedrukt bij Ecker, H. Bloed-processie [cf noot 38], pp. 86-88.
( ) K. Rotsaert, De Heilig-Bloedprocessie : een eeuwenoude Brugse traditie.
Een historisch kijk- en leesboek over „Brugges schoonste dag".
Brugge 1982, p. 18.
(48) Stadsrekeningen 1545-1546, fol. 100v (SAB ; Curs., w.H.).
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minste afgeleid te kunnen worden uit de gecursiveerde zinsneden in de
zojuist geciteerde tekst.
Een hoogtepunt werd bereikt in 1517 toen voor het Ommegangsseizoen
van dat jaar een uitgebreide rederijkerscompetitie op touw werd gezet.
Een gedetailleerde aankondiging van de op handen zijnde gebeurtenissen
treffen we op de vooravond ervan aan in de Hallegeboden ( 49). Van
heinde en ver kwamen rederijkers naar Brugge om te dingen naar de prijs
voor het beste ` spel van sinne', voor het genoeglijkste lied en het meest
lachwekkende `esbatement' of ` spel van ghenouchte'. Zoals gebruikelijk
werden de leden van een der Rederijkerskamers beloond voor hun
` schoonst incommene' ( 50 ). Om de kosten van deze dure operatie te dekken (met inbegrip van de te winnen prijzen beliepen deze meer dan zevenhonderd pond groten !), organiseerde de stad een, naar later bleek, succesvolle loterij. De eigenlijke festiviteiten vingen op 1 mei 1517 aan en
duurden bijna twee weken, zoals we al zagen dus samenvallend met de
jaarlijkse Bruggemarkt. Lijdend aan verlies in economisch belang, deed
Brugge er dus alles aan om zijn vroegere majestueuze uitstraling te herwinnen, in dit geval door een oude godsdienstige traditie te koppelen aan
handel en kunst. Vanuit een oogpunt van „public relations" geenszins
slecht geprobeerd ! Naast de plaatselijke rederijkerskamers waren er vertegenwoordigingen uit tien andere plaatsen, alle (behalve drie Gentse
kamers) afkomstig uit West-Vlaanderen ; ook Kortrijk was met maar
liefst drie genootschappen aanwezig. Een zekere Lauereijns Bart, over
wie ons verder weinig méér bekend is, viel de eervolle taak te beurt om
de deelnemers namens de stedelijke autoriteiten in de vorm van een
toneelstuk te verwelkomen en, na afloop, weer afscheid van hen te
nemen ( 51 ) .
Bij gelegenheden als een Heilig Bloedprocessie was het voor de stad niet
moeilijk om grote hoeveelheden volk op de been te krijgen, zowel van
binnen als van buiten. Dat Brugge niet het hele jaar lang een bruisende
stad was, b lijkt uit een interessante notitie, zoals zoveel van de hier geciteerde posten uit stadsrekeningen of Hallegeboden tot op heden onopgemerkt. Plaatselijke neringdoenden hebben zich klaarblijkelijk beklaagd
over de leegloop van de stad op dagen dat het anderszins een drukte van
belang was. Uit een in 1543 door de ` ghesellen van St Gillis kercke'
genomen initiatief blijkt dat de stad zeker niet ongevoelig was voor dergelijke klachten. Vandaar dat de overheid de ` ghesellen ', die op Paaszondag op het kerkhof een spel opvoerden over de Verrijzenis van Christus,
(49) Maurits Vandecasteele, „Een rederijkersfeest te Brugge in 1517". In : Jaarboek De Fonteine 17 (1967), pp. 27-46.

(50) Vandecasteele, „Rederijkersfeest" [cf noot 49], p. 39.
(51) Vandecasteele, „Rederijkersfeest" [cf noot 49], p. 41.
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beloont in de vorm van wijn ter waarde van zestien schellingen. Het is
echter de motivatie voor het ter beschikking gestelde drinkgeld die deze
rekeningpost zo curieus maakt : ` aldus daer mede veel volcx hier in stede
ghehouden was, die ghecostumiert waeren ten Damme te gane omme de
verisenisse aldaer te zien spelen' (52).
4. Toneel bij Feesten van Schutters en Rederijkers

Feitelijk was er tussen de jaarlijkse viering van Ommegangsdag en het
hierboven besproken toneelfeest van 1517 nauwelijks enig verband.
Rederijkers konden het doorgaans namelijk gemakkelijk stellen zonder
dergelijke direkte aanleidingen. De uitoefening van de rhetorica werd
immers als een alledaagse taak beschouwd waarvoor stad noch gemeenschap faciliteiten hoefde te bieden. Zo moeten zij, al dan niet in samenwerking met schuttersverenigingen, ook in Brugge af en toe hun eigen
onderlinge wedstrijden georganiseerd hebben. De festiviteiten van 1517
zijn nu in zoverre bijzonder dat wij vrij goed ingelicht worden over de
organisatie van deze in Brugge gehouden rederijkerswedstrijd. Over de
vraag of er eventuele andere grootschalige rederijkersfeesten in de stad
hebben plaatsgegrepen, staat ons geen informatie ter beschikking. Wel
ve rn emen we soms iets over bijdragen aan competities elders.
Hoewel zij in 1496 ontbraken op de Antwerpse „Landprijs", waar achtentwintig kamers uit Brabant, Vlaanderen, Holland en Zeeland streden
om een hoogste prijs van drie zilveren kannen, te winnen met het spel
van zinne ( 53 ), waren zij wel aanwezig op het schuttersfeest van het
Gentse kruisbooggilde van St.-Joris, dat op 20 mei 1497 werd geopend.
In de avond werden toneelspelen opgevoerd. Alvorens een spel in de
openbaarheid te brengen diende daarvan echter eerst een kopie overhandigd te worden ` om daer up terminacie te maken alsoot behoeven ende
noot wesen sal'. De prijs voor het beste esbatement, `in duijtscher talen'
wel te verstaan, bedroeg twee zilveren kannen, elk zes mark wegende.
Een aparte beloning was er voor het beste esbatement `in walscher talen'.
De winnaars daarvan werden afgescheept met één zilveren kan, die
bovendien slechts drie mark woog ( 54). De Bruggelingen, met in hun midden als koning van het gilde niemand minder dan Filips de Schone zelf,
sleepten alleen voor het ` scoonst incommen' een behoorlijke prijs in de
wacht. Een jaar eerder hadden ze het er te Dendermonde beter van afgebracht toen ze een tweede prijs van zeven zilveren schalen wonnen. Bij
(52) Stadsrekeningen 1543-1544, fol. 97 (SAB).
(53) Zie voor een beknopte beschrijving van dit landjuweel door de Bruggeling
Andries de Smet, de Excellente Cronike [cf noot 151], dl I, fol. 282r.
(54) Excellente Cronike [cf noot 15], dl 1, fol. 288r.
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hun triomfantelijke terugkeer in de stad werden zij daarvoor onthaald op
de poortersloge, ` daer vele ghenouchten was van esbatementen ende
anders, ende der stede speellieden waren daer ooc spelende diveersche
montetten' (55).
Bepalingen omtrent een Brugs schuttersfeest in 1535 laten zien dat het
spelen van toneel er een schier onmisbaar onderdeel van uitmaakte.
Daags nadat het laetste lot ' zal zijn geschoten, worden ter ere van de
handboog spelen van zinne opgevoerd. Het gezelschap dat `best moraliseren zal, in zes hondert reghelen ofte metren daer onder en niet daer
boven de prologue, indien daer eenighe werdt, daer inne niet begrepen,
zal winnen voor eenen upperen prys eene schoone ryckelicke zelvere cop
weghende dry marck' ( 56). Tweede en derde prijzen worden beloond met
soortgelijke geschenken, in gewicht uiteraard lichter dan de hoofdprijs.
De avonduren worden doorgebracht met de opvoering van esbatementen :
Item zoo wat ghezelscip ofte ghilde van besloten ofte onbesloten steden
of plaetsen, van binnen ofte buuten lande, als vooren, 'savens, als hy
'sachternoens 'tspel van sinnen ghespeelt sal hebben, spelen zal in zyn tale
'tboerdelicxt, ghenouchlicxt en belagghelicxt nieu esbatement zonder
scimp ofte vilonie niet passerende de vier hondert reghelen, zal hebben
voor uppere prys een schale van een marck. De best doenders daer nae,
zullen hebben, voor de naer prys, een schale weghende zes oncen. De best
doenders daer nae zal men gheven, voor eenen derden prys, een schale
van vier oncen ( 57).

Voor beide categorieën van spelen gold ook nu weer dat van tevoren
copieën van de op te voeren teksten ` ghesloten en gheseghelt in handen
van den Jugen' gesteld moesten warden. Het festijn werd tot slot gecompleteerd door optredens van met de aanwezige gezelschappen meegereisde zotten ; deze werden overigens verondersteld voortdurend actief te
zijn, te beginnen bij de triomfantelijke inkomst en eindigend op de dag
waarop toneel werd gespeeld ( 58).
5. Toneel bij Po litieke Gebeurtenissen
In de Bourgondische Nederlanden vierde men ter gelegenheid van de
sluiting van vredesverdragen, bij de geboorte van een troonopvolger of
naar aanleiding van andere politieke gebeurtenissen gewoonlijk uitbundig
(55) Excellente Cronike [cf noot 15], dl I, fol. 282v.
(56) [Isaac-Joseph de Meijer], Jaerboek der Koninklyke
tiaen, te Brugge. Brugge 1859, pp. 169-170.
(57) De Meijer, Jaerboek [cf noot 56], p. 170.
(58) De Meijer, Jaerboek [cf noot 56], p. 171.
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feest. Voor de inrichting van vreugdevuren, in middeleeuwse steden
natuurlijk enorme risico's met zich meebrengend, werden fikse bedragen
uitgetrokken. Wellicht juist vanwege die gevaren zo vloog, enkele
dagen na de officiële inhuldiging van Karel V op 18 april 1515, tijdens
een op verzoek van de vorst zelf gehouden reprise van de B lijde Inkomst
één der stellages in brand ; het hoogadellijke gezelschap kon slechts ternauwernood in veiligheid gebracht worden lijkt de stad precies tijdens
de hier bestudeerde periode het accent te verschuiven naar het minder
vuurgevaarlijke toneel. Zonder het populaire `vieren' geheel achterwege
te laten, zien we dat voor spelen van zinne en esbatementen geleidelijkaan meer geld wordt uitgetrokken dan voor vuurwerk.
Oude kronieken als de in 1531 gedrukte Excellente Cronike van Vlaenderen, Nicolaes Despars' later in dezelfde eeuw vervaardigde Chronijke van
Vlaenderen en het vervolg hierop door de verder niet geïdentificeerde
F.R., leveren voor ons onderzoek af en toe interessant materiaal. Despars' beschrijving van het onthaal dat Karel de Stoute in maart 1468 in
Rijssel te beurt viel, is zelfs ronduit smeuïg te noemen :
die hertoghe Charles van Bourgoengnen [nam] zijnen wech ter stede van
Rijssele waert, aldaer hem insghelijcx ooc alle die zelve eere ende weerdicheit gheschiede, niet zonder grote menichvuldicheit van allerande
schone thoghen ende spectaclen, tusschen de welcke onder andere ooc
drie levende moedernaecte vrouwen te ziene waren, representerende
figuerlick de drie goddinen, Juno, Venus ende Pallas, maer in zulcker dispositie van lichame dat men qualick leelicker hadde connen ghevinden,
want Juno was wat lancachtich, maghere ende dorre, Venus gheel lanck
ende louverich, ende Pallas, ter contrarien, gheel cort, hoochschourich
ende bultich, dies hem die prince gheenssins ghehouden ende vermijden
en conste van lachene (59)

Helaas zijn dergelijke staaltjes van sappige journalistiek eerder uitzondering dan regel. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de meeste
festiviteiten zijn we dan ook genoodzaakt ons te wenden tot officiële
bronnen als de stadsrekeningen. Waar we in Despars' Cronijcke bijvoorbeeld niets vernemen over theatervoorstellingen naar aanleiding van
Karels op de vooravond van Palmzondag (9 april 1468) gehouden Blijde
Inkomst in de stad, lezen we in de stadsrekeningen juist dat niemand
minder dan Anthonis de Roovere de leiding had over het ` doen betimmerene [vanden stallagen] vpden dach vander voorseyder incomste, te weten
voor de burchpoorte, voor dhoude halle ende vanden ramen ande cruus
poorte, met alle den cleedren, schilderen ende personagen diere toebehoorden '. Bij de komst van Margaretha van York, een kleine drie maanden later, wordt hij opnieuw beloond, nu echter voor het doen oprichten,

(59) Despars, Cronijcke [cf noot 11], dl 1V, p. 16.
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schilderen en met personages ` stoffeerne' van een stellage ` an tnoordoosthende vander ouder halle' (60).
De eerste binnen het hier bestudeerde tijdvak vallende politieke gebeurtenis die aanleiding geeft tot het ten tonele voeren van ` diverssche abatementen ' is een op 18 juni 1472 gesloten verdrag tussen Karel de Stoute
en Nicoló Tron (` A gigantic man with a coarse face and a stammer' (61)),
de Doge van Venetië. Voor het timmeren van een stellage alsmede voor
`zekere houten, ghesleghen voor tscepenhuus, daer up dat de toortsen
ghestelt waren' ( 62) ontvangt een zekere meester Valentijn de Banelare op
24 augustus, de dag waarop de sluiting van dit verdrag in Brugge met
toneelspel luister wordt bijgezet, zeven schellingen.
Voor het vieren van feest is er gedurende de tien jaren van Karels regering overigens weinig reden. De politieke onzekerheid na diens dood op
5 januari 1477 brengt de Nederlanden, zoals bekend, zelfs aan de rand
van een burgeroorlog. Eerst met de komst van Maximiliaan van Oostenrijk treedt enige stabilisatie in in de verhouding tussen de centrale overheid en de steden. Op inte rn ationaal front, met name van Franse zijde,
blijven de vijandelijkheden jegens de Bourgondische staat evenwel voortduren. Begin januari 1478 trekt Maximiliaan daarom met een leger huursoldaten naar Artesië. Wanneer hij zijn kamp heeft opgeslagen voor de
plaats Lens, wordt in Brugge een toneelspel opgevoerd om daarmee de
veldtocht fi nancieel te ondersteunen. Een en ander verloopt echter niet
zonder problemen :
Item het gheuiel dat dye goede lieden vander wet/ ende Marten lem als
Burchmeester deden een waghenspel maken/ het welcke ghespeelt was vp
den .xv.sten dach van Sporcle/ ende was in die vastene/ vp den Jacoppijnessen keermesse/ in welck spel beteekent was die grote dreeghinghe/ die
ons ghedaen was vanden coninc van Vranckerijcke/ ende dat van node
was dat tvolck ghelt soude moeten gheuen omme die Saudenieren mede
te betalene.
Item dyt voorseyde spel was wel ende duechdelick ghemaeckt/ ende sonder arghelist. Maer eeneghe vanden commune keerden alle die worden
vanden vorseyden spele in aercheden/ ende si maecten grote beroerte binnen der stede/ quansuys omme tspels wille. Ende die tspel ghespeilt hadden/ waren ghedreecht/ ende moesten hem absent houden. Ende een van
(60) Stadsrekeningen 1467-1468, fol. 70' resp. fol. 74' (SAB). Zie voor nadere
details met betrekking tot Margaretha's ontvangst op 3 juli 1468 in de stad
Brugge : R. Lievens, "De Blijde Inkomst van Margaretha van York". In : Vlaanderen 31 (1982), pp. 170-173. Het aandeel van Anthonis de Roovere bij deze
gebeurtenis, die in strikte zin overigens geen „Blijde Inkomst" genoemd mag worden, werd verder belicht door A. Viaene in zijn „Anthonis de Roovere, stadsdichter van Brugge, 1466-1482". In : Ad Harenas : Gedenkboek van de jubelviering
Sint-Lodewijkscollege Brugge MCMLX. Brugge 1960, pp. 343-366.
(61)John Julius Norwich, A History of Venice. London 1982, p. 353.
(62) Stadsrekeningen 1471-1472, fol. 126' (SAB).
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den speilders wort ghequetst/ dandere hilden hem huyten weghe. Bij den
welcken datmen wel segghen mach dye houde Vlaemsche proverbie. Nota.
Met eenen cleenen occusoene gheraect men lichtelic te vrients huyse (63)

De eigenlijk oorzaak van het conflict schijnt evenwel gelegen te zijn
geweest in het feit dat de Brugse stadsbestuurders hadden besloten
` voortaen hunne Ambachten, en gewaepende Borgers niet meer te versoecken, om te Velde te gaen, maer in hunne plaetse soo veel vremde Soldaeten te hueren, als sy souden moeten leveren' ( 64). De rijke buit die de
huurlingen tenslotte ten deel viel, was, naast het gevoel van een oud
voorrecht beroofd te zijn, reden genoeg om het vuur in de pan te doen
slaan. Om een moge lijk oproer de kop in te drukken werden verschillende personen, onder wie zes wevers en zes volders, naar aanleiding van
dit incident tenslotte onverwijld gearresteerd en uit de stad verbannen.
Uiteindelijk verwijst L. Gilliodts van Severen in zijn Inventaire des Archives de Bruges naar slechts drie met toneelopvoeringen omlijste politieke
gebeurtenissen. Alle zijn gesitueerd rond de perikelen met betrekking tot
de opvolging van de op 27 maart 1482 zo jong gestorven Maria van
Bourgondië (65).
Maximiliaan van Oostenrijk, Maria's weduwnaar, stond bij de overname
van de regering voornamelijk één doel voor ogen : de her-centralisatie
van het Bourgondische rijk. Na de militaire debacles van haar vader
Karel de Stoute was Maria namelijk gedwongen geweest de Vlaamse en
Brabantse steden, Gent en Brugge voorop, tegemoet te komen in hun
streven naar economisch en staatkundig particularisme. Om die reden
verlangden de genoemde steden dan ook vurig naar het sluiten van vrede
met Frankrijk, waartegen sinds de dood van Karel de Stoute opnieuw
onafgebroken oorlog was gevoerd. Maximiliaan stond machteloos toen
de Staten-Generaal daarom op eigen initiatief onderhandelingen met de
Franse koning Lodewijk XI aangingen. Bij de Vrede van Atrecht, op
23 december 1482 gesloten, werd de dauphin, de latere koning
Karel VIII, verloofd met Margaretha, dochter van Maximiliaan van Oostenrijk en Maria van Bourgondië. Op 10 januari 1480 geboren en dus
nog maar amper drie jaar oud, verliet zij op 24 april 1483 de stad Gent
om haar verdere opvoeding te genieten aan het Franse hof te Amboise,
(63) Excellente Cronike [cf noot 15], dl 1, fol. 198'.
(64)N. D[espars] en F. R. Chronyke van Vlaenderen. Brugge [1726-1736], dl II,

p. 561. Over deze kwestie vinden we evenwel niets terug in de door De Jonghe
uitgegeven versie van Despars' Cronijcke [cf noot 111
(65)Voor een beschrijving van de politiek van Maximiliaan van Oostenrijk
hebben wij ons vooral gebaseerd op H. Pirenne, Histoire de Belgique. Dl 3. Bruxelles 1923 3, pp. 32-56 en F.W.N. Hugenholtz, „Crisis en herstel van het Bourgondisch gezag". In : Algemene Geschiedenis der Nederlanden. D1 IV, pp. 1-26.
Utrecht 1952.
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waar zij op 22 juni van dat jaar arriveerde ( 66). Gezien vanuit het perspectief van Maximiliaan fungeerde zij natuurlijk veeleer als gijzelaar.
Filips de Schone (1478-1506), de toekomstige hertog van Bourgondië,
werd onder toezicht van een voornamelijk Vlaams-georiënteerde regentschapsraad gesteld.
Ondanks de nederlaag die Maximiliaan ermee leed werd de Vrede van
Atrecht in het hele gewest Vlaanderen aangegrepen tot het op grootse
wijze vieren van feest. De stadsrekeningen van Tielt maken bijvoorbeeld
melding van beloningen voor de rederijkers, omdat zij ` ter ghenouchten
ende blijtscepe van den paeijs stallaigen maecten om up te vierne ende
te spelene ende den abielgementen [ = kleren, w.H.] ten spelen te
makene' (67). Te Brugge trekt de stad geld uit voor `v zeluerin prysen
weghende tsamen iij maerck iiij oncen xv jnghelschen die by ordonnancie
van mynen heeren van der wet vp ghestelt waren ghegheuen te werdene
ende dat die winnen zouden de guene die best abatementen zoude, den
best doende den vppersten prys hebbende ende also volghende, also wel
jnt vroede als anders' ( 68).
Ruim zes jaar later is er wederom aanleiding tot het organiseren van festiviteiten rond het sluiten van een verdrag. Nu is het de Vrede van Montils les Tours, op 30 oktober 1489 gesloten tussen Maximiliaan en
Karel VIII. De laatste was, na de dood van Lodewijk XI (30 augustus
1483), op 30 mei 1484 officieel tot koning gekroond ( 69). Op zijn beurt
was Maximiliaan op 16 februari 1486 tot Rooms-koning gekozen en bijgevolg veel intensiever dan voorheen in de Habsburgse politiek verwikkeld geraakt. Afgezien van voortdurende moeilijkheden met de grote
Vlaamse steden (Maximiliaan werd in het voorjaar van 1488 zelfs gedurende enkele maanden door de Bruggelingen gegijzeld ; bij zijn vrijlating
op 16 mei vierde de stad haar „overwinning" met een `processie generael'
en stonden acht kannen wijn ter beschikking voor ` wie savens tbeste spel
huijtbringhen soude [...], tware in tvroede of in tsotte' ( 70)), was voor
hem eindelijk een periode van relatieve rust tot stand gekomen. Alvorens
zich geheel in de Duitse politiek te storten, wenste Maximiliaan zich
(66) Marguerite Debae, La Librairie de Marguerite d'Autriche.
p. XII.

Bruxelles 1987,

(67) Jaerboeken der aloude Kamer van Rhetorika, Het Roosjen, onder Kenspreuk : Ghebloeyt int Wilde, te Thielt ; [uitg. d.] Alfons L. de Vlaminck. Gent

1862, p. 49.
(68) Gilliodts van Severen (Inventaire [cf noot 6], dl V1, p. 231), naar de Stadsrekeningen van 1482-1483, fol. 161" (SAB). Eén Engels ons (ounce) is gelijk aan
± 28 gram ; een mark weegt ongeveer een half Engels pond (± 246 gram).
(69) Yvonne Labande-Mailfert, Charles VIII et son Milieu (1470-1498) : La
Jeunesse au Pouvoir. Paris 1975, pp. 48-54.
(70) Excellente Cronike [cf noot 15], dl 1, fol. 252".
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evenwel te wreken op de voor hem zo smadelijke Vrede van Atrecht
(1482). Na Albrecht van Saksen als zijn plaatsvervanger aangewezen te
hebben, bereidde hij een vredesverdrag met Karel VIII voor. Een op
22 juli 1489 te Frankfort getekend voorlopig bestand wordt op 30 oktober van datzelfde jaar gevolgd door de eerder genoemde Vrede van Montils les Tours ( 71). Bij deze gelegenheid dwong Maximiliaan de Vlamingen
bovendien om hem als regent te erkennen.
Hoewel Brugge zich verzette tegen de bepalingen van het verdrag van
Montils les Tours pas in het najaar van 1490 onderwerpt de stad zich
in Damme weer aan Maximiliaans gezag wordt de sluiting ervan in
opdracht van de stadsmagistraat eind 1489 niettemin gevierd. De stadsrekeningen maken melding van betalingen aan ` Maertin Reynghoot de
somme van ij lb. gr. de welke by laste van myne heeren van der wet jn
goude ende zeluerin penninghen ghesaeyt ende ter halle vut gheworpen
waren als den voors. payse ghepubliert ende vutgheroupen was', alsmede
aan ` Co rn elis van den Vivre ende Jacop van Groeninghen ter causen van
den prysen byder stede vpghestelt als best gheabatement hebbende ende
ghespeilt vp den dach van den voorseyden payse' ( 72). Als Brugge uiteindelijk op 6 december 1490 ( 73) het hoofd buigt voor de overmacht van de
Vlaamse stadhouder Engelbert II van Nassau en daarmee schoorvoetend
de landsheerlijke rechten van Maximiliaan erkent, is er, zeker na zo'n
lange ` benaude ' tijd, alle reden tot het grootscheeps vieren van de vrede.
Het in dezelfde tijd ontvangen bericht over Maximiliaans kroning tot
koning van Hongarije verhoogde de feestvreugde niet weinig :
Ende inden burch was doe ghemaect een schoon groot vier al van nyeuwe
stoelen/ omme dieswille dat thout qualic om ghecryghen was/ twelc was
ghedaen huyt triumphen ende voor een nyeuwicheyt/ in welc vier waren
verbarrent .v. hondert nyeuwe stoelen. Ende inden burch was ghetemmert
voor Tschepenhuys een schip wel aerdich ende gent/ daer inne datmen
ghenouchte bedreef. Ende tsauens esbatementemen inden Burch/ daer
diueersche prijsen van wijne mede te winnene waren. Ende int voornomde
schip stonden Heraulten met schoonen wapen rocken. Ende aen tschip
stont ghescreuen dit naervolghende.
Die baerdge van dancbaerheden is weder ghekeerd. Als hebbende voorspoedich voyaedge ghedaen. Dye haers rapoorts wil sijn gheleert. Sal sondaghe claer verstant ontfaen. Nota.

(71)De Excellente Cronike [cf noot 15], dl 1, fol. 258r, dateert de sluiting van
deze vrede op 8 oktober 1489. Eerst op 27 november van dat jaar zou zij, nog
steeds volgens dezelfde Cronike, `met groter triumphen vertoocht ende huytgheroupen, met processien ende met esbatementen ende vieren ende diveersche ghenouchten ' in Brugge gevierd worden.
(72)Gilliodts van Severen (Inventaire [cf noot 6], dl V1, p. 336), naar de Stadsrekeningen van 1489-1490, fol. 159".
(73) Excellente Cronike [cf noot 15], dl I, fol. 270r.
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Ende vp den seluen sondach auent so waren ten beelfroote huyt gehangen
wel .vi.c lanteernen/ elck met een barnende keerse van bouen/ daer als doe
stont sinte Michiel tot beneden toe/ twelc seer schone om sien was ( 74).
Een meer definitieve vrede tussen Maximiliaan en Karel VIII komt op
23 mei 1493 te Senlis tot stand. Eerder had de Franse koning zijn bij de
Vrede van Atrecht (1482) gesloten verloving met Margaretha van Oostenrijk, die sinds dat jaar aan het Franse hof vertoefde, verbroken.
Directe aanleiding daartoe was het op 19 december 1490 bij volmacht
gesloten huwelijk tussen Maximiliaan van Oostenrijk en Anna van Bretagne, de dertienjarige dochter en erfopvolgster van de in september 1488
overleden hertog van Bretagne, Frans II. Karel reageerde, om politieke
en territoriale redenen, met een onmiddellijke inval in Bretagne. Anna
werd gedwongen hem als echtgenoot te accepteren. Zowel Margaretha
als Maximiliaan werden door deze stap dus ernstig vernederd. Aangezien
daarmee het verdrag van Atrecht hoe dan ook geschonden was, had de
hertog van Bourgondië alle reden om tegen Frankrijk opnieuw de strijd
aan te binden. Tot militaire acties kwam het evenwel niet. Aangezien de
belangstelling van Karel zich bovendien inmiddels duidelijk in Italiaanse
richting had ontwikkeld leverde de sluiting van de Vrede van Senlis geen
al te grote problemen meer op. De in 1483 aan Frankrijk overgeleverde
Bourgondische eigendommen werden, voor zover al niet door Albrecht
van Saksen heroverd, aan Maximiliaan geretourneerd. En ook Margaretha keerde terug naar de Nederlanden. Op 22 juni 1493 was zij weer in
Gent ( 75).
Een week na het sluiten ervan werd de Vrede van Senlis op 30 mei 1493
te Brugge geproclameerd ( 76). Overal in de Nederlanden werd trouwens
feest gevierd. De Tieltse stadsrekeningen we verwezen al eerder naar
deze stad waarvan de rekeningen, anders dan de Brugse, al in de vorige
eeuw uitvoerig op toneelevenementen werden onderzocht maken dan
ook melding van het feit dat men ` ghenouchte anthierde met habatementen ende anders' ( 77). In de Brugse Hallegeboden, eerst vanaf 31 december
1490 bewaard, worden op 4 juli eveneens stedelijke vieringen afgekondigd naar aanleiding van het gesloten verdrag :
Voort omme dat elc te bet verblyden zoude inde goeden paeys die ons de
almueghende god verleent heeft, zo es gheordonneert alle zondaghen
eerstcommende gheduerende toten eersten daghe van septembre eerstcommende te spelene goede ende eerlike abatementen alzo wel in vlaemsche
als in walsche, tsavonts naerder maeltyt inde burch voor tscepenen huus ;
(74) Excellente Cronike [cf noot 15], dl I, fol. 270v-271r.
(75)Debae, Librairie [cf noot 66], p. XII.
(76)Gilliodts van Severen, Inventaire [cf noot 6], dl Vl, p. 367, alwaar ook het
hierna gepubliceerde uittreksel uit de Hallegeboden.
(77)De Vlaminck, Jaerboeken [cf noot 67], p. 53.
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diet best doet zal telken hebben .iiij. kannen wyns ende die daernaer best
doet .ij. kannen, also wel de vlaemsche als de walsche (78).

De eerste avond waarop men speelde, zondag 7 juli, trok de Brugse
magistraat bovendien extra geld uit voor wijn, bier en brood ( 79). Wellicht is iemand als het kind Cornelis Everaert getuige geweest van de festiviteiten in verband met de Vrede van Senlis. Latere toneelopvoeringen
heeft hij, inmiddels als schrijver zelf actief, ongetwijfeld met andere ogen
gadegeslagen. Dat er rederijkerskamers bij dergelijke gelegenheden
betrokken zijn geweest, kunnen we afleiden uit de feesten naar aanleiding
van de vrede van Trente (13 oktober 1501) tussen Maximiliaan van
Oostenrijk en Lodewijk XII, op 1 januari 1502 in Brugge gevierd. Niet
alleen worden, zoals gebruikelijk, de kosten voor het bouwen van een
toneelstellage vergoed, maar ook de waarden van twee herbergen voor
het schenken van wijn :
Item de waert in doornek voor tien kannen wyns/ der viere ghegheven die
vanden heleghen gheeste van abatementene ende dander vj. tgheselscip
van der eechoutstrate van scoonts [sic !] vierne [...]. Item de weert inde
zwane/ viij kannen wyns ghegheuen die vanden drie santinnen van best
te abatementene (80).

Echter niet alleen naar aanleiding van vredesverdragen organiseerde de
stad voor zijn inwoners feesten waarbij toneelspelen werden opgevoerd.
Zo verordonneren de stedelijke autoriteiten op 11 november 1503, dat er
prijzen uitgeloofd zullen worden, ` omme de goede, blyde, ende warachteghe nieumaren ende tydinghe die de goede lieden vander wet hedent
ontfaen hebben [...] dat ons harde gheduchte heere ende prince in goede
ghesonden in woensdaghe laetsleden commen es binnen zynder stede van
leuvene ende sanderdaechs commen zoude binnen zynder stede van
mechelen' ( 81), voor het `schoonst vieren ', alsmede voor de beste esbatementen en refreinen :
Voort dat de ghuene die schoonst ende best abatementen sullen up een
stellaige datmen daertoe maken zal inden burch, die zullen hebben ooc
vj kannen wyns. De best doende daer naer iiij kannen wins ende noch
daer naer ij kannen wyns. Ende zo wie de beste ende schoonste refreynen
up de blyde comste van mynen voornoemden gheduchten heere boven
inde zale vanden ghyselhuse publieren zal, die zullen hebben, te wetene
diet best doen zal iiij kannen wyns ende de beste daernaer ij kannen (82).

(78) Hallegeboden I, fol. 130v (SAB).
(79) Stadsrekeningen 1492-1493, fol. 171 r (SAB). De rekeningpost dateert deze

zondag, abusievelijk, op 6 juli.
(8°) Stadsrekeningen 1501-1502, fol. 92r (SAB).
(81) Hallegeboden II, fol. 9`'-lO r (SAB).
(82) Hallegeboden II, fol. 10 (SAB).
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Filips de Schone, sinds september 1494 officieel Heer der Nederlanden en
op 21 oktober 1496 getrouwd met Johanna van Castilië, hield op
18 maart 1497 zijn Blijde Inkomst te Brugge. Zoals gebruikelijk was de
route waarlangs hij de stad inreed omlijst met vertoningen, oftewel in de
ietwat verwarrende formulering van de Excellente Cronike : `hem waren
ghetoocht vele schoone spelen van stommen personagien' ( 83). Enkele
jaren later had hij, voor de eerste keer in zijn leven, een langere periode
in het land van zijn vrouw doorgebracht. Daarvan kwam hij eind 1503
dus veilig thuis, reden genoeg voor de Bruggelingen om dit feit uitbundig
te vieren. Veertien jaar later vinden er soortgelijke feesten plaats, wanneer op 9 oktober 1517 in Brugge bekend wordt gemaakt dat Karel V
veilig in Spanje aangekomen is om er zich, na de dood van Ferdinand
van Aragon, als koning te laten inhuldigen. De prijs voor het beste esbatement is nu evenwel verhoogd tot twaalf kannen wijn (84).
In verreweg de meeste gevallen zijn het niettemin politieke feiten die aanleiding geven tot het in opdracht van de stad opvoeren van toneel. De
sluiting van een huwelijksverdrag tussen de dan nog geen acht jaar oude
Karel V met Mary Tudor, jongste dochter van de Engelse koning Hendrik VII, wordt op 15 januari 1508 te Brugge bekend gemaakt. Burgemeesters en schepenen van de stad voegen aan dit bericht toe : ` Ende
ontbieden u ende bevelen vans [sic !] ons voorseyden heeren weghe dat
ghy gode looft ende danct, doet loven ende dancken by uwen volcke ende
insetenen met processien te doen draghene, sermoenen te doen doene,
vierne en doen vierne ende anderssins'. Speciaal met betrekking tot de
organisatie van toneel-evenementen bepalen zij :
Voort dat zo wie moorghen avonde naer maeltyt tbeste ende ghenoughelixste esbatement inden buerch spelen zal, beghinnende ontrent den zeven
hueren, die zullen hebben, te wetene voorden eersten ende uppersten prys
achte kannen wyns, voorden j en prys vj kannen wyns ende voorden derden prys viere kannen wyns ( 5).

Opmerke lijk in dit verband is afgezien van het feit dat het hier om een
opvoering bij kunstlicht gaat , dat, blijkens op dezelfde dag uitgevaardigde geboden, voor het ` schoonst vieren' prijzen van gelijke hoogte uitgeloofd worden. Een jaar later, wanneer op 13 januari 1509 in Brugge

(83) Excellente Cronike [cf noot 15], dl I, fol. 284v.
(84) Hallegeboden III, fol. 129r (SAB).
(85) Hallegeboden II, fol. 145"-146r (SAB).
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het Verdrag van Kamerijk (86) of Cambrai wordt bekend gemaakt, looft
men beloningen uit voor de `ghenoughelicxst[e]' esbatementen. Nieuw is
dan echter, dat spelen die het `minst ghesien' zijn daarvoor bij uitstek in
aanmerking komen
Op 1 juli 1519 wordt, naar aanleiding van de
verkiezing van Karel V tot keizer van het Roomse Rijk, verordonneerd
esbatementen te spelen. Wederom vinden deze plaats in de avonduren, te
weten te beginnen ` ten acht hueren [...] inden burch voor tscepenhuus' (88).
De eerste keer dat een ons bekend rederijker, met name Cornelis Everaert, met een spel actief deelneemt in festiviteiten rond een politieke
gebeurtenis is in het voorjaar van 1525. Met zijn spel `van den Hooghen
Wynt ende Zoeten Reyn' sleept hij, zoals hij, niet zonder trots, in de
marge van de inhoudsopgave bij zijn spelen aantekent, zelfs de hoofdprijs
in de wacht. Op 8 maart 1525 had de Brugse magistraat vanaf de Halletoren aan zijn bevolking meegedeeld,
( 87).

dat upden xxiiij en dach van sporcle lestleden de armee van onsen harden
gheduchten heere den keysere bespronghen ende bevochten heift den
conync van vranckerycke in zyn heer, in zulcker manieren als dat de zelve
conync van vranckerycke aldaer ghevanghen es gheweist, xiiij. duizent
van zynen mannen van wapenen doot ghesleghen ende de reste van zynen
volcke dat wech liep ghevanghen ofte ooc dootghesleghen, zo datmen niet
en weet datter yemende ontvlocht es ( 89).

Ter gelegenheid van deze op 24 februari 1525
de vijfentwintigste verjaardag van Karel V
zo succesvol verlopen slag bij Pavia (de Habsburgs-Franse slagvelden waren verplaatst van de Nederlanden naar Italië) bepaalt men nu dat naar aanleiding hiervan op 12 maart, de eerstkomende zondag dus, een wedstrijd zal plaatsvinden van spelen van zinne.
Eventueel kan de competitie op maandag- en dinsdagmiddag worden
voortgezet, mochten er meer groepen willen deelnemen dan op één avond
afgehandeld kunnen worden ( 90). Voor de winnaar staat een zilveren
(86)Op 10 december 1508 kwamen de Franse koning Lodewijk XII en Maximiliaan van Oostenrijk (na de dood van Filips de Schone op 25 september 1506
opnieuw regent over de Nederlanden geworden) te Kamerijk overeen, dat Frankrijk zich niet langer zou verzetten tegen de Bourgondische aanspraken op Gelre.
In ruil daarvoor zegde de Oostenrijkse keizer toe Lodewijk te steunen in zijn aspiraties in de richting van Venetië.
(87) Hallegeboden II, fol. 185" (SAB).
(88) Hallegeboden III, fol. 176r (SAB).
(89) Hallegeboden III, fol. 419r (SAB). Zie voor dit citaat ook Gailliard, „Processiën Generael" [cf noot 1], p. 1183.
(90)Zie voor het op 8 maart 1525 uitgevaardigde hallegebod : Wim Hiisken,
„De Gelegenheidsdichter Cornelis Everaert en zijn Tafelspelen in Enge en Ruimere Zin." In : Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie (1992),
p. 72.
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schaal ter beschikking. De tweede en derde plaatsen worden nog altijd
vereerd met een kroes en een zoutvat van hetzelfde metaal. De stadsrekeningen vermelden dat de uitgeloofde prijzen werden vervaardigd door de
zilversmid Pieter Dominicle, die voor zijn werk ` ter blyscepe vander victorie byden K. M. ghedaen in Italien [...] .iij. £ .ix. s.g. ' ( 91) ontving.
Daarmee looft de Brugse stadsregering, althans voor zover wij konden
nagaan, sinds lange tijd weer eens een substantiële prijs uit voor een winnend rederijkersspel. Wie het beste vuurwerk organiseerde werd daarvoor
nog steeds in de vorm van een aantal kannen wijn in dit geval
twaalf beloond. Heeft de relatief hoge prijs van een zes onsen wegende
zilveren schaal wellicht een rol gespeeld in Everaerts besluit om er met
zijn Hooghen Wynt ende Zoeten Reyn naar mee te dingen ? De uitgeloofde beloningen kunnen toch nog moeilijk indrukwekkend genoemd
worden. In het midden van de 15de eeuw trok de stad immers al aanzienlijk meer geld uit voor theateractiviteiten op Ommegangsdag. Zo vermelden de stadsrekeningen van 1444-1445 :
Ghegheuen van vj zeluerinne scalen ende vj croesen weghende ix marc viij
lood ende iiij ynghelsche vlaemsch, met fatsoene [ = makelij, w. H.] ende
amauzen [email, w. H.] die ghegheuen waren den ghonen die hier best
stomme personage speilden vpten dach van den helighen bloede, costen
ix lb. xv s. gr. (92).
Zelfs voor vuurwerk en voor de beste esbatementen werden eerder, in
plaats van kannen wijn, zilveren schalen ter beschikking gesteld. In de
rekeningen over 1458-1459 lezen we :
Betaelt Maertin Breicstilt voor viere zeluerin scalen weghende iij maere
iiij oncen ende een jnghelsche, de welke scalen ghegheuen waren als prysen scoonts te vierne, scoonts te lichtene ende best esbatementene ( 93).
Laten we niettemin een korte blik werpen op Everaerts in 1525
bekroonde spel. De twee in de titel genoemde allegorische personages
staan resp. voor Frans I en Karel V. Voor het publiek moet aanstonds
duidelijk zijn geweest wie van de twee het meest succesvol zal blijken te
zijn ; Hooghen Wynt is immers zodanig gekleed dat hij ` hooghe vpgheblasen ' schijnt, terwijl de Zoeten Reyn daarentegen in blauwe of grijze
kledij optreedt, `waterachtich scynende' ( 94). Eenich en Menich, twee per(91) Stadsrekeningen 1524-1525, fol. 120' (SAB). Ook bij toekomstige gelegenheden, bijvoorbeeld naar aanleiding van het Verdrag van Madrid (14 januari
1526), waarbij de Franse koning weer op vrije voeten gesteld wordt, en de
„Damesvrede" van Kamerijk (3 augustus 1529), ontvangt Dominicle vergoedingen voor geleverd zilverwerk.
(92)Gilliodts van Severen, Inventaire [cf noot 6], dl V, p. 521.
(93)Gilliodts van Severen, Ibidem.
(94) De tekst van dit spel werd uitgegeven door Muller en Scharpé, Spelen van
Cornelis Everaert [cf noot 4], pp. 87-102 en 567-570.
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sonages die een koopman c.q. ambachtsman verbeelden, klagen over de
slechte tijden nu de machtigste Europese heersers van het moment met
elkaar in oorlog verkeren. Met veel aplomb betreedt Hooghen Wynt vervolgens de stellage, pochend op zijn grote almacht : hij was het, die
Odysseus tien jaar lang op zee hield en Aeneas op Carthago's kusten
deed stranden. De apostelen vreesden door zijn toedoen voor hun leven
toen zij met Christus op het meer van Galilea (Mattheus 8 : 23-26) zeilden. Zoveel eigenwaan kan Zoeten Reyn niet langer aanhoren en onverwijld arresteert hij de Hooghen Wynt. Het gebeurde wordt tot slot door
Redelicke Verstannesse, een elegant geklede ` rudders vrauwe', geduid.
Dat Everaert uitstekend op de hoogte is geweest van de feitelijke toedracht bij de gebeurtenissen voor Pavia, blijkt wanneer hij uitdrukkelijk
lof toezwaait aan de drie edellieden die voor de eigenlijke aanhouding
van de Franse koning verantwoordelijk mogen worden gesteld : Karel
van Bourbon (1490-1527), de Vliesridder Karel van Lannoy (± 14821527) en Ferdinand d'Avalos, markies van Pescara. Een afsluitend
tableau vivant verbeeldt namelijk de intocht van David in Jeruzalem na
zijn overwinning op Goliath (1 Samuel 17 : 57). Het afgehouwen hoofd
van de laatste wordt op de punt van het zwaard van de overwinnaar
meegevoerd. Evenals David zijn heldendaad opdroeg aan koning Saul, zo
waren het de drie edellieden in het gevolg van Karel V die Frans I uitleverden aan de keizer.
Een jaar na de viering van de succesvolle Slag bij Pavia is er opnieuw
aanleiding voor de stad om een toneelwedstrijd uit te schrijven. Nu is het
het op 14 januari 1526 gesloten Verdrag van Madrid, op 14 februari te
Brugge afgekondigd, waarbij de Franse koning Frans I, in ruil voor zijn
vrijlating, gedwongen wordt Artois en Vlaanderen, alsmede Doornik en
het Doornikse aan Karel V af te staan. Anders dan in het voorgaande
jaar bepaalt de Brugse overheid voor de vieringen ter gelegenheid ervan,
dat de deelnemers hun spelen van zinne na afloop aan de magistraat ter
beschikking moeten stellen :

Dies zullen zy ooc ghehouden zyn de copie van dien over te ghevene, als
zy ghespeilt zullen hebben, inden handen vander wet (95).
Eenzelfde eis wordt gesteld aan de schrijver van ` tghenoughelicste liedeken' ( 96 ), wiens kunstwerk, gelijk dat van de auteur van het spel van
zinne, niet alleen nieuw maar eveneens over de zopas gesloten vrede moet
handelen. Voor de zes beste, `minst ghezien[e]' esbatementen wordt wijn
(variërend tussen twaalf en twee kannen) ter beschikking gesteld.

(95) Hallegeboden III, fol. 457' (SAB).
(96) Hallegeboden III, fol. 456" (SAB).
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Voor het spel van zinne waren ` eenen zelveren schale, eenen croes, een
zoutvat ende een taerge, weghende xiij onchen v inghelschen' uitgeloofd (97). Misschien aangemoedigd door het in het voorgaande jaar
geboekte succes, neemt Everaert opnieuw deel aan de competitie, die op
maandag 19 februari 1526 plaats vond ( 98). Blijkbaar nemen bij dergelijke, op zo'n korte termijn georganiseerde wedstrijden ook niet-Brugse
kamers deel, want de eerste prijs gaat in dit geval naar de Tieltse kamer
`Het Roosjen' ( 99). De Brugse dichter sleept met Tspel van Ghewillich
Labuer ende Volc van Neerijnghe nu evenwel slechts de derde prijs in de
wacht, een twee Engelse onsen wegend zoutvat. Waarom dit spel de
beoordelaars minder kon bekoren dan het een jaar eerder ter gelegenheid
van de Slag bij Pavia gepresenteerde Van den Hooghen Wynt ende den
Zoeten Reyn is niet bekend. Opvallend verschil is wel, dat Ghewillich
Labuer ende Volc van Neerijnghe in veel mindere mate dan de voorgaande bijdrage op de actualiteit is afgestemd. Het leeuwedeel van de
tekst wordt namelijk ingenomen door een lofzang op de vrede, een activiteit die in feite op elke vergelijkbare situatie van toepassing is (100). Aan
de voorwaarde dat de tekst een spel van zinne zal zijn ` dienende ende
roerende der voorseyden materie van paeyse' (101) heeft Everaerts spel
dus wellicht onvoldoende beantwoord.
De in vergelijking met spelen van zinne geringere waardering voor het
schrijven en opvoeren van esbatementen, althans uitgedrukt in beloning,
blijkt verder uit de vieringen rond de geboorte, op 21 mei 1527 te Valladolid, van de latere koning Filips II. Wanneer dit bericht op Pinkstermaandag 10 juni 1527 te Brugge wordt bekend gemaakt, wordt ` alle de
ghuene die voor tscepenhuus van deser stede esbatementen spelen zullen'
op de navolgende avond (` met conditien datmen zal moghen beghinnen
ten zeven hueren ende niet der vooren ende zal moghen ghedueren totten
xij hueren ende niet langhere') voor hun moeite twee kannen wijn gegeven (102) . Het is duidelijk dat bij esbatementen de kwaliteit dus niet langer als beloningscriterium geldt. De populariteit van het genre neemt als
gevolg ervan echter geenszins af. Dat één dag zelfs niet meer volstond om
alle spelen ten tonele te voeren, b lijkt twee jaar later wanneer de Vrede
van Kamerijk gevierd wordt.
(97) Stadsrekeningen 1525-1526, fol. 116' (SAB).
(98) Muller en Scharpé, Spelen van Cornelis Everaert [cf noot 4], komen in hun

uitgave niet verder dan een date ring van dit feest op „vóór 24 Febr. 1526"
(p. 587). Aangezien Pasen in 1526 op 1 april viel, is 14 februari een woensdag.
(99) De Vlaminck, Jaerboeken [cf noot 67], p. 72.
(100)Zie : Muller en Scharpé [cf noot 4], pp. 181-196 en 587-590 en Hiisken,
„De Gelegenheidsdichter Cornelis Everaert" [cf noot 90], pp. 74-75.
(101) Hallegeboden III, fol. 457' (SAB).
(102) Hallegeboden III, fol. 517' (SAB).

249

(31)

Op maandagmiddag 23 augustus 1529, zes dagen nadat deze "Damesvrede" in Brugge was afgekondigd, zullen nieuwe spelen van zinne worden opgevoerd. Opnieuw stijgt de waarde van de daarvoor te winnen
prijzen : de zilveren schaal weegt nu een mark, de kroes zes, het zoutvat
vier en de ` targe' (een schildje) twee Engelse onsen. Voor het beste esbatement gaat men nog steeds niet verder dan de gebruikelijke twaalf kannen wijn. Interessant is wel de mededeling die direkt volgt op het uitschrijven van de wedstrijd :
indiender maendaghe voorseyd zo vele spelen van zinnen ofte esbatementen quamen dat men die dan niet alle ghespelen en conste, datmen die
spelen zal ten zelven hueren up dander naeste daghen daer naer volghende
totten hende toe. Ende omme dat deen den anderen gheen belet doen en
zoude int doen vander voornoemde entree, spelen ende zynghen, zo es
gheordonneert dat de ghuene die prys zullen willen winnen, alzo wel met
entree, zynghen als spelen, ghehouden worden zaterdaghe naer de noene
te clocke drie te commene lotene in tscepenhuus deser stede. Behouden
ooc dat waert datter yemant van buutten deser stede, niet ghelot hebbende, spelen, entree doen oft zynghen wilde naer lot, dat die ontfaen zullen worden ende prys verdienen ghelyc anderen (103).

De stadsrekeningen laten zien dat de Brugse magistraat de recent gesloten Damesvrede uitbundig heeft gevierd. De ` zot deser stede ' kreeg een
nieuw gewaad, paarden werden gehuurd ` daermede men reedt visiteren
de vieren ' en meer dan zes pond groten uitgetrokken `ter causen van den
costen van twee maeltijden ghehouden bij die van den college, vergadert
zijnde uut blijsscepen van den paijse' (104). Blijkens een andere post in
dezelfde rekeningen zorgden de `menistruelen deser stede' bij deze spelen
van zinne en esbatementen voor de muzikale omlijsting. Daarvoor ontvangen zij echter niet meer dan een drinkgeld (105).
De voorlopig laatste politieke gebeurtenis naar aanleiding waarvan de
stad officieel oproept tot het spelen van toneel is de Vrede van Nice, een
op 18 juni 1538 getekend tienjarig bestand tussen Karel V en Frans I, op
3 augustus te Brugge afgekondigd. De eerste twee prijzen bestaan nu elk
uit een zilveren schaal, acht resp. zes Engelse onsen wegend, gevolgd
door een kroes van vier, een zoutvat van twee en een ` targe ' van één ons.
Esbatementen worden er eveneens gespeeld en wel na zeven uur in de
avond. Daarvoor trekt men zes prijzen in de vorm van kannen wijn uit,
in aantal variërend van twaalf voor de hoofdprijs tot twee voor de
kleinste troostprijs (i06). Of Everaert tussen 1526 (wanneer hij ter gelegenheid van de Vrede van Madrid aanwezig is met Tspel van Ghewillich
(103)Hallegeboden III, fol. 612" (SAB).
(104) Stadsrekeningen 1528-1529, fol. 119" (SAB).
(los) Stadsrekeningen 1528-1529, fol. 120r (SAB).

(106) Hallegeboden IV, fol. 286r (SAB).
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Labuer ende Volc van Neerijnghe) en 1538 nog vaker met toneelspelen
van zijn hand heeft bijgedragen aan de feestvreugde weten we niet. Nu
is hij in ieder geval van de partij met Tspel vanden Pays. Of hij er succes
mee heeft gehad is onbekend. De autograaf van zijn dramatisch oeuvre
zwijgt erover tenminste in alle talen. En evenals het ter gelegenheid van
de Vrede van Madrid geschreven spel is het weinig direct op de actuele
politieke situatie toegesneden. Waar hij bij de Slag voor Pavia in 1525
nog op de gedachte kwam de strijdende vorsten met behulp van een allegorische voorstelling aan het publiek te presenteren, volstaat Nyeuwe
Tydynghe met de weinigzeggende mededeling :
Eenen blyden pays
Jn allen landen hier vp der eerden
Tusschen twee heeren van grooter weerden
Die nyemant anders en heift cunnen maecken
Dan Godt den heere ( 107)
Tot 1556, en misschien zelfs na die datum, zal de stad zich verder onthouden van de organisatie van enig toneelfeest. De meest voor de hand
liggende verklaring voor die plotselinge afkeer van het toneel lijkt gelegen
in de beruchte, in juni 1539 te Gent gehouden rederijkerswedstrijd. Wel
ontvangen de Brugse kamers nog een vergoeding in de kosten voor hun
Gentse reis. In de stadsrekeningen staan de daarmee verband houdende
uitgaven als volgt verantwoord :
De Gheselscepe vanden Helighen Gheeste ende Drie Santinnen binnen
deser stede de somme van CL £ groten, hemlieden ten tween stonden
byden college gheconsenteirt ende toegheseyt ter hulpen van den extraordinaire costen die zy ghehadt ende ghesupporteert hebben inden feeste
vander rethorycke upghestelt binder stede van Ghendt, daer hemlieden by
den zelven college gheconsenteert was te reysene ter contemplacie van die
van Ghendt die ten diversschen stonden in ghelycke feesten ende generale
schietspeelen thueren grooten costen ghecommen zyn ende omme goet
ghebuerscip ende vriendtscepe met hemlieden thoudene ende onderhoudene ende omme diverssche andere goede consideracien, dus hier by twee
ordonnancien van den voorseyden college (108) .
Tot een definitieve verbanning van het toneel uit de stad ging de Brugse
magistraat gelukkig niet over. Wanneer de stad in het verleden er al toe
overging om bepaalde feesten te verbieden, dan geschiedde dit uit piëteitsoverwegingen en niet om politiek-religieuze redenen. In het laatste
decennium van de 15de eeuw wordt bijvoorbeeld al bepaald dat ` niement

(1') Een uitgave van de desbetreffende tekst treft men aan bij Muller en
Scharpé, Spelen van Cornelis Everaert [cf noot 4], pp. 543-556 en 653-655. Zie
voor dit spel verder Hiisken, „De Gelegenheidsdichter Cornelis Everaert" [cf
noot 90], pp. 75-76.
(108) Stadsrekeningen 1538-1539, fol. 90"-91 r (SAB).
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van nu voordan hem en veruoordere gheduerende desen heleghen vastene
te spelene eenighe camerspelen ofte ystorien ofte andre spelen' (109).
In 1535 wordt, ` omme de solempniteijt vanden daghe', ten aanzien van
St.-Jacob en St.-Christoffel (een feest dat overigens niet op de in 1527
opgestelde officiële kalender van Brugse heiligendagen (110) voorkomt),
iets soortgelijks verordonneerd :
Voort dat niemende, wie hy zy, hem en vervoordere moorghen den gheheelen dach gheduerende, eeneghe batementen of spelen van zinnen te
spelene, entreen te doene, trommelen te slane, dan synghen te houdene,
nichtemeer in huus dan up strate noch andere tydelicke ghenouchte te
bedrivene al up ghelycke boete van vj s parisis ende arbitraire correctie
als vooren" (111).

Verder zijn er blijkbaar ook economische gronden die het spelen van
toneel onmogelijk maken. Ten aanzien van de Heilig Bloedprocessie op
3 mei 1537 wordt, `ghemerct den jeghenwoordeghen scamelen ende
benauden tydt', bepaald `dat de figueren, spelen ende personnaigen die
metter voorseyden processie plochten te ghane voor dese reyse achterbliven zullen' (112). Blijkens de toon die na 1539 in de Hallegeboden wordt
aangeslagen lijdt het evenwel geen twijfel dat Brugge om een totaal verschillende reden van toneel en theater afziet. Op 24 juni 1542 (St.-Jan),
één der dagen in het jaar waarop de rederijkers per traditie toneel speelden, wordt bijvoorbeeld bevolen :
dat hem niemende van nu voortan en vervoordere uut te stellene, vertooghene of uut te ghevene eeneghe spelen, refreynen, liedekins, loven of
andre dichten van retoricquen of anderssins in eenegher manieren anders
dan de ghone vanden heere ende wet weghe ghevisiteert ende gheconsenteert telcken up de boete van iij s. parisis ende ter correctie van scepenen (113).

Een verordening als deze zal voortaan regelmatig worden herhaald. De
mate van bezorgdheid omtrent het ordelijk verloop van gelegenheden
waarbij theater nauwelijks vermeden kan worden, blijkt wel in 1546 wanneer op 30 april, de vooravond van Ommegangsdag, wordt beregeld :
dat alle de ghuene die last ghenomen hebben eeneghe personnaigen up
maendaghe inde processie te spelene, dat die huerlieden last volquomen
ende huerlieden daer inne hebbelic ende manierlick draghen zonder achter
yemenden te loopene noch eeneghe molestie, traveil of huellinghe te
doene in eenegher manieren op de verbuerte van huerlieder sallarie ende
( 109) Gilliodts van Severen (Inventaire [cf noot 6], dl. VI, p. 372, n. 1 ; curs.,
w.x.) naar Hallegeboden I, fol. 88" (SAB).
(11°) Zie : Hallegeboden II, fol. 518" (SAB), uitgegeven door Gailliard, „Proces siën Generael" [cf noot 1], p. 1067.
(111)Hallegeboden IV, fol. 144' (SAB).
(112)Hallegeboden IV, fol. 226' (SAB).
(113)Hallegeboden IV, fol. 429" (SAB).
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boven dien up daer of arbitrairlicken ghecorrigiert te zyne ter discretie
van scepenen (114)

Liever werpt de Brugse stadsregering evenwel iedere verantwoordelijkheid voor welke vorm van theater dan ook van zich af. Daarmee komt
een abrupt eind aan dit boeiende voorbeeld van stedelijke bemoeienis
met een onderdeel van de laat-middeleeuwse volkscultuur.

(114)

Hallegeboden V, fol. 222`' (SAB).

DE ARBEIDER EN HET ARBEIDERSVRAAGSTUK
IN DE REALISTISCHE LITERATUUR IN VLAANDEREN
(CA. 1850-CA. 1880) (*)
door
R. F. LISSENS

Lid van de Academie

VRAAGSTELLING
De vraag is, of het arbeidersvraagstuk een gelijkaardige scheidslijn in het
schrijversbestand van de realistische periode (ca. 1850-ca. 1880) veroorzaakt als de grondige politiek-ideologische tegenstelling. Het antwoord
is : neen, maar. Neen, omdat het liberale sociaal-economische denkschema de maatschappelijke orde domineert. Maar, omdat bij de benadering van de sociale problematiek de splitsing van de levensbeschouwingen, de katholieke en de liberale, zich toch altijd in mindere of meerdere
mate gelden laat.
Wat is de houding van de schrijvers tegenover een maatschappij waarin
kapitaal en arbeid, bezit en gebrek, of in meer emotionele termen uitbuiting en slavernij steeds scherper tegenover elkaar staan ? Verwerken de
Vlaamse schrijvers het gedachtengoed en de experimenten van de elkaar
verdringende Franse, Engelse en Duitse maatschappelijke hervormers,
theoretici of pragmatici, utopische denkers, radicale filosofen en publicisten, van Babeuf over Saint-Simon, Fourier, Lamennais en Marx ? Of
gaan ze meer empirisch te werk ?
Geen sociaal-economisch denker staat onder hen op. (Een witte raaf is
misschien de vrijzinnige utopische socialist Napoleon de Keyser, auteur
van Het natuer-regt of de regtveirdigheyd tot nieuw bestuer als order der
samenleving volgens de bestemming van den mensch (1854), een werk dat
niet in goede aarde valt). Er is bekendheid met de sociale literatuur van
de dag of althans met de saillante trekken ervan. Men voegt er niets aan
toe.
De schrijvers leven niet in een ivoren toren. Zij hebben een doorslaggevende rol gespeeld in het ontstaan van de Vlaamse Beweging en in de
ontwikkeling ervan nemen zij nog altijd het voortouw. Zij zijn uiterst
bedrijvig in allerlei culturele verenigingen. Sommigen vervullen een poli(*) Uit werk in voorbereiding.
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tiek mandaat, zij het meestal niet op het hoogste echelon, maar dicht bij
de burger. Hun verbondenheid met het „volk" een vage term voor de
lagere klasse lijdt geen twijfel. Sturen ze sociale petities naar het parlement, denken ze bijv. aan een sociale Grievencommissie naast de
Vlaamse van 1857 ? Zo brutaal gesteld heeft de vraag geen zin voor wie
zich rekenschap geeft van de tijdscontext. Gaat van hen dan tenminste
een impuls uit tot de oprichting van sociale organisaties, de eerste katholieke, de vroege socialistische verenigingen van arbeiders (1854 Broederschap Sint-Xaverius resp. Broeder lijke Wevers) ? Het lijkt niet zo te zijn.
Bekendheid met het arbeidersvraagstuk op het terrein is er gewis. Bestaat
er voldoende interesse om de problematiek te doorgronden en aan te
pakken ? Uit de schrijverskringen komt, in tegenstelling met wat op politiek gebied aan het gebeuren is, geen krachtige stuwing van nieuwe
ideeën en acties naar voren, nu om een machtsevenwicht tussen kapitaal
en arbeid tot stand te brengen.
Het zou niet billijk zijn de schrijvers vandaag een in gebreke blijven op
dit punt aan te wrijven. We zullen trouwens enkele uitzonderingen aantreffen. Men vergete niet dat de schrijver functioneert in en grotelijks
afhankelijk is van een sedert het midden van de jaren 1850 sterk burgerlijk geordende maatschappij die stoelt op het economische liberalisme.
Ruimte voor een andere benadering van het sociale probleem is er nauwelijks. Een beroep op de overheid om dringend sociale maatregelen te
nemen ? Men verwacht liefst zo weinig mogelijk inmenging, men schuwt
ingrijpende reglementering. De liberale staat komt op tijd en stond even
tussenbeide. Bij voorbeeld met de oprichting van de Lijfrentekas (1850)
om de kleine man te helpen geld op zij te leggen, en van de Spaar- en
Lijfrentekas om de zaak te consolideren (1865). Als hij wat ballast uitwerpt door het afschaffen van het coalitieverbod (1866-1867), handhaaft
hij niettemin de strenge beperking van het stakingsrecht. Het parlement
debatteert niet eerder dan in 1878, en dan nog zonder resultaat, over een
reglementering van de kinderarbeid. De bezittenden hebben het voor het
zeggen, zij bestendigen de sociale ongelijkheid. Hiervan is de arbeider in
ieder opzicht het onbeschermde slachtoffer.
Onder arbeider wordt verstaan de handarbeider in loondienst. Hij is
bezitloos, rechteloos en machteloos. Zijn algehele onzelfstandigheid
bepaalt zijn toebehoren aan de vierde stand, de laagste in de maatschappij : de stand van de armoede, een uitzichtloos werkende massa, aangevuld met de wrakken van de samenleving, van de afgeschreven ouderen
tot de bedelaars en de landlopers. In enge zin verwijst het begrip arbeider
naar de industriearbeider, de fabrieksarbeider, het type van horige die
door de mechanisering en de vrije concurrentie is gecreëerd, man of
vrouw of kind. Het begrip is verbonden met aparte en dichtbevolkte
stadswijken, armenbuurten, beluiken, doodlopende gangen. Hoofdzake-
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lijk om deze arbeider zal zich het nijpendste sociaal-economische en politieke vraagstuk van de eeuw stellen. Maar er is ook de landarbeider en
daarnaast de thuiswerker in de plattelandse huisnijverheid (wevers, spinners, kantwerksters), om niet te spreken van de schandelijk uitgebuite
kinderarbeid in de kantscholen die kantwerkhuizen zijn.
Evenals de arbeider komt de ambachtsman aan de kost met handenarbeid. Werkt hij in loondienst, dan is de grens met de arbeider moeilijk
te trekken, ofschoon hij zich, hoewel onzelfstandig, graag naar de middengroepen richt terwijl de arbeider zich meestal hecht aan zijn maatschappelijke klasse, zelfs als hij opkomt voor de verbetering van zijn lot.
Duidelijker is het profiel van de zelfstandige ambachtsman. Die rekent
zich al tot de kleine middenstand, en inderdaad, doordat hij net als bijv.
de winkelier (wat hij niet zelden ook is) in betrekking staat met de consument voelt hij zich geen werktuig, geen machine in een blind produktieproces en overbrugt hij enigszins de kloof waar de loonarbeider doorgaans niet over kan.
Deze statische omschrijving van het begrip arbeider behoeft enige correctie. Een zekere mobiliteit is niet uitgesloten, er is promotie mogelijk (de
„contre-baas" of meestergast op de fabriek, de meesterknecht op de
hoeve) en het systeem is niet zo rigoureus dat het alle hoop op standsverheffing onmogelijk zou maken (een dankbaar motief voor de realistische
schrijver). Maar per definitie is de arbeider arm en blijft hij arm. Het
onderste volksdeel waar hij toe behoort, onderscheidt zich door een
noodgedwongen andere levenswijze, andere gedragingen, een ander
ethos, een andere spraak, een andere kleding (de kiel- en kloefendragers).
Een dialoog tussen bezitters en niet-bezitters is niet mogelijk. De knecht
is geen gesprekspartner van de meester. De onderdaan staat met de pet
in de hand. We schematiseren een trieste werkelijkheid. We proberen de
houding van de schrijver te begrijpen. Die is, tegen de schijn in, niet dubbelzinnig. Geconditioneerd door de burgerlijke code, het mag dan een
kleinburgerlijke zijn, maar terzelfdertijd gedrongen door zijn optie en de
wil om zijn volk voor te gaan, zal de solidariteit waar hij blijk van geeft,
hoe reëel ook, een enigszins bevoogdend karakter vertonen. Hij identificeert zich niet met de arbeider. Hij schrijft over en voor, niet vanuit de
arbeider.
Waar en wanneer de schrijver het wenselijk acht een sociale component
aan zijn geschrift toe te voegen, zal hij dat doen in een constructieve
geest. Dit houdt in dat hij vermijdt wat de bestaande orde kan destabiliseren. Hij zal, om slechts extremen te noemen, opstandigheid en samenspanning van arbeiders verwerpen of minimaliseren wanneer de vierde
stand geleidelijk, eerst moreel en dan sociaal, tot het inzicht van zijn
identiteit komt en zich bewust wordt van de macht die hij als georganiseerde groep kan verwerven. Deze evolutie maakt de arbeider in de
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tweede helft van de negentiende eeuw door. Eind 1870 staat hij verder
dan eind 1850. De schrijver wordt hoe langer hoe meer met de feiten
geconfronteerd. De sociale component zal aan belang winnen. Eén ogenblik zal hij de nationale, geestelijke en morele componenten verdringen,
doch niet eerder dan in 1880, bij Anseele, die de zijde kiest van de proletariër. Dit is de allengs in zwang gekomen ideologisch geladen benaming
van de industriële loonarbeider.
De verleiding is groot, te stellen dat de katholieken de godsdienstige
opbeuring en de liberalen de vrijzinnige zedelijke opvoeding van de arbeidersklasse als de panacee voor de scheefgroei van de sociale verhoudingen beschouwen. Politiek-ideologisch verschillen de invalshoeken. De een
gunt de ander zijn heelmiddelen niet altijd. Van Kerckhoven laat zich
agressief uit over katholieke liefdadigheidswerken (Twee goddeloozen,
1857) en een paar decennia later stelt Virginie Loveling de Xaverianen
voor als een soort van knokploegen (Sophie, 1885). Van haar kant vindt
de jonge katholieke schrijfster Maria Elisa Belpaire het nodig te waarschuwen dat haar liefdadig dichter-personage lid is van het genootschap
Vincentius a Paulo maar daarom geen domper, geen vijand van alle licht
en beschaving zoals sommige mensen denken (Het kerkportaal, 1872). Op
de meest onverwachte momenten komt de levensbeschouwelijke tegenstelling voor de dag. Het blijkt dat men verdeeld kan zijn over de middelen en de manier waarop.
SOCIALE SCHRIJVERS
Bestaan er schrijvers die van het arbeidersvraagstuk de centrale thematiek van hun werk maken ? Men kan ze op de vingers van een hand tellen.
In het voorgaande, romantische, seizoen ontstond een begin van sociale
literatuur die uitging van de zorg om de situatie van de arbeidersstand.
Conscience, Zetternam en Van Kerckhoven, die we in dit verband dienen
te noemen, hebben mentaal een burgerlijke positie ingenomen.
Wat is er intussen geworden van de agitatorische sociale schrijver Jacob
Kats ? Bij zijn eerste actie werd hij destijds om zijn extremistische opvattingen herhaaldelijk opgepakt en veroordeeld ; in 1835 gaf de koning persoonlijk het bevel aan minister De Theux Kats om te kopen of te arresteren. Sinds 1836 publiceert Kats o.a. almanakken van democratische signatuur. Omstreeks 1845 is hij van het revolutionaire egalitaire socialisme
van Babeuf overgegaan naar de utopische idee van de vrije associatie die
ten grondslag ligt aan het meer harmonische model van Fourier. Kats
blijft republikein. Hij verwerpt echter alle geweld en respecteert de wettelijkheid, ook in het cruciale jaar 1848. Blijft hij zich voor de arbeiders
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inzetten, gaandeweg maakt de politieke activiteit plaats voor opvoedingsen beschavingswerk in en door de moedertaal, voornamelijk door middel
van het toneel. Hij schakelt zich, net als Zetternam, in de verlichtende
culturele fase van de Vlaamse Beweging in en zet een punt achter zijn
politieke activiteit. Hij publiceert een bundel Volksgedichten (1851), die
zonder weerklank gebleven is. Hij sticht de vereniging „Het Tooneel der
Volksbeschaving" en is van 1853 tot 1859 directeur van de Brusselse
Parkschouwburg, waar leden van de koninklijke familie sommige voorstellingen van zijn gezelschap bijwonen, maar hij vergeet niet in de Brusselse fabrieken vrijkaartjes te laten uitdelen. Ter gelegenheid van de vijfentwintigste verjaardag van de eedaflegging van Leopold I, in 1856,
schrijft en produceert hij het spektakelstuk De Belgische natie. Dramatische tafereelen, muziek van Peter Benoit. Het eindigt niet, zoals weleer
Het aerdsch paradys, met de Marseillaise. De koning kent hem een subsidie toe. De tekst verschijnt met een opdracht aan de koning.
In hetzelfde jaar 1856 begint de jonge Moyson zijn socialistische, vrijzinnige en flamingantische agitatie in het Gentse proletariërsmilieu van
wevers en spinners. Hij behoort tot een nieuwe generatie en opereert tijdens een nieuwe economische crisis. Het korte leven dat hem rest, vult
hij in dienst van zijn drievoudig ideaal boordevol met het houden van
meetings, het steunen van stakingen, het militeren in verenigingen, het
oriënteren van de Gentse industriearbeiders naar de Internationale, het
schrijven van pamfletten en geëngageerde liederen en gedichten. De voortrekker die zijn leven niet ontziet. Evenals bij Kats valt op dat Moyson
niet tot revolutie oproept en zijn actie binnen de wettelijkheid voert
ondanks zijn republikeinse overtuiging. Hij heeft geen leer, hij is de stem
van de strijd. De volksredenaar die hij blijkt te zijn geweest, overtreft de
dichter die hij had willen zijn. Toch heeft de liederdichter de actie van
de tribuun postuum voortgezet. Dit kan worden afgeleid uit het huldeadres dat de Gentse wevers en spinners in 1882 verspreiden ter gelegenheid
van de vijfentwintigste verjaring van de stichting van hun weerstandskassen. Op het document staan Moyson en Zetternam in medaillon afgebeeld. Hulde wordt gebracht door „de Vlaamsche socialistische werklieden aan de nagedachtenis der beide voorkampers der arbeidersbeweging
in Vlaanderen". Een gebalde tekst memoreert het „burgerskind" Moyson
als volksredenaar en dichter, als de man die hamerde op de idee „Werklieden vereenigt u, organiseert u en gij zijt machtig", als de eerste die
onder de werklieden de beginselen van de Internationale verkondigde.
Daarop volgt de oproep : „Werklieden, zingt zijne liederen !" Zetternam
wordt herdacht als „werkman"-romanschrijver, uitbeelder van het lijden
en verdediger van de rechten van het volk, als eerste die in onze taal de
stelling verdedigde dat de toestand van het volk eerst stoffelijk verbeterd
moet worden alvorens het vatbaar zijn kan voor verzedelijking. De
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oproep luidt hier : „Werklieden, leest zijne boeken !" Onderaan sluiten
twee regels het typografisch fraai verzorgde adres af : „Beiden zijn als
Martelaars van hun edel streven gevallen. Werklieden, vergeet ze nooit !"
Een aardig staaltje receptie.
Dit zijn niet zo maar details of gegevens voor voetnoten. Dit zijn indiciën. We hebben van zodra de naam Kats is gevallen, te maken met de
in sociaal opzicht meest markante en geavanceerde schrijvers van een
oudere en een jongere generatie. Een utopist, Kats, die droomt van een
op gelijkheid gevestigde samenleving. Een ambachtsman, Zetternam, die
de verpaupering als een noodlottig onrecht heeft ondergaan. Een strijder,
Moyson, die de arbeider het groepsbesef inprent. Geen van hen behoort
tot de coryfeeën van de literatuur van hun tijd, maar dat doet hier minder ter zake. Geen van hen preekt de opstand noch de totale omverwerping van het kapitalistische bestel. De treffende sociale accenten die ze
in de literatuur leggen, vinden hun oorsprong in een authentieke positie
van underdog. De twee ouderen zijn daarin gesukkeld, de jongere heeft
ervoor gekozen. De ouderen verburgerlijken en verliezen meteen hun
sociaal en literair elan. De jongere wordt door de dood in zijn vaart
gestuit maar functioneert niet onterecht als symbool voor de opkomende
socialistische beweging in Vlaanderen. Het is bekend dat deze de weg van
het reformisme zal opgaan. Ze zal de macht van de groep bewerkstelligen
om de emancipatie van de arbeider door middel van geleidelijke hervormingen vooral via het parlement te verwezenlijken. Eerst zal Anseele,
ongeveer op de limiet van onze periode, proberen met zijn opruiende
roman de gemoederen te sensibiliseren. Hij komt aan de top van de stijgende lijn die begint bij het sociale volkstoneel van de dertigjarige Kats
en daarna verzwakt, die klimt in de sombere aanklachten van de twintigjarige Zetternam en weer daalt, die opnieuw de hoogte ingaat met de
opbrandende Moyson.
Naar de figuur van Moyson grijpt de socialistische propagandist Edward
Anseele (1856-1938) jong notarisklerk, geen arbeider om de prille
beweging een bezielend voorbeeld voor te houden. In zijn volksroman
Voor 't volk geofferd (1880) ontwerpt hij een geromantiseerd beeld van
Moyson in het kader van wat hij noemt de „romantische geschiedenis der
werkersbeweging in Vlaanderen". Het wordt evenzeer de geromantiseerde
strijd van het „fabrieksvolk", met name de wevers te Gent vanaf de hongeropstand van 1847 tot het overlijden van zijn held (1868). Anseele
schrijft op de arbeider af. Hij vertelt met de verve van een feuilletonist
a la Eugène Sue. Hij overtreft Zetternam als realistisch miserabilist. Hij
wil extra overtuigen van het werkelijkheidskarakter van gebeurtenissen
en toestanden. Daarvoor neemt hij een fragment op uit de befaamde
hongertoespraak (1847) van de conservatief Conscience zowel als een statistische tabel over het aantal sterfgevallen en veroordelingen benevens
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de voedselprijzen in de jaren 1840-1848. Hij is een pamflettist. Hij steekt
zijn antipathie niet weg, niet voor de hogere klasse die de schuld van alles
is, niet voor Vuylsteke die het „volk" de rug heeft toegekeerd. Hij eist
eerst voedsel en dan onderwijs, want met geletterde geraamten is niets
aan te vangen. Het idealisme moet uit de boeken, alleen het materialisme
brengt krachtige geslachten voort. De weldra vermaarde volkstribuun is
al aan het woord : „vormt tegenover de Drievuldigheid der negentiende
eeuw : het Kapitalism, het Koningdom en Priesterschap, den Bond der
Inte rn ationale, het wereldsche heir der verdrukten !" Zijn gegijzelde lezer
kan er niet onderuit : een tijdvak staat op instorten.
DE GEMIDDELDE REALISTISCHE SCHRIJVER
Het kleine handvol in strikte zin sociaal geëngageerde schrijvers vormt
maar een minieme fractie. Voor de gemiddelde realistische schrijver is de
situatie van de werkende klasse een aanvaard maatschappelijk gegeven
veeleer dan een op te lossen maatschappelijk probleem. Belangrijk is nu,
dat hij er toch wat wil aan doen. Hoe kan hij dat, niet blind voor ellende
en onrecht, integendeel, maar niet bereid zijn burgerlijk samenlevingsmodel te doen wankelen ?
Menslievendheid
In de eerste plaats zal hij menslievend zijn, zoals het in zijn spraakgebruik luidt, mensenvriend, welmenende vriend des volks. Op dit punt
heerst geen verdeeldheid, wat ook de motieven, christelijke of vrijzinnige,
wezen. De menslievendheid kan zich uiten in liefdadigheid, al dan niet
gepaard met het aanprijzen van ethische remedies.
Liefdadigheid
Het eerst en altijd nodige is de liefdadigheid. Deze lijn loopt vanaf Wat
eene moeder lyden kan heel de periode door. Armoede, honger, gebrek
worden met deernis, vaak met verontwaardiging beschreven. Op die wijze
wordt medelijden gewekt. Het handelingsverloop van het verhaal laat
zien hoe de nood kan worden gelenigd met aalmoezen, levensmiddelen,
kleren, enz. „Kurieren am Symptom" in de meest voor de hand liggende
vorm. De privé-liefdadigheid heeft voorrang op de openbare : ze is discreter. De schrijvers doen op een specifieke manier mee. Ze dragen het
hunne bij door gelegenheidsstukken ten behoeve van armen, weduwen en
wezen te laten drukken. Zo ontstaat een caritatieve eendagsliteratuur van
plaketten en losse drukjes. Sommigen gaan verder en geven een werk uit
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met op de titelbladzijde vermelde sociale bedoelingen : Emanuel Hiel
publiceert onder schuilnaam G. Hendrikssone zijn eerste dichtbundel,
Looverkens (1859), „ten voordeele van de gezinnen der een en zeventig
onlangs te Gent veroordeelde fabriekwerkers". Van Frans de Potter verschijnt de historische roman Robert van Valois te Gent (1862) „ten voordeele van de noodlydende Gentsche fabriekswerkers".
In hun werk laten de schrijvers de tegenstelling tussen de weelde van de
rijken en de ellende van de armen royaal aan bod komen. Behoeftigen
schijnen veel minder in de lagere middenstand en bij de kleine bedienden
te vinden te zijn, al is daar de situatie weinig rooskleurig. De minstbedeelden zijn de arbeiders. Treffend worden de misstanden beschreven en
uitgebeeld waar zij het slachtoffer van zijn : de lage lonen, de boeten, de
afdankingen, het truck-systeem, het werkboekje (een „slavenbrief '), de
lange arbeidsdagen, de werkloosheid, de onhygiënische werkomstandigheden, de kinder- en vrouwenarbeid, de ondervoeding, de mensonwaardige huisvesting, de afwezigheid van hulp bij werkonbekwaamheid bijv.
wegens ongeval tijdens het werk, het afstoten van oudere arbeiders, de
uitbesteding van wezen en bejaarden, de bedelarij, het alcoholmisbruik,
de kleine criminaliteit, de afstomping, het analfabetisme, de onwetendheid, tijdens economische crises de honger en de epidemieën, al de ellende
waarin de arbeider wordt gedompeld en vernederd.
Nu is het zo dat het tafereel niet eentonig somber mag zijn. Men is nog
niet aan de zwarte literatuur van het naturalisme toe. De opbeurende
motivatie van de schrijver brengt correcties aan conform zijn burgerlijkethische ingesteldheid, zijn opvoedende bezorgdheid en zijn met een en
ander samenhangende poëticale opvattingen die we hier niet nader kunnen toelichten. De rijken hebben als plicht hulpvaardig te zijn. De idee
wordt geamplificeerd. De plicht maakt gelukkig wie hem volbrengt ; het
enige genoegen dat de rijkdom kan verschaffen, is te delen met de
behoeftigen, voor het overige baart hij niets dan kommer en vrees ; de
liefdadige dames zijn engelen. De liefdadigheid helpt de kloof tussen de
standen te overbruggen. De mensen worden broeders. Schijnweldadigheid, a fortiori onverschilligheid en hardvochtigheid zijn uit den boze. Bij
de armen weekt de liefdadigheid gevoelens van dankbaarheid los ; zij bidden dan ook dagelijks voor hun weldoeners. Opmerking : er komt een
moment dat schrijvers inzien dat de liefdadigheid de bressen niet dichten
kan.
We kunnen de correcties en retouches niet punt voor punt nagaan. We
nemen het voorbeeld van de huisvesting, omdat die schier overal aandacht krijgt. Bij de arbeiders in de steden is het niet overal gore ellende.
Ze mogen dan in vervuilde en stinkende achterbuurten leven, er zijn daar
ook zindelijke huisjes, uiteraard bij oppassende gezinnen. ,,... welke wonderen van zindelijkheid en schijnbare welvaart zien we dagelijks door
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onze Vlaamsche huismoeders verwezenlijkt met dit karig dagloon", zegt
terloops Bergmann, die geen dweper is. Bekend zijn, in een Gentse steeg,
het huisje met de sneeuwwite gordijntjes, de bloempotten op de vensters,
het Lieve-Vrouwbeeld op de schoorsteen, enz. van de zorgzame moeder
van Bavo en de smerige troep bij de moeder van Lieveken. Het contrast
staat bij Conscience in dienst van de moralisatie. In een armoedig huisje
in een donker en vochtig Antwerps gangske, waar vuilnishopen midden
in de straat liggen en kinderen in as en zand spelen, zingt een vogel in
een kooi en bloeit een bloem op de vensterbank. In een kamertje hangen
afbeeldingen van O.-L.-Vrouw en heiligen, en alles is er „goed geschikt
en welgedaan". De burgerhuizen staan in zo'n context knorrig en zonder
ziel elkaar wantrouwig aan te kijken, in de steegjes leunen de huisjes
tegen elkaar : de symboliek egoïsme vs. broederlijkheid ligt voor de hand,
en het blijkt duide lijk welke kant de sympathie van de burgerlijke auteur,
in dit geval Belpaire, uitgaat. Van de dagloners op het platteland weten
we dat zij het in bepaalde opzichten, bije. de voeding, beter hebben dan
de fabrieksarbeiders, althans buiten de crisisperioden. Toch is ook bij
hen armoe troef. Mevrouw Courtmans, in vergelijking met haar gefortuneerde collega Belpaire een minvermogende, minder sereen, door het
leven beproefd, klaagt de schande lijke huisvesting in enge en primitieve
hutten aan. Maar ze merkt de rozelaar voor de deur en de wingerd tegen
de gevel op, ze vergeet ook niet het moestuintje of het lapje grond. Van
haar is het gezegde dat zij alleen arm zijn die geen eigen haard en geen
eigen bed hebben.
Zoveel factoren schakeren het beeld van de armoede dat tot liefdadigheid
moet opwekken. De totale indruk mag niet afstotend zijn, net zoals de
afloop van de intrige niet onherroepelijk fataal mag zijn. De industriestad en de kleine dommelende stad, de stad aan de stroom en het stadje
aan de rand van het platteland, de buitengemeente in de nabijheid van
de stad en het boerengat, de vruchtbare landstreek en de zand- en heidevlakte, overal heeft de armoede lichte naast donkere tinten. De schrijver
is geen enquêteur, geen verslaggever, beslist geen ambitieus wetenschapsman zoals straks sommigen van zijn naturalistische confraters. Binnen de
realistische consensus doet zijn individualiteit zich gelden : zijn karakter,
zijn status en de graad van betrokkenheid bij het maatschappelijke gegeven, zijn behoudend of progressief standpunt en in verband hiermee zijn
bedoeling (beschermen, bekeren, veredelen, aanklagen), zodat hij zal toedekken, of de donkere partijen aanzwarten om ze schril te doen afsteken
tegen de lichte, of wat relativeren, vooraleer hij zijn bemoedigend slot,
zijn happy end bereikt, al moet daarvoor een erfenis uit de lucht vallen.
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Ethische remedies

De menslievendheid beschikt, behalve over liefdadigheid, ook over ethische remedies om het lot van de armen te verzachten. Een heel gamma.
De schrijver prijst de berusting aan, de gelatenheid, de tevredenheid met
de nederige stand, die de ware tevredenheid van het hart verzekert, wat
allemaal erg systeembevestigend klinkt. Hij zet aan tot de deugd en schildert de noodlottige gevolgen af van de ondeugd, de hovaardigheid, de
onzedelijkheid, de drankzucht, enz. (Hier vervaagt de grens tussen sociale
en zedenroman). De schrijver is niet zo naïef dat hij niet een verband zou
leggen tussen de armoede en het gevaar voor morele en geeste lijke
afstomping, oneerlijkheid en opstandigheid. Ethisch bestaan er geen
bevoorrechte klassen. Van Bergmann deze overpeinzing : „Bestaan er
arme menschen zonder eer, er zijn niet min rijke menschen zonder ziel."
Op het eergevoel van de arbeider zijn liederen gericht als De blauwe kiel
(1861), door De Potter, en het minder bekende Een blauwen kiel (1860),
door Hendrik van Eyck. Ze spreken boekdelen. Hij is naarstig, de arbeider, bekwaam, blij en lustig bij het werk, benijdt de rijke niet, is nederig
maar staat op zijn eer, strijdt voor de vrijheid van het land en is de
schepper van de welvaart. In nagenoeg al zijn verhalen en toneelstukken
met enige sociale inslag bevordert de schrijver de arbeidzaamheid en de
oppassendheid, en dat zijn precies de kwaliteiten die bij de kleine burgerij
aan de top van de waardenschaal staan. En ten slotte passen al deze ethische remedies in het onwrikbare geloof in de godsdienst bij de enen en
in de beschaving bij de anderen als de sterkste hefbomen voor de verbetering van de mens en de samenleving.
Een zekere vrees
Bij sommigen heerst een zekere vrees voor ontwikkelingen die zij in de
contemporaine maatschappij bespeuren. Karakteristiek is in dit opzicht
het inleidende essay van Hendrik Sermon tot het tijdschrift Noord en
Zuid (1862). Daarin worden de verwaarlozing van de lagere standen en
het groeiende pauperisme vlekken op de vooruitgang genoemd. De
massa, zo heet het verder, wordt slechts in twee richtingen aangetrokken,
enerzijds door de christelijke weldadigheid die in de huidige toestand ontoereikend is (de officiële weldadigheid wil Sermon zelfs niet in aanmerking nemen), anderzijds door de apostels van het ongeloof die de gunst
van de onwetende en uitzichtloze massa proberen te winnen, zodat „de
vooruitgang der omwenteling by het volk schrikwekkend is". Conscience
ziet de wonderbare en weldadige expansie van de industrie „niet zonder
geheimen schrik" zolang er vrouwen- en kinderarbeid bestaat. Een
toneelauteur als Emmanuel van Driessche, bewust van de onafscheid-
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baarheid van twee „grondwaarden", kapitaal en arbeid, en sympathiek
tegenover de arbeider als eisende partij, vreest de moge lijke verstoring
van de bestaande orde. Naarmate de jaren zeventig vorderen blijkt dat
de schrik erin zit bij diegenen die de tekenen verstaan. „Het maatschappelijk vraagstuk van Arbeid en Kapitaal, dat de geduchte Internationale,
regelmatig, op bepaalde tijdstippen, in werkstakingen en congressen ten
schrik van nijveraars en bezitters, op het tapijt werpt, is niet weggecijferd
door de looden kogels, geschoten in den buik van den werkman...", zo
schrijft de ultramontaanse dichter Lodewijk de Koninck in de voorrede
tot zijn bundel Galerf van vaderlandsche ta . fereelen (1878). Hij verwacht
alles van een algehele godsdienstige herbronning. Het sociale is daarin
begrepen.
Uitwegen zoeken
Het is niet zo dat speci fi eke sociaal-economische aspecten van het arbeidersvraagstuk niet worden onderkend, hoe zwaar ook wordt geïnvesteerd
in het ethische. We gaan even terug in de tijd. In de jaren veertig was
een democratisch elan op verscheiden wijze tot uiting gekomen in de
geschriften van Kats, Van Kerckhoven, Zetternam, Lodewijk Gerrits,
Felix Boone en anderen. Teken des tijds : zelfs op het stichtingscongres
van de liberale partij (1846) was onder druk van een radicale minderheid
een sociaal artikel in het programma opgenomen : „De verbetering die de
toestand van de werkende en behoeftige klasse dringend vereischt"
(art. 5). De vooral voor het kleine volk in de Vlaamse gewesten rampzalige economische crisis van 1845-1849 en de sociale beroering die in de
Franse Februarirevolutie van 1848 uitbarstte, scherpten de aandacht van
sommige schrijvers voor de maatschappelijke situatie van de arbeiders.
De twee belangrijksten, Zetternam en Van Kerckhoven, gaven zich
rekenschap van de noodzaak om de zaken recht te zetten. De één liet
zich ontvallen dat alle onheil voortkwam uit het ontbreken van een
arbeidsreglementering. De ander wilde niet minder dan de toestand van
de arbeidende klasse „geregeld zien", wat wel een ambitieuze uitspraak
was. Beiden wezen de onbeperkte concurrentie, waar de arbeider het eerste slachtoffer van was, als de grote schuldige van de ellende aan. Paradoxaal genoeg was het de burgerlijk ingestelde Van Kerckhoven die het
verst ging in het suggereren van concrete voorstellen, toen hij in zijn filosofische, vaak aan de dagelijkse realiteit ontsnappende roman Ziel en
lichaem om niet duidelijke redenen een discussie op gang bracht over een
reeks tamelijk progressieve maatschappelijke hervormingen. Alleen
werkte hij zijn suggesties niet uit. Er was geen plan-Van Kerckhoven.
Van de jonge sociaal bewogen Zetternam kennen we de kerngedachte dat
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de zedelijke vooruitgang van de arbeider niet gescheiden kan worden van
het materiële welzijn. Maar er was evenmin een plan-Zetternam.
Na 1850 heeft de burgerij het voor het zeggen. Ze bewerkt allengs een
economische opbloei, waar de arbeider echter weinig of geen voordeel uit
trekt. Tegelijkertijd wordt door de persistentie van de armoede en de toename van het aantal industriearbeiders de categorie van werknemers
die het gevoeligst is én voor de conjunctuurschommelingen én voor
sociale agitatie het terrein voorbereid voor verzet, wilde stakingen en
onlusten. De polarisatie tussen arm en rijk neemt toe wanneer in 18561857 en in de eerste helft van de jaren 1860 zich ernstige economische crises voordoen. In die ontwikkeling is het optreden van Moyson te situeren. Van nu af zijn tekenen van vrees, bezorgdheid en reflectie bij sommige schrijvers waar te nemen. Is het toeval dat uit de jaren zestig enkele
verhalen dateren die verder gaan dan de gevoelvolle evocaties, de aanklachten, de palliatieve menslievendheid en wat wel eens het moraliserende discours wordt genoemd ? Men zoekt (weer) uitwegen, men denkt
ernstig aan hervormingen.
Conscience mengt zich in het debat. Zo mogen we het stellen. Hij neemt
zich voor een verhaal uit het leven van de Gentse werklieden te schrijven.
Bavo en Lieveken (1865) zoekt een uitweg. De arbeider kan zelf zijn lot
verbeteren door een actieve en waardige rol te spelen in het bevorderen
van de industriële vooruitgang. De middelen daartoe zijn leerzaamheid
en oppassendheid, zo formuleert het de jury die Conscience voor dit werk
de vijfjaarlijkse staatsprijs toekent (1870). De klemtoon ligt duidelijk op
het begrip onderwijs : het verdrijft de onwetendheid, het garandeert de
zedelijke verbetering en het besef van persoonlijke waardigheid van de
arbeider. Hij hoeft geen slaaf te zijn, méér nog, hij kan hoog op de
sociale ladder klimmen. Het begrip onderwijs als sociale weldaad wordt
aangebracht door een arbeidersvrouw, de moeder van Bavo. Er is namelijk een tweede motief in het verhaal aanwezig : de herwaardering van de
rol van de vrouw. Ruk haar niet uit de schoot van het gezin. De beschaving van de werkende klasse begint met de vrouw. Zij heerst over de
geest en het hart van de komende geslachten. Bavo's moeder laat de jongen onderwijs volgen ten koste van grote opofferingen. Ze wil dat haar
kind een mens wordt en niet door onwetendheid tot onmacht en eeuwige
slavernij veroordeeld blijft. Wordt hij een mijnheer, voegt zij eraan toe,
zoveel te beter ! Zij onttrekt hem aan het lage fabriekswerk en effent het
pad voor de klerk die fabrieksdirecteur wordt. Het geval is exemplarisch.
De directeur leidt Conscience in een Gentse modelfabriek rond. De
hygiëne, de efficiëntie en de verhouding van de arbeiders (volwassenen en
kinderen) onder elkaar en tot de pate rn alistische leiding zijn ideaal. De
meesters hebben een zending. Bavo, die zelf de vruchten van het genoten
volksonderwijs plukt, heeft in de fabriek een kleine school opgericht voor

(13)

265

de kinderen van acht tot vijftien jaar. Ze krijgen tijdens de werktijd geregeld een uur onderricht. Op het programma staan behalve de vakken van
de lagere school lessen over de industrie in het algemeen, de weefsels en
het katoen (we zijn in een katoenfabriek), de machines, de techniek, maar
ook over de spaarkassen, de genootschappen van onderlinge bijstand en
zo besluit
de p lichten jegens God, zichzelf en de evennaaste, kortom
alles
waarvan
de
kennis
de
kinderen
tot
bekwame
arbeiConscience
ders, goede huisvaders en verlichte burgers van een vrij vaderland maakt.
Conscience legt er de nadruk op dat het stimuleren van het volksonderwijs het welbegrepen belang van de „meesters" en van het hele mensdom
is. De uitweg die hij ziet, is die van een door het onderwijs mogelijk
gemaakt harmoniemodel van burgerlijke signatuur dat op wederzijds respect steunt. Het systeem werkt in het voordeel van beide partijen. Aan
de bestaande gehiërarchiseerde ordening wordt niet geraakt, maar voor
de arbeider is de mogelijkheid reëel om haar bij geval te doorbreken zonder haar ter discussie te stellen.
Bij Mevrouw Courtmans klinkt de toon driftig en rebels, als zij in De hut
van Tante Klara (1864) lucht geeft aan haar diepe verontwaardiging over
de georganiseerde uitbuiting van de kinderarbeid in de kantscholen. Die
scholen staan trouwens in een bijzonder kwade geur bij de schrijvers.
Haar emotie belet Courtmans niet een verregaande reglementering voor
te stellen waarin zij zelfs de vaststelling van het salaris en de controle
erop niet vergeet. Haar eigenlijke programma bepaalt een drastische
beperking van de arbeidsduur en een afwisseling van werk, onderwijs en
ontspanning. Een afschaffing van de kantscholen bepleit ze niet. Courtmans wil ook iets doen voor de landarbeiders, in het bijzonder voor diegenen die seizoenarbeid in Noord-Frankrijk gaan verrichten om aan de
kost te komen. In Het plan van Heintje Barbier (1866) ontwerpt ze een
eigenaardig staaltje van landbouwpolitiek. Heintje en zijn vrouw verkrijgen van de barones-grootgrondbezitster dat landbouwgrond zogoed als
kosteloos wordt uitgedeeld, vijftig are per gezin. De behoeftige dagloners
kunnen hem in hun vrije tijd bewerken. Het initiatief komt hun gezondheid ten goede en ondervangt de gevolgen van harde maatregelen van de
grondbezitters bij wisselende conjunctuur. Men lette op de ethische inslag
van de hervorming : geef de arme iets dat hem toebehoort, zo luidt de
redenering letterlijk, en ge zult hem verheffen in zijn ogen, hij wordt een
waardig medelid van de maatschappij. (Bezit bevordert het gevoel van
eigenwaarde). Een andere mogelijkheid van emancipatie is het zelfonderricht, wat dan weer past in de hoge verwachting die Courtmans met
zoveel van haar tijdgenoten heeft van het onderwijs en de kennis in het
algemeen. In De gezegende akker (1876) redt een knecht een boer van de
ondergang dank zij zijn bekendheid met moderne technieken die hij in
vakboeken heeft opgedaan. Daarna weggezonden door een nieuwe mees-
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ter, koopt hij een grond waar niemand van weten wil, omdat er volgens
de bijgelovige dorpsbevolking (verlichtingsmotief) een vloek op rust.
Bekwaam als hij is, maakt hij de grond vruchtbaar. Hij wordt een welgestelde boer.
In De plannen van Peerjan (1868), door Domien Sleeckx, raakt boer Peerjan door zijn onverzadelijke geldzucht aan lager wal. Zijn brave en ijverige knecht een bestedeling verwerft fortuin en welstand. Waarom ?
Hij is een man van de vooruitgang. Hij bekroont het verhaal : hij beheert
een modelhoeve.
De priester Peter Cautereels (1833-1903), vruchtbaar schrijver van stichtende ontspanningslectuur, trekt hier even de aandacht met zijn roman
(1872). Het
Mijnheer Kremers. Een drietal zedetafereelen uit onzen tijd
werkje maakt verschillende facetten zichtbaar van de geestesgesteldheid
van de katholieke kleine burger en buitenmens. Het is een waar tijdsdocument, ook al omdat de auteur de vlakke realistische formule aanhoudt.
Anders dan bijv. Renier Snieders vertelt hij gelijkmatig, houdt hij sentiment en verbeelding in bedwang en gaat hij niet, uitgenomen in een
opkrikkende excursus, buiten de herkenbare dagelijkse werkelijkheid. En
wederom anders dan de Snieders van de latere tendenswerken die overdondert, last Cautereels discussies in over controversiële punten van
morele, sociale en politieke aard. De sociale lijn interesseert ons hier. De
Inte rn ationale, vanuit Brussel gepropageerd, stookt de arbeiders op tegen
de meesters, organiseert stakingen en bewerkt het ongeluk van de werknemers samen met dat van de werkgevers. (N.B. In het verhaal en ten
overvloede in een voetnoot wordt uitdrukkelijk onder de aandacht
gebracht dat er geen stakingen en vernielingen zijn bij katholieke fabrikanten). Het enige wapen tegen de Inte rn ationale is de opbeuring van het
godsdienstige gevoel bij de arbeider. Cautereels grondvest het eigentijdse
paternalisme op christelijke beginselen. De fabrikant of de meester wordt
geacht de vader van zijn werknemers te zijn, met alles wat dit inhoudt
aan respect doch ook aan materiële voorzieningen (behoorlijk wonen
tegen matige prijs, steun bij ziekte, niet verstoten wegens ouderdom of
opgelopen werkonbekwaamheid, weduwen en wezen niet in de nood
laten). De christelijke nuance van dit paternalisme is dat de meester de
werkman uit overtuiging behandelt niet als een slaaf of een machine
maar, zo zegt een van de personages, als een redelijk schepsel dat met
God in betrekking moet staan door de godsdienst. De discussie vindt
plaats tussen een liberaal fabrikant die besloten heeft het zondagwerk in
te voeren, en de katholieke meestergast die weigert het besluit aan het
personeel te gaan mededelen en op staande voet ontslag neemt. Na een
tijdje zien beiden elkaar terug. De fabriek is door de stakers vernield, de
meestergast komt in de buurt zijn eigen fabriek bouwen die goed zal
draaien. Beide antagonisten blijven op hun standpunt. „Andere gedach-
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ten geven andere voortbrengsels", laat de auteur zijn woordvoerder
besluiten, in een aandoenlijk puristisch Vlaams.
Veelomvattende hervormingsplannen treft men aan bij de vergeten Felix
Boone (1821-1870). Hij was achtereenvolgens slotenmaker, letterzetter te
Brussel, redacteur van het liberaal-democratische Gentse blad „De Broedermin" (1848-1859), hoofdredacteur sinds 1859 van „De Stad Gent",
het officiële orgaan van de liberalen te Gent. Een belezen selfmade man,
dol op sociale en filosofische doctrines. Zijn door het Willemsfonds uitgegeven sociale roman De tooverdrank (1870) verdient nadere bespreking.
Doel is het lot van de arbeiders te verbeteren door hun zin voor „eigenkracht en zelfwaardigheid" te geven. Aan het pauperisme kan een eind
komen als de arbeider verantwoordelijkheid durft op te nemen. Liefdadigheid wordt bij voorbaat uitgesloten, samenwerking met de burgerij
niet, al gaat de schrijver daar niet op in.
Boone beveelt een viertal concrete initiatieven aan : „verbruikingsgenootschappen", dit zijn coöperatieve winkelketens ; het bouwen van arbeiderswoningen en de voorwaarden om de arbeiders in staat te stellen eigenaar te worden ; volksbanken, die als kredietinstellingen voor arbeiders
functioneren ; tenslotte„maatschappijen van voortbrengst", ondernemingen op het gebied van produktie en distributie, waarin de arbeiders deelgenoten, niet langer loontrekkenden zijn. Al deze initiatieven berusten op
het beginsel van de associatie. Boone verdedigde het al in de jaren vijftig.
Het is de vrije vereniging waarin alles door en voor de arbeiders
geschiedt. In wezen het associationisme van Fourier maar zonder de utopie van de „phalanstères", de georganiseerde produktie-, consumptie- en
leefgemeenschappen.
Boone is zeker van zijn stuk en beroept zich op geslaagde experimenten.
Hij weet echter te relativeren. Hij belooft het paradijs op aarde niet. De
volmaaktheid is niet van deze wereld. De mens is zowel aan driften als
aan rampen blootgesteld. Hij mag niet vergeten dat zijn onsterfelijke ziel
tot een hogere en betere wereld geroepen is, evenmin dat alle mensen kinderen van één God zijn die elkaar als broeders lief moeten hebben. Boones levensbeschouwe lijke achtergrond is christelijk en democratisch liberaal. De christelijke component komt vaak uitdrukkelijk voor. De democratisch liberale herkent men aan de idee van de vereniging van de arbeiders uit vrije wil en de actieve inzet voor de vooruitgang, het stokpaardje
van de liberalen. Geen spoor van revolutionaire gezindheid. Zelfs stakingen hebben geen zin, tenzij in heel bijzondere omstandigheden. Het communisme of, zegt hij, gemeenschap van goederen is het dodende
leerstelsel „'t welk u eindelijk naar de jammerlijkste en verachtelijkste
aller dwingelandijen zal heen leiden" (36). De anarchist Bakoenin had al
eerder in die zin gesproken. Boone is een geweldloos hervormer. Hij wil
overreden. Hij voegt twaalf bijlagen aan zijn roman toe (fragmenten uit
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recente boeken en tijdschriften, verslagen en reglementen van maatschappijen, rapporten van onderzoekingen) en verwijst naar verwezenlijkingen
in Turkije, Schotland, Engeland, Frankrijk, Duitsland. De zakelijkheid
van het realistische tijdperk drukt haar stempel op dit in de grond idealistische geschrift. Dat het de projectie van een ideaal is valt moeilijk te
loochenen. Het ideaal is de bevrijding van de arbeider uit de dienstbaarheid door de toegang van de arbeid tot het kapitaal. De arbeiders moeten
kapitalisten worden. Is dit te cru uitgedrukt ? Ziehier een citaat uit de
mond van een wijs man die kennelijk met instemming van de auteur
spreekt : „Vrienden", zei hij, „ik hoor soms klappen van de kapitalisten
af te schaffen. Dat is zotte praat. In plaats van de kapitalisten af te schaffen, moet men ze vermenigvuldigen. Hoe meer kapitalisten er zijn hoe
beter. Ik zal u dat door een voorbeeld bewijzen". In die trant gaat het.
In 1847 schreef Zetternam zijn vertelsel De tooverdoos (versch. 1848).
Onderliggend was de idee van de klaasenstrijd. Er sprak meer hoop dan
zekerheid uit dat het mensdom ooit tot eeuwige broederliefde zou
komen. Het idealistische sprookje was een romantisch produkt van emotie en verbeelding, het werd in fine als een droom voorgesteld. De toverdrank waar de ik-verteller in het begin van Boones verhaal drie druppels
van inneemt en waar de titel naar verwijst, verwekt geen droom van
hoop en betovering. Het drankje stelt niet méér voor dan een kneep van
de auteur waardoor de verteller in staat wordt gesteld te zien, hier en
elders, „wat ten voordeele van den werkman reeds ondernomen werd en
wat later zal beproefd worden". Dat is nuchtere taal. We bevinden ons
in een andere fase van de maatschappelijke en mentaliteitsontwikkeling.
SAMENVATTENDE TERUGBLIK
Het arbeidersvraagstuk is geen factor van verdeeldheid onder de schrijvers. In de literaire produktie wordt niet over de kwestie getwist. Allen
zijn begaan met de situatie van de arbeiders. Zij beelden de armoede, de
ellende en de onrechtvaardigheid met intens medevoelen en gecorrigeerd
realisme uit. Op een paar in strikte zin sociaal geëngageerde schrijvers na
aanvaarden ze de situatie van de arbeider als een maatschappelijk gegeven zonder haar als een op te lossen structureel probleem te beschouwen.
Toch is bij allen de wil aanwezig iets te doen om het lot van de arbeider
te verbeteren. De gemiddelde schrijver prijst de liefdadigheid en stelt
bovendien ethische remedies voor als berusting, gelatenheid, tevredenheid
met en zelfs trots op de nederige stand, voorts bij uitstek burgerlijke
deugden als arbeidzaamheid en oppassendheid. Naargelang van zijn
levensbeschouwing hecht hij bovenal belang aan de godsdienstige of de
humanistische vorming.
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In de jaren zestig wordt tengevolge van toenemende polarisatie tussen
arm en rijk door sommigen uitgekeken naar mogelijke uitwegen en hervormingen. De meest behoudende zowel als de meest geavanceerde
schrijvers, Conscience resp. Boone, houden de arbeiders voor, hun eigen
kracht in te zetten. Een pakket afdoende maatregelen van bovenaf die de
toestanden grondig zouden saneren, eisen ze niet. Staatsinterventie ligt
anderzijds niet in de lijn van het door het economische liberalisme geïnspireerde beleid. De overheid onderhoudt wel een openbare armenzorg,
aan de sociale orde laat ze niet tornen. De voorstellen van de schrijvers
zijn constructief, in genen dele revolutionair. Ze respecteren en bevestigen
de bestaande orde, en dat is de burgerlijke. Ze beogen de lotsverbetring
van de arbeider binnen zijn klasse en garanderen het herstel van zijn
menselijke waardigheid. Een breed en coherent alternatief bieden ze niet.
Ze sleutelen aan deelaspecten. Ze verwachten heil van vooral kennis en
bezit, allebei in de praktijk even moeilijk toegankelijk, hoewel als haalbaar voorgesteld. Een arbeiderszoon wordt een mijnheer, een bestedeling
een welgestelde boer, een arbeider kan het tot kapitalist brengen. De
schrijvers houden een spiegel voor die hun eigen aspiraties zoniet hun
eigen successtory reflecteert. Tot Anseele, die alleen maar verdrukten en
verdrukkers ziet, in 1880 zijn aanval tegen de hogere klasse inzet en de
arbeider én de kleine burger oproept om de bestaande orde te vernietigen. De Geschiedenis zal dit revolutionaire elan onttrekken aan de literatuur en kanaliseren naar een grootscheepse reformistische actie die voor
de parlementaire weg kiest en zich schoeit op de kapitalistische leest.
Deze ontwikkeling valt buiten onze opzet.
LIT. Historisch kader : H.J. Elias, Geschiedenis van de Vlaamse gedachte,
dl. II (1963), dl. III (1964) ; Th. Luykx, Politieke geschiedenis van België, 1964 1 ,
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van België sinds 1830, 1981 1 , herz. uitg. : E. Witte met medew. van J. Craeybeckx
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Sociaal kader : A. Dewinne, Door arm Vlaanderen, 1903 ; Avanti, Een terugblik, 1908 1 , 1931 2 ; J. Kuypers, Bergop, 1957 ; J. Dhondt (hoofdred.), Geschiedenis van de socialistische arbeidersbeweging in België, 1960-1968 ; S.H. Scholl,
150 jaar katholieke arbeidersbeweging in België, dl. I, Het sociaal-katholicisme
(1789-1886), 1963 ; J. Verstraelen, De grauwe revolutie. Inleiding tot de geschiedenis van de arbeidersbeweging, 1965 2. Letterkunde en sociale problematiek : M. de Vroede, De finaliteit van de Vlaamse zedenroman in het midden van
de jaren 1950, in : Spiegel der Letteren, III, 1959, p. 17-32 ; Idem, De Vlaamse
Beweging in 1855-1856. Bijdrage tot een meer verantwoorde kennis van haar evolutie, 1960, p. 102-153 ; M. Oukhow, Sociale belangstelling in de Vlaamse letterkunde, in : J. Dhondt (hoofdred.), o.c., p. 151-160 ; G. Schmook, Al moeite om
niet ?, 1966 ; Ph.H. de Pillecyn, Sociaal probleem en verhalend proza 1830-1886.
Een sociografische literatuurstudie, 1967 ; M. Neirynck, Sociale-economische ontwikkeling in de XIXe eeuw en de weerslag ervan op de Vlaamse letterkunde, in :
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De Gids op Maatschappelijk Gebied, 1969, p. 379-400 ; Eug. de Bock, Ondergang
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Nederlanden, dl. 12 (1977), p. 191-208 ; L. Stynen, Naar een bereikbaar utopia.
Sociaal reformisme bij burgerlijke auteurs (1865-1870), in : Restant, X, 3 (1982),
p. 273-278 ; Idem, Het Vlaamse utopische schrijven in de l9de eeuw, in : Laatst
nog... Opstellen over de aflopende toekomst (red. L. de Vos), 1985, p. 21-42 ;
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TWEE ONBEKENDE FRAGMENTEN
VAN DE SPIEGEL HISTORIAEL (*)
door

Godfried CROENEN
Aspirant N.F.W.O.

Hoewel de Spiegel historiael in een groot aantal handschriften is overgeleverd, blijft het onderzoek van de fragmenten belangrijk, niet het minst
omdat het werk in geen enkel handschrift volledig is overgeleverd. J. Biemans zal in zijn proefschrift de gehele handschriftelijke overlevering van
de Spiegel historiael behandelen. Zonder op zijn onderzoekresultaten
vooruit te willen lopen, geef ik in dit artikel een beschrijving van twee
tot nu toe onbekende fragmenten. Die fragmenten kwamen aan het licht,
toen ik op het Rijksarchief te Antwerpen de handschriftenverzameling
doorzocht. In die verzameling bevinden zich naast volledige codices ook
talrijke middeleeuwse fragmenten, afkomstig uit de banden van archiefstukken. Het merendeel daarvan bevat Latijnse teksten en is afkomstig
uit liturgische handschriften. Toch vond ik hieronder ook drie Middelnederlandse fragmenten, waarvan twee van Spiegel historiael-handschriften
afkomstig bleken te zijn ( 1). Beide fragmenten zijn niet zonder belang.
Het ene fragment is afkomstig uit een handschrift in drie kolommen,
waarvan tot nu toe geen andere fragmenten bekend zijn. Het bevat een
(*) Bij het voorbereiden van deze bijdrage werd mij van vele zijden hulp geboden. Allereerst wil ik de archivarissen en erearchivarissen van het Rijksarchief
Antwerpen vermelden, nl. dr. G. Asaert, E. Houtman, A. Bousse en A. Jamees.
Zij hielpen mij met de geschiedenis van de fragmenten. Prof. dr. J. Janssens en
Prof. dr. J. Reynaert boden mij hulp bij mijn eerste pogingen tot identificatie van
de tekstfragmenten. Dr. J. Deschamps komt de eer toe de tekst van het fragment
in vier kolommen als een onbekend tekstgedeelte van de Spiegel historiael te hebben herkend. Als commissaris heeft hij een eerste redactie van deze bijdrage van
kritische opmerkingen voorzien. J. Biemans, die de tekstoverlevering van de Spiegel historiael als geen ander kent, verstrekte mij inlichtingen over andere fragmenten van de Spiegel historiael, in het bijzonder over het fragment Leiden, UB,
Ltk. 177, dat we samen nader hebben bekeken. Hij moedigde mij ook aan om
mijn ontdekking bekend te maken.
( 1) Het derde fragment bestaat uit twee kleine strookjes perkament, afkomstig
uit een lectionarium, dat op paleografische gronden in de veertiende eeuw, mogelijk ca. 1350, dient gesitueerd. Het bevindt zich in de Verzameling Handschriften,
nr. 2. Onder dit nummer worden losgemaakte fragmenten bewaard, die afkomstig
zijn uit het archief familie de Menten de Horne, dat op het Rijksarchief Antwerpen
wordt bewaard.
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tekstgedeelte uit de Eerste Partie. Het andere fragment behoorde oorspronkelijk tot het handschrift in vier kolommen, waartoe ook Leiden,
UB, Ltk. 177, het zgn. fragment-Serrure, heeft behoord. Dit fragment is
vooral interessant, omdat daarin het einde van de Tweede Partie gedeeltelijk is overgeleverd, een tekstgedeelte dat van elders nog niet bekend
was. In dit artikel beperk ik mij tot de codicologische beschrijving van
de twee fragmenten en tot de uitgave van het nieuwe tekstgedeelte.

I. Het fragment in drie kolommen
Het fragment bevond zich op het Rijksarchief Antwerpen in de Verzameling Handschriften, nr. 15 ). Een aantekening in een moderne hand op
de omslag luidt : „Perkament, omslag van P.R. [ = parochieregister]
Merksplas 1604, afkomstig van Pastorij van Merksplas (18 mei 1962)".
Op het fragment zelf staat op de rectozijde in de rechterbovenhoek de
volgende aantekening in een 17de-eeuwse hand : „Liber mortuorum et
coniugatorum ab anno 1604 usque ad 1653, [en bijgevoegd door dezelfde
hand] 1635 coniuga [lees coniugatorum]". Deze aantekening is over een
grotendeels onleesbare oudere aantekening geschreven. Daaronder, in de
ruimte tussen de tweede en de derde kolom, maakte dezelfde (?) hand een
eveneens grotendeels onleesbare aantekening. Rechts onderaan heeft een
scribent bij wijze van probatio pennae kringen getrokken. Het perkament
heeft duidelijk gediend als omslag voor een lang smal registertje. De rectozijde was daarbij naar buiten gekeerd. Dit blijkt uit de donkere kleur
van het perkament op de rectozijde en uit de verticale plooi over het midden van het blad. Op de versozijde is het perkament veel lichter van kleur
en minder vuil. De versozijde vertoont lichte vlekken, waarschijnlijk resten van lijm. Uit het onderzoek van de originele parochieregisters van
Merksplas op het Rijksarchief te Beveren werd duidelijk dat het fragment
als omslag van Parochieregisters Merksplas, inv. nr . i bis heeft
gediend ). Dit blijkt niet alleen uit de afmetingen van het betreffende
register, maar vooral uit de resten van blauwe inkt die zich op de papieren omslag bevinden als gevolg van de oorspronkelijke band. Aan de
voorkant gaat het om een deel van de lombarde M en een paragraafteken
en op de achterkant om een volledige lombarde A. Zoals bij andere hergebruikte stukken perkament was op het blad een stuk papier gekleefd,
zodat het geheel een stijve kaft vormde. Het register is 95 mm breed en
(2

(3

(2) De Spiegel historiael-fragmenten hebben ondertussen een nieuwe signatuur
gekregen. Ze worden nu beide bewaard in Verzameling Handschriften, nr. 147.
(3) A. Bousse, Inventaris van de doop-, trouw- en begraafboeken bewaard op het
Rijksarchief te Antwerpen, Brussel, 1977, p. 61. De parochieregisters van de provincie Antwerpen worden momenteel op het Rijksarchief te Beveren bewaard.
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315 mm hoog. Het is aangelegd geworden in 1604 met voor de overlijdens aantekeningen tot 1653. Het tweede deel bevat de registratie van
huwelijken van 1605 tot 1636. Dit komt volledig overeen met de aantekening op het fragment. Van welk handschrift dit fragment afkomstig is en
waarom het als omslag van het parochieregister gebruikt is geworden, is
niet duidelijk.
Het perkament van het fragment is van goede kwaliteit. Er zijn verscheidene gaatjes in het perkament, maar die zijn waarschijnlijk het gevolg
van het latere gebruik als omslag. Nergens zijn de gaatjes dichtgenaaid.
De rectozijde van het blad is de vleeszijde. Het fragment is bovenaan 207
en onderaan 206 mm breed en 312 mm hoog. Onderaan en aan de zijkanten is er vermoedelijk perkament weggesneden, maar afgaand op de
bladspiegel moeten de huidige afmetingen niet veel kleiner zijn dan die
van het oorspronkelijke handschrift ooit zijn geweest.
Het blad is in drie kolommen beschreven. Bovenaan zijn de prikken van
de liniëring bewaard gebleven. Onderaan en aan de zijkant moet er perkament zijn weggesneden, want daar zijn er geen prikken te bespeuren.
De liniëring met loodstift is zeer verzorgd. Horizontaal zijn er per bladzijde eenenvijftig lijnen getrokken voor vijftig regels tekst. Geen enkele
horizontale lijn overschrijdt de afschrijving. Tussen de kolommen loopt
de liniëring door. Verticaal zijn drie kolommen afgeschreven, met een
hoofdletterkolom van 4 mm, door een ruimte van 1 mm van de rest van
de regel gescheiden. De prikken geven enkel het begin en het einde van
de tekstkolom aan, zodat er dus zes in totaal zijn. De overige verticale
lijnen lopen zonder prikken evenwijdig met de andere. De hoofdletters bij
het begin van een regel zijn steeds keurig binnen de hoofdletterkolom
geschreven. Uitzonderingen hierop zijn de wat grotere hoofdletters op de
bovenste regel van elke tekstkolom en de gekleurde lombarden bij het
begin van een nieuw kapittel. Meermalen waren de kolommen te smal en
diende de kopiist het einde van de versregel buiten de kolom te schrijven.
Soms zijn de laatste woorden van het vers dicht bij elkaar geschreven.
Viermaal bevindt de laatste lettergreep zich boven de regel. Eenmaal is
de nummering van een kapittel onder de regel geschreven.
Over de opbouw van de oorspronkelijke codex is niet veel te zeggen. Aan
het fragment moeten ongeveer 15.000 regels uit het begin van de Eerste
Partie zijn voorafgegaan. Met de gegeven opmaak zou dit fragment dus
fol. 50 kunnen geweest zijn. In de rechterbovenhoek van de rectozijde
staat tussen de prikgaatjes van de tweede tussenmarge een 16de-eeuwse (?) aantekening : „1". Dit zou een foliëring kunnen zijn, maar waarschijnlijk maakt dit toch deel uit van de grotendeels onleesbare notitie die
er vlak onder staat. Hoe het handschrift verder was opgebouwd, is niet
uit te maken. Het fragment vertoont geen sporen van custoden of recla-
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men. J. Biemans deelde mij mee dat er hem geen fragmenten bekend zijn,
die uit hetzelfde handschrift afkomstig zijn.
Het schrift is een littera textualis uit de eerste helft van de veertiende
eeuw. De kopiist heeft haast uitsluitend in het begin van een vers van
hoofdletters gebruik gemaakt. Uitzonderingen daarop zijn enkele plaatsen, waar hij de naam Cipio met een kapitaal geschreven heeft. De
hoofdletters in het begin van de eerste regel van elke kolom zijn iets groter dan die in het begin van elk vers. De i's zijn aangestreept. Om de
tekst binnen de kolom te kunnen schrijven heeft de kopiist veelvuldig
gebruik gemaakt van afkortingen, zoals de nasaalstreep, de krul voor r
met klinker en bovengeschreven klinkers. Interpunctie komt nauwe lijks
voor. Punten zijn vooral gebruikt om Romeinse cijfers aan te geven.
Slechts op enkele plaatsen zijn verbeteringen aangebracht door een contemporaine hand, misschien dezelfde als de schrijfhand.
In het bewaarde fragment is gebruik gemaakt van drie hulpmiddelen om
de tekst te structureren. Het begin van elk kapittel is aangegeven door
een rood opschrift, gevolgd door een Romeins cijfer. De daaropvolgende
regel begint telkens met een lombarde. Tussen het einde van een kapittel,
het rode kapittelopschrift en de eerste versregel van het volgende kapittel
zijn geen regels opengelaten. Bij elke lombarde bevindt zich een representant. Vijf lombarden zijn twee regels hoog en één lombarde, een I, vier
regels. De lombarden zijn afwisselend rood en blauw en respectievelijk
met blauwgrijs en rood penwerk versierd. Tenslotte zijn enkele versregels
met een paragraafteken gemarkeerd. Ook de paragraaftekens zijn afwisselend rood en blauw.
Het fragment bevat Eerste Partie, Boek V, kapittel 31, vv. 61-kapittel 36,
vv. 20 (4). Het vertoont soms betere lezingen dan de uitgave van De Vries
en Verwijs. De varianten zijn vooral redactioneel van aard. De eigennamen zijn af en toe correcter dan in de voornoemde uitgave.
II. Het fragment in vier kolommen

Het fragment berustte op het Rijksarchief Antwerpen in de Verzameling
Handschriften, nr. 40. Onder dit nummer bevinden zich losgemaakte perkamenten fragmenten, afkomstig uit de nalatenschap-J.B. Stockmans.
Het fragment in kwestie, dat blijkbaar als omslag van een register heeft
gediend, moet echter later zijn toegevoegd, zoals uit een aangehecht
(4) Vergelijk de uitgave van M. de Vries, E. Verwijs, Jacob van Maerlant's
Spiegel historiael met de fragmenten der later toegevoegde gedeelten, bewerkt door
Philip Utenbroeke en Lodewijc van Velthem, dl. 1, Leiden, 1863, pp. 203-207.
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briefje blijkt. Volgens de aantekening hierop zou het blad afkomstig zijn
uit : „K.A. [ = kerkarchief] Oostmalle". In het parochiearchief van Oostmalle bevindt zich echter geen enkel register, waarvan dit blad als omslag
kan hebben gediend. Ook het nakijken van de verzameling parochieregisters en het oudgemeentearchief van Oostmalle leverde niets op ( 5).
Navraag bij voormalige archivarissen van het Rijksarchief te Antwerpen
bracht eveneens geen licht in deze zaak. Hieruit besluiten dat het fragment niet uit het parochiearchief van Oostmalle afkomstig is, is enigszins
voorbarig. Bij gebrek aan nadere gegevens kunnen we slechts concluderen dat het niet als omslag gediend heeft voor een van de registers in het
parochiearchief. Het zou tot dit archief kunnen behoord hebben als een
los stuk en kort na de aankomst op het Rijksarchief bij de andere fragmenten in de handschriftenverzameling zijn ondergebracht. Een andere
mogelijkheid is dat de aantekening op het aangehechte briefje geen
betrekking heeft op dit blad en het fragment heeft gediend als omslag
voor een register uit een ander archieffonds. Ook kan het zijn dat het
fragment wel deel uitmaakte van de Verzameling Stockmans maar dat het
briefje eigenlijk hoort bij een ander fragment in dezelfde portefeuille.
Het blad heeft gediend als omslag voor een register met harde kaft. Het
fragment is in het midden in tweeën geplooid. De randen van het blad
zijn om de platten gevouwen geweest. De hoeken van het blad zijn schuin
afgesneden om het omplooien te vergemakkelijken. Om de omslag op
zijn plaats te houden, is het perkament waarschijnlijk vastgekleefd. Dit
blijkt uit papierresten op die zijde van het perkament die naar binnen
was gekeerd. Het register moet 170 mm breed, 225 mm hoog en 15 mm
dik geweest zijn. Aan de platten waren lederen koordjes bevestigd, waarmee het register kon worden dichtgeknoopt. Als gevolg hiervan zijn er
acht gaatjes in het perkament. Onderaan zijn nog stukjes touw bewaard.
Hier en daar is er door die gaatjes licht tekstverlies ontstaan. Latere aantekeningen op het perkament zijn er nauwelijks. Op de versozijde staat
ter hoogte van de oorspronkelijke band een nauwe lijks leesbaar rekensommetje in een hand van ca. 1700. Daaronder heeft een moderne hand
in potlood enkele rekensommetjes gemaakt.
Het fragment omvat iets meer dan één vierde van een dubbelblad, nl. de
onderste helft van het tweede blad van een dubbelblad. Links is de plooi
(5) Het parochiearchief van Oostmalle is op 15 mei 1963 naar het Rijksarchief
te Antwerpen overgebracht, te zamen met de parochieregisters van Oostmalle.
Vermeldenswaard is dat Parochieregisters Oostmalle, inv. nr. 3, 4 en 5, als omslag
perkamenten middeleeuwse fragmenten bevatten, afkomstig uit liturgische handschriften. Nr. 5, dat ook neumennotaties heeft, moet op basis van de paleografische kenmerken in de 13de eeuw of ten laatste vroeg in de 14de eeuw gesitueerd
worden.
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van de oorspronkelijke binding nog te zien met daarnaast nog een lange
strook tekst, telkens echter maar ongeveer een halve versregel bevattend.
Het fragment is 395 mm breed en 260 mm hoog. Vermoedelijk mat het
blad oorspronkelijk [480] bij 340 mm. De bladspiegel is 275 mm breed en
[370] mm hoog. In de buitenmarge van het blad zijn de prikken voor de
liniëring bewaard gebleven. In de benedenmarge bevinden zich geen prikken. De liniëring is niet meer zichtbaar.
Het blad is beschreven in vier kolommen. Door vergelijking met de uitgegeven tekst van de Spiegel historiael is het mogelijk om het aantal regels
per kolom te berekenen. Hiertoe kan echter alleen het begin van het fragment dienen, nl. het smalle strookje met de halve versregels. De tekst van
het fragment is immers afkomstg uit het Zevende Boek van de Tweede
Partie, waarvan het einde niet is overgeleverd. Het grote stuk tekst is nu
net afkomstig uit het einde van het Zevende Boek en bevat een tot nu
toe niet gekende passage. Op de rectozijde van het strookje met halve
versregels staan uit Tweede Partie, Boek VII, kapittel 12, de vv. 129-166.
De versozijde bevat uit hetzelfde boek, kapittel 17, v. 112 tot kapittel 18,
v. 19. Het aantal tussenliggende regels laat zich berekenen als 8 + 134 +
56 + 84 + 134 + 111 versregels + 13 rubrieken = 532 regels. Hieruit volgt
dat er zich op de verdwenen bovenste helft van het blad gemiddeld
40,85 regels hebben bevonden ofwel 82 regels per kolom, aannemend dat
een enkele maal een versregel over twee regels werd geschreven.
Uit de afmetingen, het aantal regels per kolom en het schrift blijkt dat
het fragment tot dezelfde codex als het Leidse fragment heeft behoord.
Op basis van de codicologische kenmerken van de twee fragmenten is het
mogelijk meer te weten te komen over dit handschrift. Met behulp van
de tekstuitgave valt te berekenen hoeveel regels er tussen de ene en de
andere helft van het dubbelblad ontbreken.
laatste verzen kap. 18 :
kap. 19 tot 48 :
begin kap. 49 : (meer dan)
kap. 50 t.e.m. 62 :
begin kap. 63 :
totaal :

55
2814 versregels + 30 rubrieken
216 versregels + 1 rubriek
23 rubrieken + (geschat) 2158 versregels
1 rubriek + (geschat) 26 regels
5323 regels

Het aantal versregels voor kap. 50 tot 63 is berekend op basis van een
gemiddelde van 93,8 verzen per kapittel. Deling van het totaal aantal tussenliggende regels (5323) door het aantal regels per dubbelblad (1312)
geeft 4,057 tussenliggende dubbelbladen. Rekening houdend met eventuele fouten in de schatting van het aantal versregels per kapittel, is de
uitkomst van deze berekening als zeer nauwkeurig te beschouwen. Dat
de schatting veeleer aan de hoge kant is, komt voort uit het feit dat in
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dit handschrift het Zevende Boek drie kapittels meer telde dan in de
inhoudstafel van het Weense handschrift ( 6). Dit was vermoedelijk slechts
een kwestie van opmaak, waarbij enkele lange kapittels gewoon in
tweeën werden gesplitst. Ik denk dat ik op basis van deze berekening
zonder veel aarzeling mag stellen dat er zich tussen de twee helften van
het huidige dubbelblad nog vier dubbelbladen of acht folia hebben
bevonden.
Over de plaats van het Antwerpse fragment in de oorspronkelijke codex
is nog meer te zeggen. Vooreerst was het dubbelblad waartoe het fragment heeft behoord, hoogstwaarschijnlijk het buitenste diploma van de
katern. Een katern bestaat immers gewoonlijk uit niet meer dan vijf dubbelbladen. Een bijkomend argument wordt geleverd door een oorspronkelijke aantekening in de benedenmarge van de versozijde ter hoogte van
het begin van de tweede kolom. In zwarte inkt staat daar het twee regels
hoge Romeinse cijfer : „XV". Dit is ongetwijfeld een katernnummering.
In dat geval is het huidige fragment het buitenste bifolium van de vijftiende katern geweest. Ik neem bovendien aan dat deze katern meteen
ook de laatste katern was van de oorspronkelijke band. Hierop wijst het
feit dat de kopiist op de laatste pagina het grootste gedeelte van het perkament blanco heeft gelaten. Wanneer we het laatste kapittelopschrift in
het bewaard gebleven stuk tekst vergelijken met de inhoudstafel
zoals
die in het Weense handschrift is overgeleverd
blijkt dat het hier gaat
om het laatste kapittel van Boek VII van de Tweede Partie ( 7). Dit kapittel eindigde in de bovenste helft van de tweede kolom. De rest van de
pagina, nl. de onderste helft van de tweede kolom en de volledige derde
en vierde kolom, is door de scribent blanco gelaten.
Om meer te weten te komen over de opbouw van de oorspronkelijk
codex, waartoe het Antwerpse en het Leidse fragment behoord hebben,
is het nodig beide fragmenten in een zinvol geheel te plaatsen. Het Leidse
fragment bevat een tekstgedeelte uit Boek VI van de Tweede Partie en
moet dus het Antwerpse fragment in de codex zijn voorafgegaan ( 8).
Enkele aantekeningen in de bovenmarge zijn door Lieftinck en na hem
(6) Vergelijk F. von Hellwald, M. de Vries, E. Verwijs, Jacob van Maerlant's
Spiegel historiael. Tweede partie bewerkt door Philip Utenbroeke, Leiden, 1879,

p. 430.
(7) F. von Hellwald, M. de Vries, E. Verwijs, Jacob van Maerlant's Spiegel historiael. Tweede partie bewerkt door Philip Utenbroeke, Leiden, 1879, p. 430. De
nummering van de kapittels in beide handschriften komt niet overeen, cf. supra.
(8) Over dit fragment zie J. Deschamps, „De fragmenten van twee handschriften van de 'Spiegel Historiael' in vier kolommen ", in : Hulde -album Prof. Dr.
J.F. Vanderheyden, Langemark, 1970, pp. 51-79 ; J.A.A.M. Biemans, „Nieuwe
fragmenten van handschriften van de ` Spiegel historiael' in vier kolommen ", in :
TNTL, 99 (1983), pp. 1-24.
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door Deschamps ten onrechte als de oorspronkelijke foliëring geïnterpreteerd. Biemans heeft scherpzinnig opgemerkt dat het moet gaan om de
aanduiding „II Pars, Liber VI", die grotendeels onleesbaar is ( 9). Daarom
kunnen deze aantekeningen voor de reconstructie van de oorspronkelijke
codex geen informatie opleveren. In de veronderstelling dat er zich tussen
het Leidse fragment en het Antwerpse ongeveer 2700 regels bevonden
hebben, reken ik op ongeveer vier tussenliggende bladen. Vier bladen van
acht kolommen van elk 82 regels bevatten samen 2624 regels, minder dus
dan het geschatte aantal tussenliggende regels. Om hierover meer te kunnen zeggen, is het nodig iets te weten over de opmaak van het handschrift, in het bijzonder over de manier waarop de scribent Boek VII
begon. In de berekening is er een verschil van 80 a 90 regels ( 10) tussen
het aantal regels, geschat op basis van de editie De Vries en Verwijs, en
het maximum aantal mogelijke regels in het geval van vier tussenliggende
bladen. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat degene die verantwoordelijk was voor de opmaak van het handschrift, onder invloed van
de opmaak van de Eerste Partie de inhoudstafel van de afzonderlijke
boeken in de Tweede Partie, die in de legger van de editie van De Vries
en Verwijs vooraan in elk boek staan, ook in de Tweede Partie vooraan
heeft samengebracht. In dat geval komt het aantal regels en het mogelijke aantal regels op basis van vier bladen overeen uit.
Hoe het handschrift er verder precies uitzag, valt niet uit te maken. Uitspraken hierover zijn min of meer speculatief. Bij een zeer verzorgde
codex als deze, kunnen we ervan uitgaan dat de opbouw van het handschrift regelmatig, althans goed gepland was. Als de regel van Gregory
ingeval van een
is gevolgd, moet bij de opmaak van het handschrift
het Leidse fragment ofwel het eerste blad
regelmatige katernopbouw
van het tweede dubbelblad van een ternio of het tweede blad van het
middelste dubbelblad van een quinio zijn geweest. Nu bevat het Leidse
fragment een aantekening, die meer informatie kan geven over de
opbouw van de oorspronkelijke codex. In de benedenmarge van de rectozijde staat met rode inkt onder de vierde kolom in een cursieve hand :
„ki" of „kj". Dit wijst op een systeem van nummering, waarbij elke
katern met een letter werd aangeduid, en binnen de katernen de bladen
met Arabische of Romeinse cijfers werden genummerd (11). Als die interpretatie van de aantekening juist is, gaat het waarschijnlijk om een systeem, waarbij de nummering werd uitgevoerd per dubbelblad i.p.v. per
(9) Brief dd. 12/12/92.
(10) Op te merken is dat in het handschrift waaruit het Antwerpse fragment
afkomstig is, boek VII 69 kapittels telde.
(11) J. Lemaire, Introduction a la codicologie, Louvain-la-Neuve, 1989, pp. 6567.
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blad, zodat enkel de eerste helft van elke katern werd genummerd. In het
Antwerpse fragment, dat een blad is uit de tweede helft van een katern,
komt die nummering immers niet voor. Deze interpretatie van de aantekening in het Leidse fragment kan ik echter moeilijk in overeenstemming
brengen met de vaststelling dat dit fragment waarschijnlijk afkomstig is
uit de veertiende katern van de oorspronkelijke codex. De nummering
„ki" verwijst normaliter naar het eerste (dubbel)blad van de tiende
katern.
gezien de schaarse en deels
Naar de voorafgaande katernen kan ik
slechts gissen. Het ligt voor de hand dat de
tegenstrijdige informatie
codex minstens de gehele Tweede Partie van de Spiegel historiael bevatte.
Gezien de situering van de twee fragmenten in de veertiende en de vijftiende katern, vermoed ik dat de codex eveneens de volledige Eerste Partie bevatte. Dat betekent dat de katernen 1 tot en met 14 ongeveer
68.000 regels omvatten. Deze schatting geeft aan hoe dik de totale codex
en dus ook de katernen 1 tot en met 14 kunnen geweest zijn. Een codex,
opgebouwd uit uitsluitend quinionen, is bijvoorbeeld onmogelijk, omdat
het aantal voorafgaande bladen en daardoor ook het mogelijke aantal
regels dan veel te groot zou geweest zijn. Zo'n codex van 15 quinionen
zou 150 folia geteld hebben en meer dan 124.000 regels hebben bevat.
Ook een regelmatige codex, samengesteld uit 14 quaternionen en een quinio op het einde, zou te groot geweest zijn voor de tekst van de Eerste
en de Tweede Partie. Hieruit moet ik dus afleiden dat het gedeelte van
de codex met de katernen 1 tot en met 14 niet regelmatig was, in die zin
dat er tenminste twee soorten katernen werden gebruikt. Het meest waarschijnlijk lijkt mij maar bewijzen kan ik niets dat de codex, afgezien
van de laatste katern, uit een aantal quaternionen en een beperkt aantal
ternionen of binionen was samengesteld ( 12). Mogelijk werden de ternionen of binionen gebruikt bij het einde van de Eerste Partie en het begin
van de Tweede Partie. Dit zou de kopiist in staat hebben gesteld de Eerste Partie op het laatste blad van een katern te beëindigen en de Tweede
Partie op een nieuwe katern aan te vangen.
Zolang geen betere verklaring is gevonden voor de codicologische kenmerken van het Leidse fragment en de plaats van dit fragment binnen de
oorspronkelijke codex, blijft elke reconstructie van het oorspronkelijk
handschrift in zekere mate hypothetisch. Op basis van de bovenstaande
berekeningen lijkt mij het volgende evenwel plausibel. Het Leidse fragment en het Antwerpse fragment zijn allebei afkomstig uit hetzelfde
handschrift, waarvan het eerste deel de Eerste en de Tweede Partie van
(12) De volgende combinaties voor de katernen 1 tot en met 14 zijn wiskundig
gezien mogelijk : 5 quinionen en 9 ternionen, 8 quinionen en 6 binionen, 12 quaternionen en 2 binionen, 10 quaternionen en 4 ternionen.
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de Spiegel historiael omvatte. Dit eerste deel bevatte waarschijnlijk
114 folia, verdeeld over een aantal katernen van 4 dubbelbladen, een
klein aantal katernen van 2 of 3 dubbelbladen en een afsluitende vijftiende katern van 5 dubbelbladen. Het Leidse en het Antwerpse fragment
zijn dan respectievelijk afkomstig uit de veertiende en de vijftiende
katern. Het Leidse fragment zou dan fol. 100 en het Antwerpse fragment
fol. 105 en 114 zijn geweest. Daar de kopiist de laatste pagina grotendeels
blanco liet, waren de Eerste en de Tweede Partie mogelijk in één band
ingebonden. Waarschijnlijk behoorde die band tot een stel van twee of
drie boekdelen, die te zamen de gehele Spiegel historiael omvatten.
Het Leidse en het Antwerpse fragment zijn door dezelfde hand geschreven. Vooral vergelijking van de hoofdletters geeft hierin uitsluitsel.
Typisch is de a met een verticale aanzethaal, de kapitaal d (i.p.v. een
unciale d), de twee soorten t (rond en hoekig), de verdubbelde s, en de
j met een verdikking links in het midden van de schacht. Voor de letter
h in het begin van een regel gebruikt de kopiist nooit een hoofdletter. De
kopiist heeft weing gebruik gemaakt van afkortingen. Als afkortingen
gebruikt hij bijna uitsluitend de nasaalstreep en de krul voor de letter r
met klinker. Door het zuinige gebruik van afkortingen maakt het handschrift een rustige en verzorgde indruk. Lieftinck en Deschamps dateerden het schrift op basis van het Leidse fragment ca. 1400. Samen met
Biemans zou ik het veeleer rond het midden van de veertiende eeuw of
zelfs vroeger willen plaatsen.
De kapittels zijn voorafgegaan door een rood opschrift, gevolgd door een
kapittelnummer in Romeinse cijfers. De eerste versregel van een kapittel
begint met een lombarde van twee regels hoog, afwisselend rood en
blauw. De rode lombarden zijn met blauw penwerk versierd. De inkt die
voor de blauwe lombarden werd gebruikt, was blijkbaar van een andere
samenstelling, want de inkt van het penwerk is naar groen verkleurd en
die van de lombarden heeft zijn kleur behouden. De blauwe lombarden
op dit fragment vertonen geen penwerk. Op het Leidse fragment zijn de
blauwe lombarden vergezeld van rood penwerk. Als we met de lombarden in de niet bewaarde bovenste helft van de pagina rekening houden,
is de afwisseling tussen rood en blauw in dit fragment niet regelmatig.
Cursieve representanten zijn links van de lombarden nog gedeeltelijk
zichtbaar.
In het Antwerpse en in het Leidse fragment bevinden zich geen paragraaftekens. Wel staan er links van de kolom soms twee puntjes als
representanten voor aan te brengen paragraaftekens.
In de eerste helft van het Antwerpse fragment, nl. op het eerste blad van
de quinio, zijn de hoofdletters in de hoofdletterkolom apart rood doorstreept. In de tweede helft van het Antwerpse fragment, alsook in het

Leidse fragment, zijn de hoofdletters in de hoofdletterkolom ondoorstreept gebleven.
III. Tekstuitgave

Ik heb geopteerd voor een diplomatische uitgave van het grote tekstgedeelte van het fragment in vier kolommen. Deze tekst omvat het einde
van de Tweede Partie en was tot nog toe onbekend. Het tekstgedeelte in
het begin van dit fragment is zeer onvolledig en is bovendien reeds uitgegeven naar het Weense handschrift (cf. supra).
Sommige letters in de tekst zijn verdwenen, doordat er zich als gevolg
van het gebruik als omslag kleine gaatjes in het perkament bevinden.
Letters die door mij aangevuld zijn, staan tussen vierkante haken. De
representanten van paragraaftekens zijn door paragraaftekens weergegeven. Doordat enkel de onderste helft van het blad bewaard is gebleven,
ontbreken er tussen de tekstgedeelten telkens veertig regels, een stuk dat
ongeveer even lang is als de stukken die hier worden uitgegeven. Daardoor is de betekenis van de tekst niet altijd duidelijk. Als gevolg hiervan
komen ook onvolledige verzen en zinnen voor. Een vergelijking met de
Latijnse tekst van het Speculum historiale is hier zeker aangewezen. Bij
Vincentius van Beauvais is de overeenkomstige tekst te vinden in Pars II,
liber XVI, cap. 93-100. Omdat de reconstructie van dit tekstgedeelte op
basis van het fragment in zekere mate op hypothesen moet steunen, heb
ik van tekstcommentaar of woordverklaring afgezien. Wel heb ik, rekening houdend met de rijmparen in de omliggende tekstgedeelten en in
vergelijking met de Latijnse tekst van Vincentius van Beauvais, aangegeven waar in de niet bewaarde tekstgedeelten nieuwe kapittels beginnen.
De folionummers zijn hypothetisch en op de bovenstaande berekeningen
gebaseerd. In de kapittels waarvan het begin niet is overgeleverd, heb ik
de verzen doorlopend genummerd, maar de nummers tussen vierkante
haken geplaatst.
(fol. [ 114] r°, kol. 1)
Monec Bone legit die sterte mine
Gramscap nie in ghere maniere
So ist goet sijn goedertiere
Het volgende tekstgedeelte behoort blijkens
het kapittel : Van gramscap te wachtene.
( a)

de inhoudstafel van boek VII tot
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Een abt ian vraghede enen andren
Die .xi. iaer hadde ghehad sijn wandren
Buten allen lieden inder woestine
Wat hi micte dat pro fijt sine
Die sonne sach mi eten nie
Sprac hi ende ian sprac no gram mie
IT [ 10] Een monec plach dicken gram te sine
Ende liet daer om der moneke mine
Ende ghinc wandren allene
Om te hebben gramscap ghene
hem sturte eens sijn water uat
[15] Ende hi uollede weder dat
Noch sturte het ; ende noch daer nare
Doe wart hi zeker wel gheware
Dat die viant dat al wrochte
Die hem gramscap te uoren brochte
[20] Doe keerde hi daer hi was te uoren
Ende warp uan hem alden toren.
1T
Een oude seghet een monec sal
Den goeden iachthont slachten al
Die als hi den hase versiet
[25] Jn sijn lopen ontsiet niet
Voer hi den hase heuet gheuaen.
Dus soude den monec niet weder staen
Als hi dat cruce wel vername
Voer hi ten ghecruusten quame
[30] hine soude sijn lopen niet laten werren
Om gheen verdriet om gheen vererren.
[rubriek] Vanden ghetemperden te versmaden .lxiiij
Een
broeder was ter onsuuerheit
Becuert dat hi heuet gheseit
Jn biechten enen ouden.
Diene sere heuet ghescouden.
5
So dat hi uel in wan hopen.
Ende es vten cloestre ghelopen.
1T
Bi gods wille ghesciede het dus
Dat die abt apollonius
Quam te desen die hem vraghet
10
Watten vten cloostere iaghet
1T

[5]

( a)

(a)

Een rode lombarde met blauw penwerk.
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(13)
(fol. [114] r°, kol. 2)

50

[...]

IT

Ende haelden haren broeder weder
Een oude seghet siestu Temen neder
Vallen bider sonden ghewout
Ne lech op dien ghene scout

55

Maer

op den ghenen d[iet] verwi[nt]

Ende sech wee mi dese es ghescint
Sijns dancs also als ic ben
Ende bewene di ende hen

En soec helpe anden hoghen.
60 Want wi wale warden bedroghen
IT
Pastor die abt seghet
Wiltu in rusten sijn gheweghet
Jn allen zaken segghende stic
Te di zeluen wie ben ic
Ende niemen ne iugiere
65
None hebbe onwaerd inghere maniere
Priester hiet enen broeder gaen
IT
Vte sire cellen die hadde mesdaen.
So moet ic dat zelue doen.
Sprac die abt Bessarioen.
70
Want ic een sondare ben
Des so moetic gaen met hen.
[rubriek] Van quaden begripe lxv.
broeder te wetene begheerde
Een
An abt pennen van groter waerde
Dat hi hem des gheue raet
hoe hi bescuwe te segghen quaet
Best van sinen euen kerstijn
5
Dus was die antworde sijn
Jc ende sijn naeste sijn vormen .ij.
Als ic mine vorme bescouwe mee.
Dan dandre ende si mi dan dinct
Dat su van sconeit es gheminct
10
So sal mijns broeder vorme sijn
Scone in die oghen mijn
Maer can ic niet sien an mi
Ene dinc die lelic si
15
Jc sal an tuinen broeder sien
( a)

(a)

Een blauwe lombarde.

(14)
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IT

Dat ic te lachte rne sal plien
Je ne sal van niemen segghen quaet
Begripic mijns selues daet
Pastor seghet in alre stonde

20
(fol. [114] r°, kol. 3)
[. . .] (a)
So dat hine mere nacht dede
Vallen in die onsuuerhede
Doe sprac op die quade sathan.
Ende helsede den ghenen dan.
Ende [set]te hem op thoeft sine crone
[5]
Ende seide hi hadde ghewrocht wel scone.
Sente Panthonius seide dese wort
IT
hi hadde die duuele dicken ghehort
Spreken van haerre quader art
[ 10] Die si togheden ten ghenen waerd
Die gode dienden ende alre meest
Daden si ten moneken hare uolleest
So dat daer een seide ic vechte an
Enen al te harden man.
[15] Want welke tijt dat icken cure
Valt hi met versuchtene zure
Ter beden ende so moetic vlien
Met groter confusen van dien
Een ander sprac ic hebbe in handen.
IT
[20] Enen die wel ontfaet mijn Vanden
Je makene gram in meneghen doene
Ende traech in orisoene
Als hi sine zalme lesen soude
Doe icken slapen also houde
IT [25] Een oude seghet hen comen niet
Die vlieghen anden pot die siet
Maer inden lawen dat si vallen.
Ende bevulen al met allen.
Die duuele na die maniere
[30] Den monec ontsteken met gods viere
(a) In de bovenste helft van deze kolom moet het zesenzestigste kapittel beginnen.
Volgens de inhoudstafel had dit als hoofding : Van der duvele temptatie.

285

(15)
Vlien ende si uolghen naer
Den lawen ende maken onclaer
[rubriek] Vandes vleisces temptatie .lxvij.
Het
soude met handen siere moeder
Ouer ene beke helpen .i. broeder
Die met sinen clede sine hande bewant
Die moeder vraghedem thant
5 Twi hijt dade hi seide tote hare
Dat wijfs lechame al vier ware
Want als ic quame ane di
Andre wijf quamen te voren mi
Een helighe abedesse hiet sare.
1r
10
( a)

(fol. [114] r°, kol. 4)
[...]
Die ionghelinghe die ghe[.]e[.]e ( b)
Die dat wijf daer senden wouden.
Om te verdulne den ouden.
Su hads hem oec belof ghedaen.
Den ouden vraghet si om haer saen.
[5]
hi (C) seide siet hoe heuet verbrant
Mine vingre die dochter vanden viant
Siet waer su slaept als sise begonden.
Ontwecken ende nopen hebsise doot vonden.
[ 10] Maer onse here heuet haer ghegheuen
Bides goets mans bede haer leuen
Ende soe quam ten goeden ende
Ende menech diet bekende
Een monec ghedoghede grote pine
i
[ 15] Vander luxurien venine
Ende quam dicken tote enen goeden
Ouden dien hi bat met oetmoeden
Dat hi vor hem dade sine bede.
Dat die goede man gherne dede
[20] Ende dicken es dit ghesciet
Ende als die goede man versiet
(a) Het rode lombarde met blauw penwerk.
(b) ghe[.]e[.]e twee letters langs de bovenrand van het blad onleesbaar.

(C) hi beginletter niet in de hoofdletter kolom omwille van uitlopende regel in de
vorige kolom.
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Dat die ander bleef also vort
Ende god sine bede niet ne hort
Des ward hi droeue harde sere
[25] Nachts vertoghedem onse here
Want ghenen monec sittende hi bekent
Ende quade gheeste hem omtrent
Jn messeliker wiue ghedane
Daer die monec ghenoechte nam ane
[30] Ende gods enghele sach hi al bloot
Te hem waert toghen onwaerde groot
Dat hi niet ne uel ter bede
Die goede man versach tier stede
Dat des monecs rokeloosheit
[3 5] hem dat quaet al heuet bereit
hier na sprac die goede man.
Aldus ghenen monec an.
Broeder hen mach niet ghescien
Dat di onsuure pense vlien
[40] Altoos bi enechs menscen bede
Dune wilt pinen ende bidden mede
Of die zieke onganser spise
(fol. [ 114] v°, kol. 1)
[...] (a)
Orosius maect ons bekent
Rowe tegle es quaet fundament
Maer gheheel met groten viere
Die heuet wel des steens maniere.
1T [5] Sirus seghet die sonder leuet
Temptatie andie sonde hi cleuet
1T
Agathon die abt goet
Ons dit te verstane doet
Hen es passie ghene so fel
[ 10] Als betrouwen alte wel.
[rubriek] Van boeten alte wel .lxix.
Een ) broeder vraghede enen ouden vroet
Wat hem best te doene stoet
Want yule ghepense name hem tleuen
1T

(b

(a) In de bovenste helft van deze kolom moet het achtenzestigste kapittel beginnen. Volgens de inhoudstafel had dit als hoofding : Van der nutscap der temptatien.
(b) Een blauwe lombarde.

Fig. 1 : Rijksarchief Antwerpen. Verzameling Hamlsehriften,
met gedeelte van fol. [105] v°. - Schaal : 84/100.

nr. 147. Fol. [114] r°,

Fig. 2 : Rijksarchief Antwerpen, Verzameling Handschriften, nr. 147. Fol. [114] v°,
met gedeelte van fol. [105] r°. - Schaal : 84/100.

(17)
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Die oude heuet dus raet ghegheuen
IT 5 Als een wijf wille spenen haer kint

10

15
1T

20
IT

25
1T

30

Neemt su dat su bitter vint
Ende smaert hare borst daermede.
Als tkint wille sughen na sine zede.
Ende het die bitterheit heuet beseuen.
So wille het die borst begheuen
Du doe dus als di comt in
Quaet ghepens smere dinen sin
Met pensene om die bitter doot
Ende om die tormente groot
Die men om sonden moet ontfaen.
Di sal al quaet ghepens vergaen.
Een oude seghet na die maniere
Dat scuwen ghevenijnde diere
Dese bittre crude sterc
Also verdriuen dit wel marc
Alle ghepense van vuulheden.
Vasten met uerenster beden.
Abt penne die seghet also.
Die duuel es niewer af so vro
Als dat een sine ghepense quade
Niet openbaerd in goede rade
Die abt euagrius hi seghet
Sin die in dolinghen leghet
Die brinct weder in goeder stede
Lesen. waken ende ghebede
Vuul bernende bagaren.
(fol. [ 114] v°, kol. 2)

HOE LIEF IS 'T OP EEN LOO VERTAK
(Kleengedichtjes, derde uitgave, 18 81)
EEN GEDICHT GERECONSTRUEERD
DOOR ONDERZOEK VAN HET HANDSCHRIFT (1852 ?)
door
Christine D'HAEN
Lid van de Academie

Het doel van dit onderzoek is : a) klaarte brengen in een verwarde toestand aangaande handschrift en druk ; b) een aantrekkelijk vers van
Gezelle reconstrueren.
We gaan uit van een klein blaadje handschrift, in Gm-archief geclassificeerd bij Kleengedichtjes (Jub II, p. 251, hs 176, map Hs I/Vlbis).
Er staan op dat blaadje 4 teksten. Bij Boets vinden we daarvan de neerslag (niet de weergave) :
Kleengedichtjes, 2, p. 217 (11)
Nagelaten Dichtwerk, 7, p. 224 (E 20)
p. 225 (E 21)
Nagelaten Dichtwerk, 8, p. 197 (C 38)
Het blaadje is een notitieblaadje, zeer vergeeld, 153 x 98 mm.
Jub II 251 beschrijft het zo :
een klein blaadje, dat behoord heeft tot zijn notaboekje uit zijn
seminarietijd.
Jub I D 269 :
een blaadje uit het notaboek van den Brugschen Seminarietijd,
waarin de jonge leviet o.m. ook allerlei mediteerstof had neergeschreven.
Er is geen „notaboek", er zijn enkel pakketjes blaadjes met retraitenotities, van enigszins verschillend formaat. Ons handschrift heeft precies
dezelfde afmetingen en is hetzelfde papier als pakje IV, dat aantekeningen
bevat uit 1852, we moeten het dan ook met grote waarschijnlijkheid 1852
dateren, en niet vóór 1860 zoals bij Boets.
Ik spreek eerst over de 2 teksten, die met het gedicht in casu niets te
maken hebben,

(2)
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1.

Recto, eerste tekst bovenaan, zwartbruine inkt, schuin snel
geschrift, 5 regels (zie Boets 7, 225), eerste regel :

2.

Verso, eerste tekst bovenaan, potlood, groot slordig geschrift,
5 regels (+ 2 halve ?) + 5 regels :

dan zou onz' vreugd nog hooger gaen

neen hij zal niet besmetten
noch d. buigen voor de wetten

Boets, 8, 197 reproduceert die tekst, beginnend
Neen hij zal ons niet besmetten
volgens een andere autograaf „een keurig hs.". (Hij werd ook afgedrukt in Zantekoorn 152). Maar doordat Boets het handschrift
waarover ik het heb niet las, dateert hij 1879-84, en relateert het verkeerdelijk aan de schoolstrijd. „Het zeer vinnige stuk ademt duidelijk de geest van de schoolstrijd". Dat is dus nog duidelijker niet zo.
2bis Recto, ondersteboven, zwartbruine inkt, alleen
0 schonke God den
Maar dit terzijde, laten we nu kijken naar ons gedicht.

Het gedicht
Recto, onder nr. 1 hierboven, in een heel klein schuin geschrift, bleke
zwartbruine inkt, correcties in zwartbruine inkt
1. hoe lief is 't op een lovertak
2. hoe lief is 't in het zomergroen
3. een volgelken (*) 't aenschouwen
4. Dat zijnen nest komt uit te broen
5. Hoe zoet is 't als de nachtegael
6. verborgen onder 't loover
weerhelmen laet
7.
zijne avondtael
8. met all heur dichtgetoover
ter eer van God
1 ah nog veel

die hem voorzag
lied
9. Doch zoeter nog is het gezang
10.
van Christi trouwe inaegclen bruiden
dankbaer herte vliedt

11. Dat lamel- uit hun

(*) Het is niet zeker, dat volgelken een verschrijving is. Bij Fil. III map VIII
staat als voorbeeld van invoeging van 1 het woord vlogel voor vogel. Misschien
is ook volgelken zo'n bestaand woord.

(3)
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12.

om Godes lof te duiden
zyn' eer en lof te duiden
13. Hoe hemelschoon is 't lieve paer
14. van moedr en kind te samen
15. Hoe
16. is er wel iets zoo schoon zoo zoet
17. als 't vogelken 't aenschouwen
18. Dat eerst zijn teere jongskens doet
19. hun vleugelkens ontvouwen
Verso, onder nr. 2 hierboven, in zwartbruine inkt, snel schuin klein
gschrift. maar haaks op de eerste richting en van rechts naar links lopend
(dus van boven naar onder het blad).

la. tet
lb. Binst dat wij wachten naer het uer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ibis

Voor dat de bruigaem opendoet
hemel
zijne hem blyde 1 bruilofzalen
tot dat wij hem gaen tegemoet
Laet ons zijn lof herhalen
en zingen alby eengeschaerd
den lof van d' Albehoeder
met ons beden en gezang
en
voor
van God den albehoeder
ook smeeken dat zy leve lang
vervoegen
voor ons beminde moeder

8bis
Sleutel
Editeur

[
]
nummering van verzen
Auteur
onzekere lezing
Jb
la

b door a heen geschreven

Reconstructie

We voegen verso bij recto, en bewaren zoveel mogelijk de laatste versie,
met alleen de afgewerkte strofen.
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(4)
Is er wel iets zoo schoon zoo zoet
als 't vogelken 't aenschouwen
Dat eerst zyn teere jongskens doet
hun vleugelkens ontvouwen
Hoe zoet is 't als de nachtegael
verborgen onder 't loover
weerhelmen laet zyne avondtael
met al heur dichtgetoover
Doch nog veel zoeter is het lied
van Christi trouwe bruiden
Dat uit hun dankbaer herte vliedt
zyn' eer en lof te duiden
Voor dat de bruigaem opendoet
zijne blyde hemelzalen
totdat wij hem gaen tegemoet
Laet ons zyn lof herhalen
en met ons beden en gezang
voor God den Albehoeder
ook smeeken dat zy leve lang
ons teerbeminde moeder

Het is geen wonder, dat Gezelle uit dit gedicht niet wijs raakte. Voor zijn
eerste regel op -tak had hij al geen rijm. Zijn eerste strofe was niet af.
De gedachte aan moeder en kind teder uitwerken paste niet. Hij slaagde
er niet in, de regel
Binst dat wij wachten naer het uer

te integreren. Eerst zingt de nachtegaal, dan zijn het de zusters die zingen. Hij liet het dan maar zo, en maakte voor de derde uitgave van
Kleengedichtjes, 1881, een heel ander versje, waar hij zijn mooie eerste
regel kon gebruiken, maar nog mooier, door het nederlandse een te vervangen door het dialectische nen, wat het vers intiemer maakt. M.i. is het
nieuwe gedichtje wel heel knap, maar mist het toch alle spontaneïteit.
Verder gingen prangende regels verloren :
Binst dat wij wachten naer het uer
Hoe hemelschoon is 't lieve paer
van moeder en kind te samen
hoe lief is 't in het zomergroen
dat zijnen nest komt uit te broen

en het mooie
bruilofzalen

Het gedicht, dat we nu volgens het handschrift willen bewaren, heeft zijn
charme, . en het heeft betekenis.

292

(5)

Het begint met een Natureingang, de twee natuur-strofen zijn symbolisch
voor de kloostersituatie.
De vader (de nachtegaal, Christus) zingt niet alleen zelf, maar wordt
door zijn kroost toegezongen. Voor het welzijn van de zorgende moeder
bidden de zingende kinderen. Voor Gezelle, en ook voor ons, is dit de
ideale constellatie : het nest, de vader, de moeder, de jongen de volheid van de geborgenheid. Er wordt een bruiloft gevierd, met menige
maagdelijke bruid, die bruiden zijn de dochters van de bruidegom, en tussen al die maagdelijke bruiden is één ook nog de moeder. Allen zitten te
zingen, ook Christus als nachtegaal. Een idylle, met een belofte voor het
latere leven, het openslaan van de vleugels, de hemelzalen van de definitieve vereniging.

Zo is dit gelegenheidsgedichtje voor een Moeder Overste toch een archetypisch en welluidend lied geworden, dat in een droomsituatie natuur en
cultuur verbindt, maar dat Gezelle dat begrijpen we wel ! niet kon
afwerken. (En zelfs Dr. Boets had innerlijke weerstanden tegen de
reconstructie.) Wij kunnen het echter, na anderhalve eeuw, door naar het
handschrift te kijken, nog horen en bewonderen.
NOOT
De topos : Christus als vader van de kloosterzuster (of de ziel), vindt men bij Raymond van Capua over Catha ri na van Siena : Christus is er vader, moeder en bruidegom ; hij verwekt, geeft melk, verenigt zich met zijn bruid in geestelijke bruiloft.
De topos : Christus als zingende nachtegaal vindt men in het M.E. anonieme lied
Ik wil mi gaen vermeyden (Axters nr 52). Christus aan het kruis zingt er de kruiswoorden. (Men hoort den nachtegael singen / Al onder den scerpen doren // Een
liedeken heeft hi gheheven / ...0 vader , willet hen vergheven etc.
In de laatste strofe vinden we de M.E. perzische topos van de nachtegaal die de
roos bemint : Hi liet die open roose / aent cruyce hangen soe root ; / Haer bladerkens liet si risen (= vallen), / Die nachtegael bleef van minnen doot ! //
De roos is het lichaam van Christus, de nachtegaal Christus zelf.
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