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LA LLENGUA, FEINA DE TOTS

TAALPLANNING EN TAALPOLITIEK
IN HET CATALAANSE TAALGEBIED ( 1)
door
Roland

WILLEMYNS

Lid van de Academie

1. Inleiding.

1.1 Bij het opstellen van een typologie van talen in een meertalige situatie, wordt meestal veel belang gehecht aan de officiële status van die
talen. Gaat het om talen die in een bepaald land officieel erkend zijn, dan
maakt men meestal een onderscheid tussen talen die op het hele grondgebied als officiële ambtstaal worden erkend (bv. Nederlands en Frans in
België ; Duits, Frans en Italiaans in Zwitserland) en talen die een dergelijke officiële status slechts in een deel van het land genieten. In het laatste geval heeft men het over „regionaal officiële" talen en voorbeelden
daarvan zijn Duits in België, Rhetoromaans in Zwitserland of Fries in
Nederland. Het ambtelijke gebruik ervan is dus beperkt tot een officieel
afgebakend gebied. Hoewel status en gebruik van dergelijke talen van
land tot land nogal wat kunnen verschillen zijn ze er bijna altijd veel
beter aan toe dan de zogenaamde minderheidstalen. In het laatste geval
hebben we het over talen die door (een deel van de) inwoners van een
bepaald gebied worden gebruikt (meestal samen met een andere), maar
die geen enkele officiële erkenning genieten en meestal ook op geen
enkele vorm van officiële bescherming kunnen rekenen. De sprekers van
dergelijke minderheidstalen kunnen in principe nooit monolinguaal functioneren, aangezien een andere taal de officiële ambtstaal is (bv. Nederlands in Frans-Vlaanderen ; Baskisch in Frans Baskenland). Toch kunnen sommige minderheidstalen nog bepaalde functies overhouden of
weer verwerven. De „Assemblée" van Corsica bijvoorbeeld, heeft op 26
Juni 1992 „Corsicaans" tot officiële taal van het eiland uitgeroepen ( 2),
(1) Uitgewerkte tekst van een lezing gehouden in de Academie op 15 juni 1994.
(2) In een motie van het parlement luiden artikelen 1 en 2 als volgt : "La langue corse est officielle sur l'ensemble du territoire soumis a la jurisdiction de l'Assemblée de Corse. Le corse, langue du peuple corse, et le francais, langue officielle
de l'Etat, sont les deux langues officielles de l'Assemblée de Corse" (cf. Mercator
4-1992-p.8).

(2)
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hoewel die taal, op het nationale Franse niveau, geen enkele erkenning
geniet.
1.2 Een andere belangrijke typologische indelingsbasis is die naar het
personaliteits- vs. het territorialiteitsprincipe. Met de toepassing van het
personaliteitsprincipe (McRae 1975), wordt bedoeld. dat ieder individu,
waar hij ook woont, zelf kan bepalen in welke taal hij door de overheid
toegesproken wil worden. Daar staat tegenover het zgn. territorialiteitsprincipe (McRae 1975) dat inhoudt dat de plaats waar men woont determinerend is voor iemands officiële taalstatus. Officiële interactie tussen
burger en overheid gebeuren in het eerste geval in de taal die door de
burger wordt bepaald. In Canada bv. bepaalt iedereen zelf of hij met de
federale overheid in het Frans of in het Engels zijn zaken wil afhandelen.
Om hem die mogelijkheid te garanderen, moet de overheid er dus voor
zorgen dat al haar diensten in beide talen aangeboden worden en ook dat
haar plaatselijke kantoren (bv. postkantoren, politie, belastingdiensten
enz.) in alle delen van het land in beide talen kunnen functioneren ).
Een variante daarop bestaat in Luxemburg, waar weliswaar geen territorialiteitsprincipe heerst, maar het personaliteitsprincipe in zoverre ingeperkt wordt dat het in vele gevallen van de domeinen afhangt welke taal
de overheid met de burger gebruikt (bv. Frans in de administratie, Duits
in de rechtsspraak enz.) (Bureau, 1992). Volgens het territorialiteitsprincipe, dat bv. in België en in Zwitserland de betrekkingen tussen overheid
en burgers regelt, bepaalt de woonplaats het taalregime. Wie in het (wettelijk afgebakende) Nederlandse taalgebied woont, kan alleen het Nederlands gebruiken in zijn betrekkingen met de overheid. In tegenstelling tot
Canada maakt het hier niet uit of men met de federale, de regionale of
de communale overheid te maken heeft.
(3

1.3 Meestal komen geen van beide bovengenoemde onderscheidingen
(die naar soort maatschappelijke tweetaligheid en die op grond van het
toegepaste principe) in een „absolute" vorm voor. Frankrijk bv. is officieel eentalig, maar toch bestaan er soms bepaalde rechten voor minoriteitstalen (bv. beperkt gebruik van Corsikaans in de administratie van
het eiland, gebruik van tweetalige verkiezingsformulieren in de Elzas en
dergelijke).
In België geldt het territorialiteitsprincipe, maar in Brussel het personaliteitsprincipe, omdat er geen geografische basis is waarop men zich naar
territorialiteit zou kunnen richten. Toch speelt in al deze gevallen de territorialiteit een doorslaggevende rol, want wat in Brussel kan, kan alleen

(3

) In de praktijk blijkt dit evenwel niet altijd even goed te functioneren.

(3)
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in dat territoriaal afgebakende gebied. Het gebruik van het Corsikaans
kan alleen iemand opeisen die in Corsika woont enz.

2. De status van het Catalaans
Het behoeft dus geen verbazing te wekken dat, wanneer we Catalonië op
grond van het voorafgaande in een schema proberen onder te brengen,
we ook voor een „gemengde" situatie komen te staan. Het Catalaans is
er „regionaal officieel" en het territorialiteitsprincipe speelt in zoverre,
dat het officiële statuut tot dat bepaalde gebied is beperkt. Toch is het
personaliteitsprincipe eigenlijk overheersend omdat Castiliaans de officiële taal van het hele koninkrijk blijft. In de Spaanse grondwet staat
inderdaad :
1. Castiliaans is de officiële Spaanse taal van de natie. Alle Spanjaarden
zijn verplicht die taal te kennen en hebben het recht ze te gebruiken ;
2. De andere talen in Spanje zijn, overeenkomstig hun statuut, officieel
erkend in de respectieve autonome gebiedsdelen ;
3. Die linguïstische diversiteit en een eigen cultureel patrimonium zijn
een rijkdom en zullen daarom niet alleen gerespecteerd maar ook uitdrukkelijk beschermd worden (Siguan 1988).
In uitvoering van die grondwet werd in december 1978 het Autonomiestatuut van Catalonië vastgelegd. Volgende punten zijn daarin belangrijk :
1. Catalaans is de specifieke taal van Catalonië ( 4) ;
2. Catalaans is de officiële taal van Catalonië, zoals Castiliaans de officiële taal is van heel Spanje ;
3. De Generalitat staat garant voor het normale en of ficiële gebruik van
beide talen : de nodige besluiten zullen uitgevaardigd worden om de
kennis van beide talen te verzekeren en om de middelen ter beschikking te stellen die ervoor moeten zorgen, dat beide talen volkomen
gelijkwaardig zijn, zodat de burgers van Catalonië hun rechten en
plichten kunnen uitoefenen (Siguan 1988).
Een van de instrumenten om dit uit te voeren is de in juni 1980 opgerichte Directio general de politica lingi istica. Deze instelling, die ervoor
moet zorgen dat er een adequaat sociolinguïstisch beleid wordt gevoerd,
werd gevormd naar het voorbeeld van gelijksoortige instellingen in Québec ( 5). Er zijn drie belangrijke onderdelen :

(4) „la llengua propria"
(5) bv. de „Conseil" en „L'office de la langue fraiwaise" (zie Willemyns 1989).
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(4)

Instituut voor Sociolinguïstiek in Catalonië (opleiding van linguïsten
die de taalpolitiek van de Generalitat moeten voorbereiden en begeleiden).
- Dienst voor Normalisatie ( = standaardizering) van het Catalaans.
- Dienst voor taaladvies.
De taalwetgeving van alle autonome gebieden in Spanje heeft een aantal
punten gemeen, die men als volgt kan samenvatten
- men wil de kennis en het gebruik van de regionale talen stimuleren
en er zo voor zorgen, dat ze in alle situaties gebruikt kunnen worden.
Bovendien wordt bepaald dat niemand omwille van zijn taalgebruik
kan worden gediscrimineerd.
- Er zijn maatregelen opgenomen betreffende het taalgebruik in de
adminstratie en de media.
- Er zijn maatregelen t.a.v. het gebruik der talen in het onderwijs,
zowel wat betreft de onderwijstaal als het aanleren van de talen in
kwestie.
Op welke punten in de verschillende gebieden de nadruk wordt gelegd en
met hoeveel vastberadenheid men bij de ten uitvoerlegging te werk gaat
is nogal verschillend, zoals in de onderstaande afzonderlijke behandeling
van die gebieden zal worden aangetoond.
-

3. Pluricentrisme en regionaliteit van het Catalaans
3.1 In Spanje zijn Catalaans, Baskisch en Gallicisch als officiële regionale talen erkend (Comet i Codina 1990). Het Catalaans is echter niet
alleen in de autonome regio Catalonië officieel, maar ook in de regio's
Balearen en Valencia. Het wordt bovendien ook buiten de grenzen van
Spanje gesproken en het geheel van de Catalaanssprekende gebieden
wordt „Els Paisos Catalans" genoemd (Ros & Strubell 1984). Het bestaat
uit
1. „Catalunya" (Autonome regio) met ongeveer 6 miljoen inwoners ;
2. Valencia (id.) met ongeveer 3,7 miljoen imwoners ;
3. „Iles Balears" (id.) bestaande uit de eilanden Mallorca, Menorca,
Eivissa (Ibiza) en Formentera, met een gezamenlijke bevolking van
ongeveer 680.000 inwoners ;
4. „Principat d'Andorra" (ong. 42.000 inwoners). Het betreft hier een
onafhankelijke staat waar Catalaans de officiële taal is ;
5. „Catalunya del Nort", d.i. het in Frankrijk gelegen deel van het Catalaanse taalgebied (Roussillon), met als hoofdplaats Perpignan ; ongeveer 300.000 inwoners ;
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6. Franja de Ponent, een grensgebied tussen Catalonië en Aragon, waar
Catalaans gesproken wordt, maar geen officieel statuut heeft ;
7. L'Alguer [Alghero], een stadje op het Italiaanse eiland Sardinië, met
ongeveer 40.000 inwoners.
Die lange opsomming mag geen verkeerde indruk wekken : 97 % van alle
native speakers van het Catalaans wonen in Spanje (Ros & Strubell 1984,
5). Het gebied binnen Spanje, waar Catalaans een officiële taal is (nrs. 1,
2 en 3) beslaat 60.000 km 2. Het heeft een bevolking van ong. 10 miljoen
mensen, waarvan volgens Leprêtre (1992, 7) 6 miljoen het Catalaans
beheersen en 9 miljoen het verstaan. De cijfers op basis van de volkstelling van 1986 zien er als volgt uit :

verstaan
spreken
lezen
schrijven

Catalonië

Valencia

Balearen

90.3
64
60.5
31.5

84.1
55.2
27.1
7.8

89.5
70.8
46
16.6

(Bron : Leprêtre 1992, 17).

Er is nu in Spanje, zegt Siguan (1988, 5) „a generalized consensus that
the change which has occurred is irreversible, that the recognition of
Spain's linguistic and political diversity will remain, and that the role and
use of languages other than Spanish will continue to increase".
3.2 Het Catalaans is dus niet enkel een pluricentrische taal, wat bv. problemen i.v.m. standaardisering veroorzaakt, het is ook een taal die in vele
van de bovengenoemde gebieden een andere status en een ander (legaal)
statuut heeft. Daardoor is ook hier de vraag belangrijk wat nu precies
een „taal" is en wat een „variëteit" (of dialect). Het is bekend dat een
onderscheid tussen die twee termen, op grond van puur linguïstische criteria, niet gemaakt kan worden, maar dat men integendeel tot zgn. extrali nguïstische criteria zijn toevlucht moet nemen, die specifiek kunnen zijn
voor een bepaalde regio of een bepaalde situatie. Ik probeer dat aan de
hand van één voorbeeld te verduide lijken :
Tot voor kort waren de twee officiële talen van Luxemburg (standaard)
Duits en (standaard) Frans. Het door zo goed als iedere autochtone
Luxemburger gesproken Letzebuergisch kon, op grond van linguïstische
criteria, alleen worden beschreven als een dialect van het Duits (en dat
is het ook). In 1984 echter vaardigde het Luxemburgse parlement een wet
uit, waarbij Letzebuergisch tot de officiële taal van het land werd uitgeroepen (Bureau 1993, 43). Vanzelfsprekend bleven de twee bovenge-
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noemde talen nog een hele boel functies uitoefenen, maar ineens was, wat
voorheen een dialect was, een taal geworden. Hoezeer hier dus sociolinguïstische in plaats van linguïstische factoren een rol spelen, blijkt ook uit
het volgende : ook buiten het Groothertogdom wordt nog datzelfde Letzebuergisch gesproken, bv. in een deel van de Belgische provincie Luxemburg, waar het echter geen officiële status of erkenning geniet. Hier is hetzelfde linguïstische systeem, dat in het Groothertogdom een taal (geworden) is, dus nog altijd (slechts) een Duits dialect. Voor de Duitse Eifel
geldt natuurlijk hetzelfde en wanneer een inwoner van Echternach met
zijn buurman uit Echternacherbriick in hun gemeenschappelijk idioom
converseren, dan spreekt de ene een taal, t.w. „Letzebuergisch", terwijl de
andere een dialect van het Duits gebruikt.

Daar zal men zich goed bewust van moeten zijn wanneer men de situatie
van het Catalaans in verschillende gebieden en landen beoordeelt. Over
dat Catalaans zegt Siguan (1988, 6) het volgende :
"As with all languages, Catalan shows dialectical variations. These fall
into two main groups : western and eastern. The western dialects are spoken in the province of Gerona and in the Balearic Islands and the eastern
dialects in the province of Lerida and the old Kingdom of Valencia
(Valencian). The Catalan of Barcelona occupies a position between the
two, and has the most prestige as the metropolitan dialect ( 6). The differences between the various dialects are in reality quite small, and linguists
have never doubted the unity of the language, which dates back to the
Middle Ages. The only objections have been raised by those who claim
that the language spoken in Valencia is not derived from Catalan but is
the result of an independent evolution. These objections are motivated
more by political than by scientific factors, in particular by the suspicion
on the part of certain social groups that recognition of the unity of the
language called „Catalan" implies some type of dependence on Catalonia."

4. Catalonië
4.1 Historisch overzicht

De eerste schriftelijke sporen van Catalaans dateren uit de 10de eeuw, de
periode waarin de Moren naar het Zuiden werden teruggedreven en het
Catalaans de voertaal werd in wat vandaag de Paisos Catalans wordt
genoemd.
In 1137 erft de graaf van Barcelona de Aragonese kroon. Hij wordt
koning van de Catalaans-Aragonese Confederatie, waarin de twee gebieden een hoge graad van autonomie behouden. Jaume de Veroveraar
(1212-1276) voegt Valencia en de Balearen bij Catalonië, waarvan intus(6) De helft van de 6 miljoen inwoners van Catalonië woont in het stedelijke
gebied van Barcelona.

(7)
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sen ook Roussillon (het huidige Frans-Catalonië) deel was gaan uitmaken. Van de 13de tot de 15de eeuw, een periode van economische bloei
voor Catalonië, werd het Catalaans in een groot deel van het Middellandse Zeegebied geëxporteerd (cf. l'Alguer, in Sardinië, waar het tot op
vandaag nog gesproken wordt). Voor het thuisland was het ook een
periode van culturele bloei en ontwikkelde zich een hoogstaande literaire
traditie.
Historische toevallen maken een einde aan de bloei : door het zgn.
„Compromis van Casp" komt in 1412 de kroon van de Catalaans-Aragonese Confederatie aan Castiliaanse (Spaanse) vorsten en komt een langzaam verval van de Catalaanse cultuur en literatuur op gang. Voor ons
kan het interessant zijn, dat het tijdens de regering van Keizer Karel was,
dat het Catalaans ophield als officiële taal door de koninklijke administratie gebruikt te worden.
Later lijdt Catalonië een belangrijke nederlaag in de Spaanse successieoorlog. De „Nueva Planta" decreten schaffen in 1716 de eigen Catalaanse bestuursorganen af en het Catalaans wordt als officiële ambtstaal
door het Castiliaans vervangen. Volgens Vallverdu begint hier het latere
Catalaanse taalprobleem :
„These centuries, then, saw the beginning of the present-day linguistic
conflict in the form of a confrontation between two sectors of society :
on the one hand the popular classes [...] and sectors of the bourgeoisie
who spoke only Catalan and understood nothing (or little) of Castilian ;
and on the other the ruling classes and those intellectuals who were
diglossically bilingual" (Vallverdu 1984, 20-21).

Het duurt tot de 19de eeuw vooraleer taal en cultuur zich in een nieuwe
belangstelling mogen verheugen en halverwege deze eeuw krijgen we zelfs
een nieuwe bloeiperiode, dank zij de economische en industriële macht
die de Barcelonese middenklasse had verworven. Tot op vandaag bevindt
zich overigens het zwaartepunt van de Spaanse industrie in Catalonië.
Ook met de taal zelf gaat men zich weer bezig houden en de codif Gering
en standaardizering ervan gebeurt, in het begin van de 20ste eeuw, onder
impuls van het Institut d'Estudis Catalans (1907) en de linguïst Pompeu
Fabra, die daarom wel eens de vader van het moderne Catalaans wordt
genoemd. Hij publiceerde in 1913 de Normes Ortografiques, waarin de
spelling en in 1917 de Gramatica Catalana waarin de grammatica beregeld werd. In 1932 volgde van zijn hand nog de Diccionari General de la
Llengua Catalana (Leprêtre 1992, 13).
De Catalaanse renaissance had ook politieke consequenties : de roep om
zelfbestuur werd steeds luider. Een aanloop daartoe was de oprichting,
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in het begin dezer eeuw, van vier provincieraden ( 7), die samen de Mancomunitat de Catalunya vormden. Ze wordt echter in 1923, na de staatsgreep van Primo de Rivera weer afgeschaft. Dictators zien kennelijk geen
heil in regionalisering en ook Franco zou later een centralistische castilianiseringspolitiek voeren. Tussendoor echter was er een kortstondige
wederopleving : in 1931, na de afkondiging van de Tweede Republiek
kreeg Catalonië een eigen regering, de zgn. Generalitat. Een groot deel
van de burgerij en de politieke leiders van de meeste partijen waren voor
een doorgedreven catalaniseringspolitiek gewonnen, zowel op linguïstisch
en cultureel als op politiek gebied. Vanzelfsprekend streed Catalonië dus
aan de kant van de republiek tijdens de door Franco ontketende burgeroorlog. Achteraf zouden ze daar een zware prijs voor moeten betalen :
het Catalaans werd uit de scholen, de media en het openbare leven
gebannen, het gebruik ervan verboden en vervolgd. Er werd ook een diffameringscampanje gestart, die o.m. volgende slogans op de Catalaanse
muren deed verschijnen : Blaf niet als een hond, maar spreek de taal van
het Rijk !

Deze repressieve taalpolitiek (Kremnitz 1990) had uiteraard consequenties ; er ontstonden inhibities en onzekerheid t.a.v. het gebruik van de
eigen taal, die via campagnes als de bovengenoemde geassocieerd werd
met boersheid, achterlijkheid, ongeletterdheid en ook anti-Spaanse activiteiten. Castiliaans daarentegen werd verheerlijkt als een wereldtaal, de
taal van het patriotisme en van de sociale bovenlaag.
Toen Franco in 1975 stierf had Catalonië bijna veertig jaar van een dergelijke taalpolitiek achter de rug en de consequenties daarvan hebben
ook vandaag nog negatieve invloed op de ontwikkeling van het gebruik,
de status en zelfs de standaardizering van het Catalaans. Dat men bv. in
alle statistieken ziet dat veel meer mensen aangeven Catalaans te kunnen
spreken dan te lezen en vooral te schrijven, is hoofdzakelijk daaraan te
wijten.
4.2 De huidige situatie in Catalonië
4.2.1 Wetgeving
Het autonomiestatuut (ook constitutionele wet genoemd) van 18 december 1979 garandeert dat Catalaans de eigen taal van Catalonië is, de officiële ook, maar het moet die functie delen met het Castiliaans, de officiële ambtstaal voor heel Spanje. Een wet ter bescherming en bevordering
van het Catalaans werd door het parlement op 18 april 1983 goedge(7) Ook vandaag nog bestaat de autonome regio Catalonië uit deze vier provincies : Barcelona, Tarragona, Lleida en Girona.

(9)
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keurd. Het ging hier om een soort kaderwet, in het raam waarvan later
nog vele specifieke bepalingen werden goedgekeurd. In titel 1 wordt het
officiële taalgebruik van de administratie geregeld, onder 2 het gebruik
van de talen in het onderwijssysteem en onder 3 worden een aantal maatregelen uitgevaardigd om het gebruik van het Catalaans in de media te
verhogen (Leprêtre 1992, 22). Dit is echter een moeilijk punt omdat hier,
meer nog dan in andere gevallen, het feit dat ook Castiliaans een officiële
taal is en moet blijven, voor heel wat problemen zorgt. Alle wetten en
andere legale documenten moeten dus steeds in een Catalaanse en een
Castiliaanse versie worden gepubliceerd. Problematischer nog is dat in de
centrale administratie, die dus onder de bevoegdheid van Madrid staat,
vooral Castiliaans de feitelijke voertaal blijft, hoewel ze in theorie verplicht zijn met het publiek Catalaans te gebruiken wanneer daarom
gevraagd wordt. „The bodies where Catalan has made the least progress", schrijft Siguan (1988,9), „are the army and the police, although
at least in theory citizens can use Catalan in their dealings with the
police".
4.2.2 Het „sandwichmodel"
Nog tijdens het Franco regime werd er in verschillende scholen met succes clandestien Catalaans onderwezen. Ook de autonomie-idee kon steeds
op overweldigende sympathie rekenen. Er zijn dus ambivalente attitudes :
enerzijds aarzeling en onzekerheid t.a.v. het Catalaans en anderzijds
enthousiasme en militantisme. Dergelijke ambivalente attitudes komen
wel vaker voor in gebieden die door een prestigetaal gekoloniseerd zijn.
Ten gevolge van de werkloosheid en de miserabele sociale situatie emigreerden vele Spanjaarden (vooral uit het Zuiden) naar het welvarender
Catalonië. Tussen 1950 en 1975 vestigden zich op die wijze twee miljoen
niet-Catalanen in Catalonië, vooral dan in het stedelijke gebied van Barcelona. Velen van hen hadden nauwelijks de basisschool doorlopen of
waren helemaal analfabeet. Ze kwamen in een relatief hoogontwikkelde
industriële en stedelijke omgeving terecht waar ze niet op waren voorbereid. Er werden woonprojecten voor ze ontwikkeld in de voorsteden en
dorpen rond de stad. In sommige vertien- of vertwaalfvoudigde de bevolking in dertig jaar tijds (bv. van 15.000 naar ong. 200.000) . Alleen al
door hun numerieke invloed liep het aantal Catalaanssprekers terug van
75% in 1940 tot 60% in 1975 (Leprêtre 1992, 15). Vanzelfsprekend hebben deze mensen, op grond van hun afkomst, hun geringe opleiding en
vooral ook de repressie tegen het Catalaans, zich niet in de Catalaanse
maatschappij geïntegreerd, zich niet gecatalaniseerd. Dat is pas nu aan
het gebeuren : het hele linguïstische milieu is veranderd en Catalaans is
een verplicht schoolvak geworden.
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Dit ligt mee aan de basis van het zgn. sandwichmodel. Het Catalaans zit
gekneld tussen een traditionele Castiliaanssprekende bovenlaag en een
eveneens Castiliaanssprekende, maar sociaal ondergewaardeerde onderlaag van vooral immigranten. Uit een „Enquesta de la Regio Metropolitana" van Barcelona in 1990, blijkt dat de „piràmide lingiiistica" er daar
als volgt uitzag :
Upper class

Middle Class

Lower Class

8%
4%
6%

40 %
20 %
41 %

31 %
60 %
52 %

Catalaans
Castiliaans

Beide talen
Bron : Boix 1992.

Sociolinguïstisch onderzoek in westerse mobiele maatschappijen leert dat
maatschappelijke groepen zich (ook) t.a.v. taal naar de onmiddellijk
bovenliggende groep plegen te richten. Voor de Catalaanssprekende middengroep wordt dit steeds minder het geval ; ze zijn zich in snel tempo
aan het bevrijden van de invloed van de Castiliaanssprekende bovenlaag,
die overigens alsmaar kleiner wordt en de concurrentie van een Catalaanssprekende bovenlaag heeft gekregen ( 8). De onderste groep spiegelt
zich daarentegen steeds meer aan de Catalaanssprekende middengroep,
omdat ze beseft dat haar toekomst daar ligt. Vanzelfsprekend bestond/
bestaat er ook een Catalaanse onderlaag, die op dezelfde manier reageert
(Strubell 1984). Tegenover het Catalaans bestaan inderdaad positieve
attitudes niet alleen bij de native speakers, maar ook bij de emigranten,
zoals ook uit matched guise onderzoekingen van Woolard (1989) blijkt.
4.2.3 De situatie in cijfers
Kennis van het Catalaans volgens leeftijdsgroepen in Catalonië (in procenten).

(8) „Catalonia has been fortunate enough to have had an educated bourgeoisie, conscious of its cultural and linguistic identity" (Ros & Strubell 1984, 6).

verstaan
spreken
lezen
schrijven

15-29

30-44

45-64

65+

95.4
72.6
74.6
47.8

92.4
60.6
60.9
23.9

89.1
59.5
'
54.7
20.2

84.3
64.2
51.9
20.9

Telling 1986. Bron : Consorsi d'Informacio i Documentacio de Catalunya (Leprêtre 1992, 18).

De cijfers van de volkstelling van 1986 zijn de meest recente officiële
gegevens. Zonder enige twijfel is de situatie sedertdien ten gunste van het
Catalaans veranderd, zoals o.m. blijkt in Valencia, waar in 1992 een
aparte telling werd gehouden (zie onder : 5.3.4).

5. Valencia
5.1 Vanuit puur linguïstisch standpunt kan er geen twijfel over bestaan,
dat in Catalonië, Valencia en de Balearen dezelfde Romaanse taal
gesproken wordt. Maar zo een „linguïstisch" standpunt is niet het enig
mogelijke en zelfs niet zonder meer het enig juiste. De tegengestelde attituden t.a.v. het Catalaans in Valencia enerzijds en de Balearen anderzijds, wijzen er al op dat we met een extra-linguïstisch probleem te maken
hebben en dat verschillen in historische evaluatie, sociaal-economische
ontwikkeling en politieke motivering de doorslag geven. Vanzelfsprekend
zijn er op het niveau van de spreektaal verschillen tussen bv. Barcelona,
Valencia en Palma, zoals die er ook zijn tussen Wenen en Berlijn, Antwerpen en Amsterdam, Genève en Parijs. Of men dan het eigen idioom
als een aparte taal beschouwt, zoals velen in Valencia doen, dan wel als
een variëteit van dezelfde taal, zoals velen op de Balearen denken, heeft
vooral met de bovengenoemde sociolinguïstische factoren te maken. In
het autonome gebied Valencia, bestaande uit de provincies Valencia, Alacant ( 9) en Castello, is er een ruime Castiliaanssprekende groep aanwezig.
5.2 Historisch overzicht
Na de reconquista werd het koninkrijk Valencia als het ware vanuit het
Noorden „gekolonizeerd" : de Aragonezen namen bezit van de bergachtige gebieden in het westen, de Catalanen van de meeste stede lijke gebieden en de kustvlakte in het oosten. Het Catalaans werd de gebruikelijke
(9) Vaak beter bekend onder de „Castiliaanse" naam Alicante.
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taal in de bloeiende handelscentra terwijl het Aragonees (een soort overgangsvorm tussen Castiliaans en Catalaans) door de adel in het binnenland werd gebruikt. Allerlei sociale en historische feiten zorgden voor een
toenemende breuk tussen de adel en de andere sociale groepen en op de
duur zelfs een vijandschap tussen de (hoofdzakelijk rurale) adel en het
stedelijke patriciaat. De eerstgenoemden identificeerden zich, uit reactie,
steeds meer met het hof en vervingen Aragonees als cultuurtaal meer en
meer door Castiliaans. Deze Castilianizering van de adel was een feit
tegen het einde van de 16de eeuw en had nadelige consequenties voor het
in Valencia gebruikte Catalaans. Het verloor aan prestige en omdat het
door de hofkanselarij niet meer gebruikt werd, boette het aan standaardizering in : in de verschillende gebieden kreeg de regionale variant
van het Catalaans meer en meer de bovenhand, ten nadele van een supraregionale, gestandaardizeerde variëteit. Sommige linguïsten zien dit tijdstip overigens als het begin van de „scheiding" tussen Catalaans en zgn.
„Valenciaans" (Ninyoles 1982, 644vv.).
De „Nueva Planta" decreten van 1716 installeerden ook hier officieel een
Castiliaanse ambtenarij, die het prestigeverlies van het Catalaans uitbuitte en verergerde door het o.m. in de scholen en in gedrukte teksten
te verbieden. Het voorwendsel was hetzelfde dat in 1830 tegen het officiële ambtelijke gebruik van het Nederlands in België naar voren geschoven werd : de talen van Catalonië, Valencië en Mallorca waren zo verschillend, zo beweerde het hof, dat ze onderling onverstaanbaar werden
en dus ambtelijk onbruikbaar. Bovendien zou, volgens diezelfde bron, de
kennis van het Castiliaans in de steden ruim verbreid geweest zijn en
alleen bij de boeren niet hebben bestaan (Ninyoles 1982, 644 vv.).
Tijdens de 18de eeuw was er een korte renaissance van het Catalaans in
Valencia, o.m. omdat de adel toenemend het land verliet en zich aan het
koninklijke hof in Madrid vestigde. Daardoor kreeg het stedelijke patriciaat meer armslag, wat leidde tot een economische opleving en een toenemende interesse voor de (Catalaanse) volkstaal. Ook linguïsten gingen
zich toenemend met de standaardizering van de taal bezighouden en
schiepen daardoor eigenlijk de mogelijkheid voor de wederopbloei van de
taal die in de 20ste eeuw plaats zou vinden.
In de 19de eeuw zorgden sociaal-economische veranderingen voor een
restratificatie van de sociale geleding en de zgn. Restoratie van 1874
zorgde ervoor dat de macht weer in handen kwam van de katholieke,
conservatieve en Castiliaanssprekende adel. Er was een economische
achteruitgang die de Catalaanssprekende groep van industriëlen ruïneerde. Op het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw ziet
men politieke tegenstellingen op grond van economische verschillen : de
rurale oligarchie ondersteunde de centralizerende Castiliaanse monarchie,
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terwijl de stede lijke kleine bourgeoisie republikeinse sympathieëen had,
vele arbeiders zich tot de anarchisten aangetrokken voelden en de geïsoleerde rurale gebieden een conservatief regionalisme voorstonden. De
Valenciaanse middle class begon meer en meer aansluiting te zoeken bij
de hogere klassen („upward social mobility”) en dat uitte zich ondermeer
in een taal shift van het ondergewaardeerde Catalaans ten gunste van de
Castiliaanse prestigetaal. De lagere klassen hielden uiteraard aan de
volkstaal vast, maar meer en meer ging het om regionele variëteiten (dialecten), die nog minder prestige kregen en zich toenemend van de gestandaardizeerde variëteit verwijderden. Deze regionale variëteiten werden
Valenciaans genoemd, wat tegenstrevers toenemend de mogelijkheid
bood de taaleenheid met Catalonië te ontkennen (de parallel met
„Vlaams" vs. „Nederlands" is opvallend). De taal was in elk geval een
duidelijk statussymbool geworden, wat alleen ten voordele van de Castiliaanse prestigetaal werkte.
De repressie tijdens het Francoregime deed de rest en na de Francoperiode ontstond een situatie die ook elders in Spanje veelvuldig voorkwam : enerzijds had iedereen Castiliaans geleerd, los van sociale status,
waardoor het Castiliaans gaandeweg zijn symboolfunctie als indicator
van klasse en status verloor, maar anderzijds werd het Catalaans (of
„Valenciaans") ook het symbool van een autonomistisch streven tegen
het Spaanse centralisme van Madrid.
5.3 De huidige situatie in Valencia
5.3.1 Verschillende opvattingen over Valenciaans in Valencia
Er zijn grosso modo drie verschilende opvattingen te onderscheiden :
1. Er zijn diegenen die, uitgaande van de vele historische banden tussen
Valencia en Catalonië, van mening zijn dat Valencia er baat bij heeft
zo veel mogelijk met Catalonië en de andere Catalaanssprekende
gebieden samen te werken, zeker wat de taalontwikkeling en -standaardizering, als ook de bescherming en promotie van de taal betreft.
2. Anderen daarentegen zien daarin een gevaar voor Valencia's eigen
identiteit, vrezen dat Valencia gedegradeerd zou worden tot een soort
annex van Catalonië en zien meer heil in samenwerking met de
Spaanse staat als geheel.
Een
derde groep neemt een soort tussenpositie is : men erkent de lin3.
guïstische en culturele samenhang met Catalonië, maar men wil niettemin een eigen identiteit voor Valencia nastreven.
Vanzelfsprekend is dit slechts een poging om een complexe realiteit
enigszins in te delen en zijn er in de praktijk nogal wat „tussenmeningen". Het gebruik, ook officieel, van de term „Valencià" (Valenciaans)
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voor de officiële taal is een poging om de net genoemde controverse zo
veel mogelijk te vermijden. Meestal bedoelt men ermee de in Valencia
officieel gebruikte taal, „a name which affirms its individual characteristics without questioning the unity of the language" (Siguan 1988, 12). Uit
een in 1992 door de „Direccio de Politico Linguistica" gehouden enquête
blijkt dat naar aanleiding van de vraag of de in Valencia gebruikte taal
als een aparte variëteit („idioma independent"), dan wel als een met de
andere Catalaanssprekenden gedeelde taal („llengua compartida") dient
te worden beschouwd 40.2 % voor de eerste en 50.7 % voor de laatste
mogelijkheid kozen ; 8.9 % hadden geen mening. Op de vraag of die taal
dan „Catalaans" genoemd mocht worden („La llengua que compartim
pot dirse Català ?") antwoordden 44.1 % met „ja", 50 % met „neen" en
5.8 % hadden geen mening (Ordinyana & Fabregat 1992).
5.3.2 Wetgeving

De constitutionele wet waarbij in Valencia het autonomiestatuut van
kracht werd, werd op 1 juli 1982 goedgekeurd en art. 7 daarvan bepaalt
dat „Valencià" en Castiliaans de twee officiële talen van het gebied zijn.
Leprêtre 1992 (22) merkt hierbij terecht op dat : „Tension between political groups prevented the use of the term „Catalan” to describe the language spoken in the community”. Verder zijn in het statuut o.m. volgende bepalingen opgenomen :
- De Generalitat van Valencia zal borg staan voor het normale en officiële gebruik van beide talen ( i0) en zal de nodige maatregelen treffen
om de kennis ervan te verzekeren.
- Niemand mag worden gediscrimineerd op grond van zijn taalgebruik.
- Er zal bijzondere aandacht geschonken worden aan de bescherming
en de „heropleving" van het Valenciaans (Siguan 1988, 13).
Hoewel de structuur van de wet ongeveer dezelfde is als die in de statuten
van de andere autonome gebieden, is de inhoud minder ambitieus. De
eerste autonome regering van Valencia heeft overigens jaren lang niets
ondernomen om de uitvoering van de wet te verzekeren, en wel precies
omwille van de bovengenoemde angst voor identificering met Catalonië.
Er werden integendeel pogingen ondernomen om tot een soort aparte
standaardizering van het Valenciaans te komen, maar dat mislukte grotendeels omdat in het algemeen de intellectuelen en de linguïsten zich
daartegen hebben verzet (Ordinyana & Fabregat 1992). Latere regeringen
volgden een realistischer politiek : de naam „Valenciaans” werd bewaard,
maar er werd officieel erkend dat het hier een variant van het Catalaans
betreft. Sindsdien wordt er ook veel meer voor de promotie van de volks(10)

Bedoeld zijn „Valenciaans" en Castiliaans
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taal gedaan, maar in tegenstelling tot de regering van Catalonië is voor
die van Valencia taalpolitiek niet de voornaamste prioriteit (Siguan
1988).
Net als in Catalonië werd ook hier door het parlement een wet op de
„normalitzacio linguistica" goedgekeurd (23 november 1983) waarbij
Valenciaans als de eigen taal van Valencia werd geproclameerd, maatregelen voor het gebruik en de verspreiding ervan werden opgenomen en
bepaald werd dat iedere inwoner het recht heeft die taal te kennen en te
gebruiken (Leprêtre 1992, 22).
5.3.3 Upward social mobility
Dat pogingen om, via het taalgebruik, sociaal hogerop te komen ook in
Valencia belangrijk waren (en zijn) blijkt o.m. uit matched guise onderzoekingen uitgevoerd door Ros i Garcia, die ons echter nog meer leren
dan alleen dat :
—to speak Castilian is to display a high socio-economic status. To speak
Valancian is to display social accessibility and may eventually display
social prestige as well, since Gimeno (1982) reports that Valencian speakers view the language as appropriate for school use. The fundamental
socioeconomic conflict in the 1970s was not between Castilian and Valen
-cianbutewhrfindauevrnts,whicluae
multi-dimensional diglossic situation (Ros i Garcia 1982, 685 vv.).
—Castilianization is shown by the fact that while greater occupational
prestige is given to speakers of Castilian, standard Valencian speakers are
granted the same status as standard Castilian speakers in personal competence. Finally, as regards Valencian identity, all three varieties of Catalan are seen closer to it than are the two varieties of Castilian : Valen
-cianswhopekCtlargdesthoValncidety
(Ros & Strubell 1984, 10).

5.3.4 De situatie in cijfers
Kennis van het Catalaans in Valencia (in procenten).
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84.1
55.2
27.1
7.8

85
61
44
16

(1) Bron : Leprêtre 1992, 18).
(2) Bron : Direccio de Politico lingiiistica : Enquesta d'us del Valencià 1992
(Ordinyana & Fabregat 1992).
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6. De Balearen

6.1 Zowel wat taalplaning als wat taalpolitiek betreft bekleden de Balearen een soort tussenpositie tussen Catalonië enerzijds en Valencia anderzijds. Een specifiek probleem is, dat de eilanden eigenlijk nooit een echte
eenheid hebben gevormd en dat heeft ook consequenties voor het taalbewustzijn van de bewoners. Bij velen is helemaal niet het besef aanwezig,
dat op de verschillende eilanden dezelfde taal wordt gesproken en a fortiori ontbreekt dus dit bewustzijn t.a.v. de taaleenheid binnen de Paisos
Catalans. T.a.v. de diglossische situatie waarin zij verkeren, beschouwen
velen (bewust of onbewust) Castiliaans als de H-variëteit en het specifieke dialect van ieder eiland als de L-variëteit (Moll 1992).
6.2 Historisch overzicht
De provincie van de Balearen werd gecreëerd in 1803, toen Spanje voor
het eerst in provincies werd ingedeeld. In 1983 werd het gebied een autonome regio.
De verschillende eilanden, die dus nooit echt hechte betrekkingen met
elkaar hebben onderhouden, werden tussen 1229 en 1267 door Jaume I
van Aragon veroverd. Vanaf 1349 maakten ze deel uit van de CatalaansAragonese dubbelmonarchie, zoals de andere gebieden die in dit artikel
worden behandeld. Ze deelden in de bloei van het Koninkrijk, maar
nadien ook in het verval ervan, en dat begon toen na het huwelijk van
Ferdinand en Isabella, de koninkrijken van Aragon en Castilië werden
samengesmolten onder Castiliaanse leiding.
Na de Spaanse successie-oorlog (1713) werden de Balearen voor een tijd
aan Engeland afgestaan en ontsnapten op die manier aan de toepassing
van de al genoemde Nuevo Planta-dekreten, die in heel Spanje het Castiliaanse bestuur oplegden. In 1798 kwamen de Balearen weer bij Spanje.
In de 19de eeuw vormden de eilanden dan voor het eerst een administratieve eenheid, maar het is ook in die periode dat de verpaupering (en het
analfabetisme) het ergste was en grote groepen inwoners emigreerden.
Aan de, zowel politieke als linguïstische renaissance (Renaixenca) van
Catalonië hadden de Balearen geen deel : de taal van de adminstratie was
immers Castiliaans en het analfabetisme was zo groot dat de bevolking,
die weliswaar de plaatselijke Catalaanse dialecten bleef spreken, aan de
genoemde renaissance geen boodschap had.
In de 20ste eeuw zorgde de ontwikkeling van het toerisme voor meer welvaart en dus ook, zoals in Catalonië, voor een toevloed van Castiliaanssprekende emigranten uit de rest van Spanje. Ze maakten tot 30% van
de bevolking uit en Moll (1992) zegt van hen :
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„Ces travailleurs castillanophones ont, sans la moindre chance d'apprendre la langue du pays, contribué à la castillanisation des autochtones.
Ceux-ci, tout en restant analphabétes en leur langue, s'étaient de plus en
plus familiarisés avec le castillan par l'élévation du degré d'instruction
générale (revue exclusivement en castillan), et surtout par la présence
exclusive de la langue officielle dans les média audiovisuels qui envahissaient les foyers ; au surplus, le castillan restait á leurs yeux la langue de
prestige, la clé de l'accès à la promotion sociale. En somme, malgré les
efforts minoritaires, à la mort de Franco (1975) les Baléares se trouvaient
dans un processus de substitution linguistique avancé".

Dat er nu goede vooruitzichten bestaan dit language shift proces niet
alleen te stoppen, maar zelfs om te keren, is niet zo zeer aan bemoeienissen van de officiële instanties van de eilandengroep te danken, maar veeleer aan de initiatieven van groepen Catalaanse activisten als de „Obra
Cultural Balear", die onder punt 6.4 zullen worden besproken.
6.3 De huidige situatie op de Balearen
6.3.1 Wetgeving
De constitutionele wet waarbij in de Balearen het autonomiestatuut van
kracht werd, werd op 25 februari 1983 goedgekeurd en art. 3 daarvan
bepaalt dat Catalaans en Castiliaans de twee officiële talen van het
gebied zijn. In tegenstelling tot Valencia had men hier dus wel de moed
om de volkstaal bij zijn officiële naam te noemen.
Ook hier keurde het parlement een wet op de „normalitzacio lingi istica"
goed (29 april 1986) waarbij Catalaans tot de eigen taal van de Balearen
werd geproclameerd, soortgelijke maatregelen als in Catalonië en Valencia voor het gebruik en de verspreiding ervan werden opgenomen en
bepaald werd dat iedere inwoner het recht heeft die taal te kennen en te
gebruiken (Leprêtre 1992, 22).
De taalwetgeving op de Balearen is de meest expliciete en misschien zelfs
de meest ambitieuze wat de verdediging en de verspreiding van het Catalaans betreft. De tekst zegt o.m. ernaar te streven :
- geleidelijk het normale gebruik van het Catalaans in officiële en
adminstratieve domeinen te verzekeren ;
- geleidelijk de kennis van het Catalaans en het gebruik ervan als
onderwijstaal te verzekeren ;
- het gebruik van het Catalaans als medium voor sociale communicatie
aan te moedigen ;
- het sociale belang van de kennis en het gebruik van het Catalaans
ingang te doen vinden (Siguan 1988,17).
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Ook ten aanzien van de eenheid van de Catalaanse taal werd een belangrijke passus opgenomen, die als volgt luidt :
- „Daar Catalaans ook tot het patrimonium van andere autonome
regio's behoort, zal het gebied van de Balearen er bij de (Spaanse)
regering op aandringen, dat er samenwerkingsaccoorden kunnen worden afgesloten om het gemeenschappelijke taalpatrimonium te
beschermen en de culturele samenwerking tussen al deze gebieden te
bevorderen" (art. 3 van het statuut, geciteerd in Moll, 1992).
6.3.2 Campanya de Normalitzacio Linguistica
De regering van de Balearen heeft zelf nooit een taalpolitiek organisme
opgericht, maar in 1989 werd, op initiatief van de bovengenoemde „Obra
cultural Balear" een accoord gesloten tussen de autonome regering, de
bestuursraden van de vier eilanden en het stadsbestuur van Palma waarbij een taalplanningsorganisme in het leven werd geroepen, dat de naam
„Campanya de Normalitzacio Linguistica" meekreeg. Zijn taak was o.m.
het taalbewustzijn en -gebruik te stimuleren ; in de woorden van Aina
Moll, die er de directrice van werd : „on prétend en premier lieu évéiller
chez les autochtones l'orgueil de la langue et la conscience de son unité"
(Moll 1992). Vanaf eind 1991 werd er een grote multimediacampagne
gelanceerd waarbij twee slogans werden gebruikt en op ruime schaal verspreid, nl. :
- la llengua, feina de tots [de taal gaat ons allemaal aan] ;
- no et mosseguis la llengua, parla Català [bijt niet op je tong, spreek
Catalaans] .
Door de ingewikkelde organisatievorm duurde het enige tijd vooraleer
het organisme efficiënt kon functioneren, maar eind 1992 beoordeelde
Aina Moll toch met enige tevredenheid de situatie als volgt :
„Ses effets commencent a se faire sentir, aussi bien dans une lente progression de la connaissance et l'usage du catalan, que dans la sensibilation populaire envers la langue du pays" (Moll 1992).
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6.3.3 De situatie in cijfers
Kennis van het Catalaans volgens leeftijdsgroepen : Balearen ( 11) (in procenten).
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Telling 1986. Bron : Moll 1992.

7. De randgebieden
7.1 Aan de westgrens van Catalonië, in Franja de Ponent is het Catalaans gereduceerd tot een taal die enkel nog binnen de huiskring wordt
gesproken, meestal in een dialectvariëteit die sterk van het Standaard
Catalaans afwijkt. Voor enig onderwijs van de taal wordt wel gezorgd,
maar alles blijft op een laag pitje en van officiële stimulering is helemaal
geen sprake (Perera i Boix 1986).
7.2 In Andorra is het Catalaans de officiële taal, die ook in de administratie en andere officiële organismen wordt gebruikt. Toch is het zo dat
de dagelijkse taaltoestand soms een ander beeld te zien geeft. O.m. door
het feit dat van de 43.000 inwoners slechts 27 % de Andorraanse nationaliteit hebben, 57 % de Spaanse en 16% een andere (waarvan ong. 7 %
de Franse) worden in de dagelijkse omgang zowel Catalaans als Castiliaans en Frans gebruikt en overheerst in de scholen zelfs het Castiliaans
(Vila, 1986). Het in kracht treden van de nieuwe grondwet van maart
1993 kan daar misschien mee helpen verandering in te brengen. Lid 2 van
art. 2 van deze grondwet luidt :
La llengua oficial de l'Estat és el català

7.3 In L'Alguer op Sardinië (de officiële Italiaanse naam is Alghero) zou,
op een populatie van ongeveer 40.000, Catalaans door zowat de helft van
de bevolking worden gesproken (Bureau 1993, 30). Voorstanders van het
Catalaans hebben de laatste jaren inspanningen gedaan om de eigen taal

(11) De cijfers hebben slechts betrekking op de autochtone inwoners van de
Balearen.
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in het onderwijssysteem te introduceren ( 12). Ze organiseren ook culturele
manifestaties waarin de Catalaanse taal en cultuur een belangrijke rol
spelen. Makkelijk hebben ze het natuurlijk niet, want meer nog dan een
linguïstische minoriteit vormen de Catalaanssprekenden eigenlijk een
taaleiland in Sardinië, om nog niet te spreken van Italië. Op het nationale niveau zijn totnogtoe alle pogingen mislukt om een wette lijke
bescherming van het Catalaans te verkrijgen en ook op regionaal niveau
is er nauwelijks van bescherming, laat staan ondersteuning sprake. Caria
(1986) wijst op de „absencia total de control i correctios politics per part
de les institucions autonomiques de Sardenya i de 1' Ajuntament de l'Alguer" ( 13). Dat leidt tot een verlies aan interesse bij de jongere generaties
en ook tot een kwalitatieve achteruitgang, die hij noemt „abundosa corrupcio del Ilenguatge col.loquiel". Toch is er sinds enkele jaren de bovengenoemde tegenbeweging op gang gekomen, die onder de algemene slogan „per la identitat" probeert de belangstelling voor het eigen verleden
op te krikken en erop te wijzen, dat „la llengua catalana" is en moet zijn
„simbol i esprit dels algueresos". Van de bevolking zelf zal het ook moeten komen, vindt Caria, die daarbij zal kunnen steunen op de relatie met
Catalonië en de Països Catalans, maar helaas niet op de Italiaanse staat,
van wie hij de „accio legislativa de tutela" als „inexistent" betitelt. Het
bestuur van l'Alguer doet kennelijk niets, zoals het in 1987 gestichte tijdschrift 1'ALGUER aanklaagt. In 1992 had het blad nog geen lire ondersteuning gekregen van het stadsbestuur dat anders bijzonder gul met culturele subsidies is, zo staat in het tijdschrift te lezen (14).
7.4 In Roussillon is het Catalaans sinds de annexatie door Frankrijk in
1659 een taal van de lagere klassen ; het wordt er meestal heel denigrerend bekeken. De burgerij schakelde in de 17de eeuw vrij vlug op het
Frans over en velen die dat niet wilden, emigreerden naar Barcelona.
Volgens Bureau (1994, 10) zouden op ongeveer 300.000 inwoners, er
200.000 van Catalaanse oorsprong zijn, en zouden zo'n 180.000 daarvan

(12)In één middelbare school wordt Catalaans, als studievak, (na de normale
schooluren) aangeboden. In het kleuter- en basisonderwijs is er voor Catalaans
geen plaats (Bureau 1993, 30-31).
(13)Opvallend is dat ook in de op 7 oktober 1993 door de „Consiglio regionale" van Sardinië goedgekeurde wet om de eigen Sardische regionale taalvariëteit
te ondersteunen („Tutela e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna”) (zie Mercator 12, april 1994) met geen woord over de Catalaanse minderheidstaal binnen Sardinië wordt gerept.
(14)Jg. 5, # 21, p. 2.

(21)

21

nog Catalaans spreken ( 15). In de huidige tijd kent Roussillon al decennia
een economische recessie, die tot grote emigratie aanleiding geeft. De
streek leeft nu vooral van toerisme. Becat (1986) wijst op de grote
invloed van de economische situatie op die van de volkstaal. Dit heeft
eerst geleid tot een veralgemeende diglossie en later tot een kwantitatief
en kwalitatief verlies voor het Catalaans bij iedere volgende generatie.
Ook hij wijst natuurlijk op de gevolgen van „upward social mobility" (16)
enopwatvrlmiesgbdnFrakijegotlhf
gespeeld, t.w. de „escola francesa laica, gratuïta i obligatoria, de la qual
ningu no s'escapa des del 1880". Bovendien speelde lang een belangrijke
rol het feit dat Spanje door de fascisten geregeerd werd, waardoor
Frankrijk dan het symbool was van „llibertat politica i d'espressio, de
conquestes socials i democracia", waar men zich in Roussillon graag mee
identificeerde. Sinds een twintigtal jaren is er een soort Catalaanse beweging actief, die een grotere identificatie van de Frans-Catalanen met de
eigen cultuur tot stand wil brengen : vooral culturele manifestaties zijn
daar een uiting van. Onderwijs in het Catalaans kan alleen op vrijwillige
basis. Een aantal kleuterscholen geeft enkel in het Catalaans les en wil
de kinderen op die manier een Catalaanse taaleigenheid meegeven (Verdaguer 1992). Zowel in de pedagogische hogescholen als in de universiteit
van Perpignan (Perpinyà), waar sinds enige tijd een „llicenciatura de
Català" bestaat, probeert men bij de lerarenopleiding behulpzaam te zijn.
TF 3 is gestart met het uitzenden van lessen („Digui, Digui") die door de
krant „L'Indépendant" worden overgenomen. Toch komt in de media,
zegt Becat (1986) het Catalaans slechts aan bod „a doses homeopatiques”.

8. Bedenkingen i.v.m. taalplanning in de Paisos Catalans
Een tijd geleden vroeg de Generalitat van Catalonië mij een rapport te
schrijven over de manier waarop de ervaring met het streven naar integratie van de „Nederlandse Taalunie" (Willemyns 1984) eventueel ten
voordele van het bevorderen van het besef van taaleenheid en het ontwikkelen van een adequate taalplanning binnen de „Paisos Catalans" zou
kunnen worden aangewend. Ik zal de onderhavige uiteenzetting daarom
met een samenvatting van mijn toen gebruikte argumenten afsluiten.
(15) De cijfers van Bureau (1993) zijn vaak nogal gevleid voor de minderheidstalen. Bovendien wordt er geen bron genoemd en wordt ook niet duidelijk
gemaakt wat de uitdrukking „speak the language" exact betekent. Officiële cijfers
voor Roussillon zijn er niet.
(I6) „
adhesio al frances per part de families modestes per afocvorir la promocio social dels fills" (Becat 1986).

22

(22)

Aangezien 1'Alguer en Roussillon daarbij minder relevant zijn, beperk ik
mij tot de vier delen van het gebied die over een regering beschikken die
autonoom genoeg is om bindende beslissingen te kunnen nemen in verband met taal en cultuur. Aangezien Andorra allicht graag zal meewerken hoeft zijn statuut als onafhankelijke staat geen hinderpaal te zijn.
Ik ben van mening dat het voorbeeld van de „Nederlandse Taalunie"
inderdaad een inspiratiebron voor een taalplanningspolitiek in de bovengenoemde delen van het Catalaanse gebied zou kunnen zijn ( 17). Een
supraregionale (c.q. supranationale) instantie zou ermee belast kunnen
worden corpus en status planning initiatieven voor het Catalaans te coordineren, indien de vier autonome regeringen erin zouden toestemmen een
deel van hun prerogatieven eraan af te staan (in om het even welke juridische constructie). Mari wijst er overigens op, dat de autonomiestatuten
van deze gebieden iets dergelijks perfect mogelijk maken (Mari 1992, 5354) .
8.1 Een belangrijk probleem zal uiteraard zijn of bij alle partijen de politieke wil voor zoiets opgewekt kan worden en vanzelfsprekend kan men
ervan uitgaan dat de regering van Valencia het moeilijkste te overtuigen
zal zijn. Het zal dus heel wat psychologische fijngevoeligheid, Fingerspitzengefuhl en flair vergen om te proberen de Valencianen voor iets dergelijks warm te maken. Het ligt daarom voor de hand dat iedere gedachte
aan een soort „pan-catalanisme" uit den boze is.
Het komt er integendeel op aan twee heel belangrijke punten naar voren
te schuiven, nl. dat ook Valencia er belang bij heeft de krachten te bundelen om het hoofd te kunnen bieden aan de Castiliaanse uitdaging
zowel van binnen als van buiten de eigen grenzen en ten tweede dat het
„Valenciaans" zeer gebaat zou zijn met, c.q. grote nood heeft aan taalstandardizering. Ik ga even op dat eerste punt in.
8.2 Sociolinguïstisch onderzoek i.v.m. taalbehoud (language maintenance) en taalverlies (language shift/loss) heeft heel duidelijk aangetoond
dat alleen een taalvariëteit die alle normale taalfuncties uit kan oefenen,
gebruikt kan worden in alle domeinen en waarin men over alle onderwerpen kan spreken en schrijven, in staat is met een redelijke kans op succes
te overleven in een situatie van competitie met een prestigevariëteit die
al die condities probleemloos vervult (in dit geval dus Castiliaans). Alleen
( 17) Dit is ook de mening van Mari, die o.m. schrijft : „Un breu repas del proces de gestacio del Tractat d'Unio de la Llenga Neerlandesa ens pernetra d'observar els nombrosos paral.lelismes amb el cas catala. De fet, les diferenciences no
fan més que accentuar la nostra necessitat de trobar un mare institucional semblant" (Mari 1992, 54), die verder van oordeel is dat het Taalunieverdrag is „el
millor precedent per al cami que ens cal emprendre".
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codificatie en elaboratie, m.a.w. een volledige standardizering kan eventueel de nodige garanties geven en daartoe komen kan men slechts dank
zij uiterst zorgvuldige en consistente taalplanningsmaatregelen.
8.2.1 Zoals eerder vermeld is de vrij algemene Valenciaanse drang naar
„autonomie" voor hun eigen taal veeleer van politieke dan van linguïstische aard. Aangezien echter, zoals ik al heb gezegd, de status van taalvariëteiten of codes veelmeer afhangt van sociolinguïstische (inclusief politieke) factoren en overwegingen dan van linguïstische, moeten de Valenciaanse ideeën en gevoeligheden au sérieux worden genomen. Verder is
het zeker zo dat, indien de Valenciaanse politieke tegenkanting enigszins
geneutralizeerd zou kunnen worden, er beslist minder weerstand zou
bestaan tegen het overnemen van de „Catalaanse" norm. Omdat het hier
gaat om de belangrijkste troef voor de Catalaanse zaak, denk ik dat er
geen middel onverlet mag worden gelaten om het bovenstaande te bereiken.
8.2.2 Een ander belangrijk argument is dat „status" politiek hand in
hand gaat met „corpus" politiek en dat dus een echte standaardizering
in Valencia op den duur onontbeerlijk en essentieel zal zijn om het prestige en de status van de taal te verhogen. Ook in Vlaanderen hebben we
concurrentie met een andere taal gekend (Frans) en bestond ook bij sommigen de vrees dat het „eigen karakter" verloren zou kunnen gaan bij
een „overmatige" aanpassing van de taal aan de noordelijke norm (Van
de Craen & Willemyns, 1988). Die vroegere situatie vertoont dus nogal
wat overeenkomst met de hedendaagse Valenciaanse. In Vlaanderen
werd echter het bewijs geleverd, dat het eerstgenoemde argument uiteindelijk veel invloedrijker is dan het laatstgenoemde, dat zelfs geleidelijk
aan verdwenen is en nauwe lijks meer sporen heeft nagelaten dan sporadische negatieve attitudes tegenover de Noorderbuur en zijn taalvariant
(Willemyns, 1988). Zo een reactie van duidelijk sentimentele aard verhindert de integratie met het Noordelijke model natuurlijk niet. Indien nu,
ook in Valencia, het belang van de eerstgenoemde (taalpolitieke) factor
voldoende en overtuigend kan worden beklemtoond en aangetoond, mag
een gelijkaardig resultaat als in Vlaanderen zeker worden verwacht.
8.3 Afgezien nog van welke argumenten dan ook, zou het in elk geval
een goede zaak zijn mocht men er de Valenciaanse regering toe kunnen
brengen een consistente taalpolitiek te voeren, door er o.m. voor te zorgen dat de onduidelijkheid ten aanzien van het preferentiestatuut van de
talen in Valencia tot een einde wordt gebracht. Ik ga er van uit dat het
vooruitzicht van een „Taalunie"-achtige instantie, indien overtuigend
aangebracht, hen kan helpen de knoop door te hakken. Niemand kan er
immers blind voor zijn, dat het uitblijven van een duidelijk engagement
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voor allen nadelig is, terwijl omgekeerd, de voordelen van samenwerking
zo voor de hand liggen dat ze eigenlijk helemaal niet hoeven te worden
opgesomd.
8.4 Ik ga ervan uit dat het veel minder moeite zal kosten de Balearen en
Andorra bij het voorgestelde initiatief te betrekken. Dat betekent echter
natuurlijk niet dat hun medewerking minder kostbaar en minder noodzakelijk zou zijn.
8.5 Omdat de „Nederlandse Taalunie" bij haar oprichting eigenlijk niets
meer aan de standaardizering van het Nederlands hoefde te doen was
corpus planning stricto sensu niet direct een issue. Voor een vergelijkbare
Catalaanse organizatie echter is het een belangrijk punt, waaraan ze meteen veel van haar tijd en geld zou moeten besteden. Het opstellen van
gezaghebbende primaire taalbronnen (woordenboek, spraakkunst en
in eerste instantie zelfs een eenvormige spelling) zou er zeer toe bijdragen een door allen aanvaarde norm voor de geschreven taal te creëren.
De implementatie van die norm zou dan meteen mogelijk worden nadat
dit Catalaanse instituut over het soort politieke macht zou beschikken
dat min of meer met die van de „Nederlandse Taalunie" vergelijkbaar
zou zijn (Willemyns, 1984). Toch zou het, om taktische redenen, allicht
verkieslijk zijn niet onmiddellijk een maximale transfer van prerogatieven
na te streven, maar integendeel geleidelijk aan te werk te gaan en te proberen de bevoegdheden van het instituut uit te breiden, wanneer het een
keer werkt en zijn competentie en nut heeft bewezen.
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TRAIME VUM E LANDL,
WO UNS D'KINDER NOCH VERSTEHN :
ENKELE ASPECTEN VAN TWEETALIGHEID IN DE ELZAS
door
Helga BISTER-BROOSEN
University of North Carolina
Chapel Hill (USA)

1. Inleiding
1.1. Het in de titel van dit artikel opgenomen citaat is van de dichter
René Egles, die op die wijze uiting geeft aan zijn vertwijfeling in verband
met de taaltoestand in de Elzas en de tijd ziet naderen waarin de kinderen aldaar niet meer in staat zullen zijn de taal te begrijpen die hun
ouders spreken. Het is een vaak geuite vrees in dergelijke situaties, nl. dat
het proces van zgn. taalshift, op de duur zal leiden tot compleet taalverli es. Hoe reëel dat gevaar is wordt in heel wat publicaties beschreven ( 1)
en zal daarom niet het onderwerp zijn van de overwegingen in onderhavig artikel. Het vers van Egles is echter niet alleen een uiting van vrees,
maar ook een van verzet, of toch tenminste van hoop, de hoop dat er
misschien nog iets kan worden gedaan om het naderende onheil af te
weren.
T.a.v. deze bekende situatie reageren de inwoners van de Elzas op diverse
manieren : sommigen (een minderheid) zien er geen graten in, sommigen
(velen ?) ondergaan de situatie met gelatenheid en nog weer anderen willen proberen er iets aan te doen, tegen de stroom op te roeien. Tot die
laatste groep behoort ongetwijfeld de hier geciteerde dichter, die daarbij
op de steun kan rekenen van enkele organisaties waar ik het straks uitgebreider over zal hebben. Allereerst wil ik de opmerking maken, dat deze
stroming het om verschillende redenen bijzonder moei lijk heeft. Frankrijk is een officieel ééntalig land, waar nauwelijks wettelijke voorzieningen bestaan om minderheidstalen te ondersteunen (Bister, 1992) en er
integendeel altijd al een traditie van het omgekeerde is geweest, nl. een
continu streven naar gelijkschakeling, ook via het hardhandig bekampen
van minderheidstalen, regionale talen, dialecten of hoe ze ook worden
genoemd (Giordan, 1992). Dit bleek heel onlangs nog eens toen op

( 1) Beyer (1989), Hartweg (1984), Ladin (1982), Philipps (1980).
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25 juni 1992 een wijziging van de Franse grondwet werd goedgekeurd,
waarin nu in art. 2 te lezen staat :
La langue de la république est le francais" ( 2)

Het is dus duidelijk dat de verdedigers van de Elzassische zaak nauwelijks een legaal been hebben om op te staan ( 3) en daarom des te interessanter om na te gaan hoe ze dat aan boord willen leggen. Een meerderheid van hen ziet de oplossing in het verdedigen van een tweetaligheidsstatuut voor dit gebied en dat is op zijn minst een vreemde aanpak,
omdat veelal in een situatie waarin een niet prestigieuze minderheidstaal
het op moet nemen tegen de prestigetaal van het land, tweetaligheid
eigenlijk gezien wordt als een overgangsstadium naar taalshift, naar taalverlies. Ik herinner in dit verband aan de uitspraak van Fishman : „The
weak are always more likely to be bilingual than the strong" (Fishman
1987, 11). Hoe men die aanpak van bona fide verdedigers van de Elzassische zaak kan begrijpen, is de vraag waar ik me in onderhavig artikel
mee bezig wil houden.
1.2. Met minderheidstalen wordt bedoeld talen die door (een deel van)
de inwoners van een bepaald gebied worden gebruikt (meestal samen met
een andere), maar die geen enkele officiële erkenning genieten en meestal
ook op geen enkele vorm van officiële bescherming kunnen rekenen. De
sprekers van dergelijke minderheidstalen kunnen in principe nooit monolinguaal functioneren, aangezien een andere taal de officiële ambtstaal is.
Elzassers of Vlamingen (Ryckeboer 1990) in Frankrijk, bv., kunnen niet
genieten van enige „institutioneel" tweetalige voorzieningen : voor het
gebruik van hun „ethnische" taal (die vaak een „dialect" wordt genoemd)
zijn geen beschermende maatregelen voorzien. Diegenen die de taal (nog)
kennen hebben deze kennis meestal van vorige generaties „geërfd", d.w.z.
niet via onderwijs verworven of geperfectioneerd.
1.3. Aangezien een dergelijke situatie hier besproken wordt, is het nodig
de vraag te stellen wat bilinguïsme in deze bijzondere context precies
impliceert en hoe nuttig het kan zijn. In de Elzas kan de term „bilinguisme" gebruikt worden om een kennis van Frans en Duits aan te duiden, maar vaker wordt ermee bedoeld de kennis van het Frans en een
bepaalde variëteit van het Duits, het zgn. „Elzassische dialect". Statistieken tonen aan (zie onder) dat nog een aanzienlijk deel van de Elzassers
als „tweetaligen" mogen worden beschouwd. Aangezien er anderzijds
(2) „Loi constitutionelle no. 92-554 du 25 juin 1992". Mercator 1992, #4, 2-4.
(3) Een door parlementsleden uit de Elzas ingediend amendement om na de
genoemde zin in de grondwet in te schrijven „La République reconnait et protège
les langues de France" werd door de Assemblée Nationale in juni 1993 verworpen.
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echter geen mogelijkheden bestaan om die plaatselijke taalvariëteit op de
een of andere manier officieel te gebruiken, kan men zich de vraag stellen
wat de lokale voorstanders van de „Elzassische zaak" hopen van een
campagne die erop is gericht de tweetaligheid in de Elzas te bevorderen.
In vele landen waar een traditie van „taalstrijd ", bestaat, zien we dat de
attitudes t.a.v. „persoonlijke tweetaligheid" meestal eerder negatief zijn.
Willemyns merkt t.a.v. België en Canada bv. op dat :

„attitudes towards bilingualism also differ widely upon whether or not
the individuals are native speakers of the prestige language. In the former
case trying to acquire proficiency in the less prestigious language is generally considered to be uninteresting and quite useless and the amount of
bilinguals is consequently low. In the latter case the number of bilinguals
may be impressive yet, generally attitudes are negative as well since those
bilinguals feel that they are in an underdog position and that bilingualism
is forced upon them, thus creating feelings of frustration" (Willemyns,
1992).
In dergelijke landen beschouwen de sprekers van de minder prestigieuze
taal bilinguïsme vaak als een bedreiging, een soort overgangsstadium in
een proces van language shift ( 4). Aangezien er geen twijfel over kan
bestaan dat in de Elzas het Elzassisch de niet -prestige variëteit is en dat
taalshift naar het Frans toe inderdaad altijd via een tussenstadium van
tweetaligheid is verlopen, kan men zich terecht de vraag stellen waarom
protagonisten van het Elzassisch nu zulke fervente voorstanders van
tweetaligheid zijn (geworden). Het antwoord op die vraag moet worden
gezocht in het stadium van taalshift waarin een bepaald land of gebied
zich bevindt. In België by. is de situatie van het Nederlands altijd vrij
sterk geweest en heeft die taal het uiteindelijk gehaald (Willemyns, 1992).
In de Elzas daarentegen is de situatie van de plaatselijke taalvariëteit zo
precair en zelfs desperaat, dat in dit stadium van het taalshiftproces het
proberen te vergroten (of ten minste te behouden) van persoonlijke tweetaligheid ervaren wordt als de enige overblijvende mogelijkheid om de
verfransing af te remmen en een eventueel compleet taalver li es te vermijden. Dat, tenminste, blijken de argumenten te zijn van een groep Elzassische taalverdedigers die hier besproken zullen worden. Vooraleer we dat
doen willen we er ons echter even van overtuigen of de situatie in de
Elzas inderdaad zo desperaat is.

(4) Een voorbeeld van de Canadese kijk op de zaak wordt geciteerd in Corbeil
(1980,36) : „Le jour oil la masse d'une population devient bilingue, it arrive prèsque fatalement que cette population bascule du cóté du group le plus nombreux
et le plus fort".
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2. De evolutie van de taalsituatie

2.1. Vanuit een sociolinguïstisch standpunt is het nauwelijks mogelijk
ooit precies de vraag te beantwoorden hoeveel sprekers, in een multilinguale situatie tot een bepaalde taalgroep behoren, te meer omdat we niet
in de eerste plaats willen weten wie welke linguïstische competentie heeft,
maar veeleer, zoals Fishman het geformuleerd heeft : „who speaks what
language to whom and when". Dit soort informatie verkrijgt men
meestal niet door talentellingen of soortgelijke enquêtes, al kunnen de
resultaten daarvan interessant zijn omdat ze ons tenminste een algemeen
overzicht van de situatie geven. Een van de meest recente peilingen, uitgevoerd door het opiniepeilingsinstituut Iserco in opdracht van de krant
Dernières Nouvelles d'Alsace bij een representatieve staal van de Elzassische bevolking van alle generaties leert ons dat in de Elzas 70,7 % van
de populatie „in staat is Elzassisch te spreken,,. Wat is er dan zo alarmerend ? Laat ik, vooraleer daar een antwoord op te geven een kort overzicht schetsen van de historische evolutie in de Elzas en wat daarin de
huidige situatie van taalshift iiberhaupt moge lijk maakte.
2.2. Het grootste deel van de Elzas werd door Frankrijk al in 1648 geannexeerd ( 5). Hoewel er al onmiddellijk een aantal beperkende taalmaatregelen van kracht werden (officiële documenten moesten in het Frans worden opgesteld), was er ten tijde van de monarchie van een systematische
taalpolitiek nog geen sprake, laat staan van een regelrechte verfransingspolitiek. Anderzijds was de invloed van het Frans in de Elzas natuurlijk
beduidend groter geworden dan in de andere delen van het Duitse taalgebied.
2.2.1. De situatie veranderde drastisch na de Franse Revolutie : de revolutionaire regering ondernam namelijk de eerste systematische pogingen
om de hele bevolking zo veel mogelijk te verfransen. Hoewel een belangrijk deel van hun taalmaatregelen geen onmiddellijke consequenties had,
omdat de meerderheid van de bevolking geen Frans kende, moet het tijdperk van de revolutie toch worden beschouwd als de echte start van de
latere en definitieve verfransing ( 6). De specifieke historische evolutie zou
er echter voor zorgen, dat de verfransingspolitiek soms onderbroken
werd.
(5) In hetzelfde jaar worden ook de Vlaamse steden Duinkerke, Sint-Winnoksbergen en Kassel door de Fransen geannexeerd. Het patroon van de verfransingspolitiek zou er heel lang op dezelfde manier als in de Elsas verlopen (Willemyns
1994, 266).
(6) Ryckeboer (1990, 245) schrijft ten aanzien van Frans-Vlaanderen : „Man
kann voraussetzen, daB am Vorabend der Revolution das Niederldndische in
Franzosisch-Flandern noch vollauf als Kultursprache galt".
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2.2.2. Na de Duits-Franse oorlog werd de Elzas in 1871 een deel van het
nieuw gestichte Duitse Keizerrijk en veranderde natuurlijk de hele linguïstische constellatie. De opgang van het Frans kwam abrupt ten einde,
terwijl omgekeerd het gebruik en het prestige van het Standaardduits toenam. Daar droegen niet alleen taalmaatregelen van de Duitse regering
toe bij, maar ook een belangrijke migratiebeweging die na de oorlog op
gang kwam. Vele Duitsers uit het binnenland verhuisden naar de Elzas,
terwijl tegelijkertijd heel wat Elzassers hun geboorteland voor Frankrijk
verlieten. Dit alles resulteerde in een omkering van de prestigebalans ten
voordele van het Hoogduits, dat niet alleen de taal van de administratie
en het openbare leven werd, maar ook die van het onderwijs ). T.a.v.
de Franse taal en cultuur heerste er, volgens Gustave Woytt die het nog
zelf meemaakte, een grote tolerantie, die hij als volgt beschrijft : „Franzósische Kultur wurde von den Deutschen als der deutschen gleichwertig,
wenn nicht uberlegen, anerkannt. Die ganze Reichslandzeit (1871-1918)
ist gekennzeichnet vor einer Toleranz auf sprachlichem und kulturellem
Gebiet, die heute unvorstellbar ist und fast wie ein Marchen anmutet.
Die Intoleranz brachten die franzósischen Behórden 1918" (Woytt 1994,
(7

3).
2.2.3. Na de eerste wereldoorlog vindt er weer een dramatische verande-

ring plaats : de Fransen heroveren de Elzas, het Hoogduits wordt verketterd en hetzelfde lot valt de lokale, Duitse dialecten te beurt. Het is gedurende die tijd dat het „Elzassische trauma" ontstaat : de kennis van het
Hoogduits gaat gaandeweg achteruit of is in elk geval niet meer die van
een native speaker en de dialecten worden sociaal ondergewaardeerd. Er
is echter nauwelijks een alternatief omdat het, bij gebrek aan taaldidactische maatregelen, zeer moeilijk is een voldoende kennis van het Frans te
verwerven. Het gevolg is dat de taalonzekerheid („linguistic insecurity”)
hand over hand toeneemt en de Elzassers in een „schizoglossische" situatie terechtkomen, die nog verergerd wordt door hun onzekerheid over
waar ze nu eigenlijk politiek thuishoren.
2.2.4. Nog twintig jaar later wordt de Elzas eens te meer door Duitsland
overgenomen. Dit keer wordt het Hoogduits van overheidswege opgelegd
en verkrijgt daardoor de connotatie van „de taal van de Nazi's, van de
bezetting en zelfs van collaboratie met de vijand". Na de oorlog wordt
dit gevoel handig uitgebuit door de Fransen, die ervoor zorgen dat de tijdens de bezetting ontstane negative attitudes aanwezig blijven (Hartweg,
1989). De Franse taalpolitiek is tegelijkertijd subtieler maar ook extremer
dan ooit voorheen. Een sociolinguïstisch (avant-la-lettre) geïnspireerde
) Daar Frans-Vlaanderen een dergelijke „herlevingsperiode" niet kende, kon
de verfransingspolitiek er zonder onderbreking verdergaan, wat in grote mate de
veel drastischer gevolgen ervan verklaart.
(7
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campagne, laat overal de slogan „c'est chic de parler francais" verschijnen (in kranten en tijdschriften, op affiches, in trein en tram enz.), waarbij duidelijk aan gevoelens van sociale integratie en assimilatie geappeleerd wordt. De boodschap laat aan duidelijkheid niets te wensen over :
opwaartse sociale mobiliteit is slechts weggelegd voor diegenen die niet
alleen Frans kennen maar die die taal ook in zoveel mogelijk situaties
gebruiken. Deze campagne wordt omkaderd door drastische en meedogenloze taalplanningsmaatregelen : het Hoogduits wordt volledig uit de
scholen verbannen, zogenaamd om de achterstand goed te maken die de
kennis van het Frans tijdens de bezetting zou hebben opgelopen. Hetzelfde argument wordt gebruikt om een nieuwe wet op het taalgebruik
in kranten en tijdschriften goed te praten : zelfs in Duitstalige publicaties
moeten de sportpagina's, de reclameboodschappen en voor de jeugd
bestemde artikelen in het Frans worden gesteld ; vroeger bestaande officiële tweetalige formulieren worden afgeschaft enz. Bovendien wordt
ervoor gezorgd dat in de kindertuinen, die op dat moment tot grote ontplooiing komen, „dialect" spreken niet alleen wordt ontmoedigd maar
zelfs wordt bestraft. De ouders worden er schriftelijk van op de hoogte
gebracht dat hun kinderen van vandaag op morgen Frans horen te spreken en van school zullen worden gestuurd indien ze daar niet toe in staat
blijken te zijn. Deze en analoge maatregelen werden eufemistisch „la
méthode directe" genoemd en hoewel ze pedagogisch beslist inadequaat
zijn, sorteren ze wel het beoogde politieke effect. Dat precies daardoor
het „Elzassische trauma" en de bovengenoemde linguistic insecurity ontstaan, kon de Franse regering en haar pleitbezorgers in de Elzas zelf duidelijk niet schelen. Typisch voor het dilettantisme waarmee deze campagne werd gevoerd was de voortdurend herhaalde slogan, die komisch
zou zijn indien hij niet zo treurig was : „oubliez chaque jour un mot de
dialecte et apprenez un nouveau mot de francais" (Hartweg, 1989). Dit
alles bleek echter, hoe dan ook, bijzonder effectief te werken en de
meeste ouders gingen er inderdaad toe over hun kinderen dan maar in
het Frans op te voeden.
2.2.5. De gestaag toenemende immigratie uit de „intérieur", d.i. de Elzassische term voor het Franse binnenland (5 % in 1946, 25 % in 1979)
maakte gradueel een einde aan de linguïstische homogeniteit van de
Elzas, allereerst natuurlijk in stedelijke omgevingen. Als gevolg van dit
alles ontstond uiteindelijk een situatie waarin het virtueel onmogelijk
werd te functioneren zonder een voldoende kennis van het Frans. Het
dialect werd geleidelijk teruggedrongen in de private, informele domeinen
en voor velen bleek deze diglossie-situatie slechts een overgangsstadium
te zijn, die tot volledige verfransing leidde. Willemyns (1994, 277) haalt
voor de verfransing van Frans-Vlaanderen o.m. identieke redenen aan :
„sociaal-economische evolutie is een ander aspect : industrializering en
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intensiever wordende binnenlandse migratie (in beide richtingen) tasten
de homogeniteit van het gebied en dus de bruikbaarheid van de minderheidstaal aan". Op grond van een vergelijking van cijfers die ik zelf via
een enquête verzamelde (Bister, 1995) met die uit vroegere enquêtes b lijkt
dat de positie van het Elzassisch inderdaad bijzonder fragiel wordt.
Daarbij heb ik minder gelet op het aantal proefpersonen dat opgeeft de
taal nog te kennen, dan wel veelmeer op de domeinen waarin ze (nog)
wordt gebruikt. Het feit dat de door mij ondervraagde scholieren die nog
Elzassisch kennen (ongeveer 50 % van de ondervraagden) meedelen het
nauwelijks elders dan in gesprekken met hun grootouders te gebruiken,
is een bijzonder veeg teken, dat zou kunnen signaliseren dat een volledig
taalverlies nog slechts een kwestie van enkele generaties is. Dat weten
natuurlijk ook diegenen die nu vertwijfelde pogingen aan het doen zijn
om het Elzassisch vooruit te helpen en het is tegen die achtergrond dat
hun opvattingen en strategieën moeten worden bekeken en geëvalueerd.

3. Tweetalig b lijven... ?
Een van de best bekende en meest actieve organizaties die voor de Elzassische zaak ijveren is de „René-Schickele-Kreis ( 8), o.m. uitgever van het
tijdschrift „Land un Sproch", waarin de linguïstische situatie in de Elzas
afwisselend in het Frans, het Hoogduits en het Elzassisch beschreven en
becommentarieerd wordt. Een van de bekendste en invloedrijkste zegslieden van deze organizatie is de schrijver en leraar André Weckmann die
probeert om zowel in Frankrijk als in Duitsland sympathie voor de
Elzassische zaak te winnen. Hoe goed hij op de hoogte en onder de
indruk is van de boven beschreven situatie komt duidelijk in vele van zijn
geschriften naar voren, maar allicht nergens zo indringend als in een
korte „Lettre ouverte a mes amis", gepubliceerd in „Land un Sproch"
van mei 1989. Hoewel de bedoeling van de open brief is hoop te geven
en er zijn „liewi Frend" van te overtuigen dat de situatie niet uitzichtsloos is („Allez, Frend : noch nie nix vom Prinzip Hoffnung gheert ?"), is
de manier waarop hij beschrijft wat hij denkt de gemoedstoestand van de
meeste van zijn vrienden te zijn, veeleer schrijnend. Het stuk is geschreven in een vreemde mengeling van (meest) Elzassisch, Frans en Hoogduits en opent als volgt :

„es grifft in letschter Zit e fatali Untergangsstimmung um sich, was unseri
Sproch anbelangt. Des bsundersch in unsere Kreise : es het ken Sinn
(8) „The René Schickele Kreis has as its function to rally all sections of Alsatian opinion in a popular front in favour of decentralisation and the safe-guarding of the region's cultural and economic life... its motto is Zweisprachig : unsere
Zukunft/Notre avenir est bilingue (Our future is bilingual)" (Stephens 1978, 353).
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meh — 's isch alles verlore ... Mer kenne nume noch eins : Unsere Sproch
e scheens Begrábnis mache" (9).

Toch, zegt hij, is er geen reden voor fatalisme : onze kinderen zijn onze
hoop, al is het wel zo, dat ze onze hulp hard nodig hebben („Odder
gunnt mr in ander Lits Kinder nit, was mr bi de sine nit gschafft het, nit
het schaffe kenne ?) ( 10). We moeten die kinderen helpen, zegt hij, opdat
de deur van Europa niet voor hun neus zou worden dichtgeslagen. En
hij eindigt als volgt : „Wenn d'Situation au kritisch isch, es isch nonit ze
spoot” („ook al is de situatie kritiek, het is nog niet te laat").
3.1 De allusie op Europa blijkt het belangrijkste punt in de argumentatie
van Weckmann en zijn vrienden te zijn, al lijkt het vaak meer een strohalm waar ze zich aan vastklampen. In een lezing gehouden in Freiburg
en op ten minste drie verschillende plaatsen gepubliceerd, lanceerde
Weckmann de idee van een brede bilinguaal-biculturele zone aan weerszijden van de Frans-Duitse grens. „Van Basel tot Thionville" zegt hij
„zou er een 50 km brede zone geïnstalleerd moeten worden waarin de
taal van de buurstaat een gepriviligieerde positie zou verkrijgen : op
school zou ze verplicht onderwezen moeten worden vanaf het niveau
basisschool en in de media zou ze constant gebruikt moeten worden".
Om dat te bereiken is het noodzakelijk het beleid weg te nemen uit de
verafgelegen hoofdsteden en over te dragen aan de regio's. Het ligt voor
de hand, zo gaat hij verder, dat de min of meer tweetalige Elzas voorbestemd is om hier het voortouw te nemen, wat dan echter veronderstelt
dat de kennis van beide talen er zorgvuldig gepromoot en gekoesterd
wordt en dat de volkstaal een sociale status gegarandeerd wordt, die haar
beschut en beveiligt (Weckmann 1989).
Dit plan heeft in de Elzas enige beroemdheid verkregen en staat er als
het „bilingua zone"-plan bekend. Er wordt vaak in kranten en tijdschriften over gediscussieerd, vooral natuurlijk in publicaties van organizaties
is het
die voor de Elzassische zaak ijveren. Een daarvan, Rot un Wiss
maandblad van de organizatie „Rhyn un Mosel”, die meer radicale
standpunten dan de „Schickele-Kreis" inneemt en de slogan ervan als
volgt geparafraseerd heeft „Notre avenir par l'autonomie régionale /
Unsere Zukunft durch elsássische Selbstverwaltung". Het ligt dus voor
de hand dat Weckmanns bilingua-plan daar op niet al te veel enthou( 11 ),

(9) „Er heerst de laatste tijd, wat onze taal betreft, een fatale ondergangsstemming, vooral dan in ons milieu : het heeft geen zin meer — alles is verloren... Er
rest ons slechts onze taal een mooie begrafenis te bezorgen".
(10)„Of gunt men de kinderen van anderen datgene niet waar men bij zijn
eigen kinderen niet in is geslaagd, niet in slagen kon ?"
(11) „Le mensuel des Alsaciens et des Lorrains thiois / Monatschrift fiir Elsdsser und Deutsch-Lothringer".
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siasme werd onthaald. In antwoord op een brief aan de uitgevers, vatten
die hun standpunt als volgt samen ( 12) :
„Die Lage der deutschen Sprache in ElsaB-Lothringen kann nicht mit
derjenigen der franzósischen Sprache in der Pfalz oder in Baden gleichgestellt werden. Bei uns ist die deutsche Sprache die angestammte
Sprache. In Deutschland kann Franzósisch nur eine Fremdsprache sein...
Das wissen wir alle und das weiB auch André Weckmann. In einer idealen Auffassung sollte nicht die Staatsgrenze sondern die Sprachgrenze,
nicht der Rhein sondern die Vogesen als Kernpunkt zu einer solchen
Bilingua-Zone gelten. Leider sind solche Perspektiven aufgrund der heutigen Sprachverháltnisse in Elsal3-Lothringen nicht mehr móglich. Nur ein
stándiger kultureller Austausch zwischen ElsaB-Lothringen und den
deutschsprachigen Lándern kann die deutsche Sprache bei uns noch retten."

In 1975 al had de René-Schickele-Kreis de taalkwestie als een zaak van
mensenrechten bestempeld. In een memorandum aan de Franse regering
wordt betoogd dat „het recht op de moedertaal", een van de basismensenrechten is, die overigens door Frankrijk in menige internationale conventies genereus toegekend werd aan... buitenlandse staten en volkeren.
Datzelfde recht echter wordt de Elzassers onthouden, o.m. omdat er niet
voor voldoende Duitsonderwijs wordt gezorgd : „elsássische Burger
bezahlen mit ihren Steuern eine Schule, die ihre Sprache direkt oder indirekt vernichtet, indem sie nicht in einem geniigenden AusmaB gelehrt
wird", zo vat Becker-Dombrowski (1981,157) het Schickele- standpunt
samen.
3.2 Weckmann en zijn medestaanders laten echter nooit na erop te wijzen, dat ook het Frans-Elzassisch bilinguïsme belangrijk is. Het gaat hier
om een fundamenteel standpunt, dat bv. door Eugene Philipps, een van
Weckmanns overtuigde aanhangers, als volgt werd geformuleerd :
„Fur die Elsásser ist der Dialekt ( 13) die Grundlage ihrer Identitát. Entzieht man ihnen diese Grundlage, stiirtzt das ganze elsássische Gebáude
zusammen : zuerst die Identitát des Einzelmenschen, dann die Identitát
der Menschengruppe". (Philipps 1980, 56).

Ter rechtvaardiging hiervan, geeft hij het volgende ter overweging :
„Ob man es will oder nicht : Eine Politik, die direkt oder indirekt die
Elsásser dazu bringen will, ihren Dialekt — in ihrer Heimat — aufzugeben, zerstórt ihre sprachliche Eigenart and damit ihre Identitát. Der
Pikarde, der den Gebrauch seines Dialektes verlernte, verblieb trotzdem
in derselben sprachlichen and kulturellen Welt : der franzósischen. Der
Bayer, der seinen Dialekt aufgab, blieb in derselben sprachlichen and kul
Doch der Elsásser, der seinen Dialekt ver--turelnWt:deruschn.
(12) Rot un Wiss 152 (januari 1990), p. 2.
(13) „Dialect" is, naar Franse gewoonte, de term die de meeste Elzassers
gebruiken om hun eigen moedertaal mee aan te duiden.

(10)

35
liert, geht von einer sprachlichen und kulturellen Welt in die andere
liber". (Philipps 1980, 55).

Ook in andere gebieden met een vergelijkbare situatie wordt er vaker
over gediscussieerd of nu aan het plaatse lijke dialect dan wel aan de
genetisch verwante standaardtaal de voorkeur moet worden gegeven. In
Frans-Vlaanderen hoort men ook beide standpunten maar meestal neigt
men nu naar het tweede standpunt, dat door de toenmalige secretarisgeneraal van de Nederlandse Taalunie, O. de Wandel als volgt werd verwoord :
„Dit betekent dat Frans-Vlaanderen resoluut moet kiezen voor het
gebruik van het Algemeen Nederlands. Zoniet dreigt het zich te isoleren
van het Vlaams-Nederlandse achterland, waar het Algemeen Nederlands
reeds lang gemeengoed is" (op de „Frans-Vlaamse cultuurdagen" in
Waregem op 29 September 1985, geciteerd in De Standaard, 30/9/1985).

4. Status en functie van de taalvariëteiten in de Elzas

Voor een beter begrip van de situatie is het nodig na te gaan, wat de
positie en de status zijn van de variëteiten die in de Elzas in gebruik zijn,
t.w. Frans, Elzassisch en Hoogduits.
4.1. Officieel, institutioneel taalgebruik

4.1.1. Taalgebruik van de overheid
De Franse overheid is kennelijk zo overtuigd van de vanzelfsprekendheid
dat in de Elzas Frans de officiële taal is dat er, zoals in Akten (1989,64)
terecht wordt opgemerkt, zelfs geen enkele wettekst bestaat waarin dit
met zoveel woorden wordt gezegd ( 14), en dergelijke teksten zelfs niet in
1918 of 1945, wanneer de taalsituatie voor de inwoners duidelijk veranderde, werden geproduceerd. Het is integendeel zo, dat de Franse authoriteiten zelfs zo veel mogelijk bewust vermijden om over taalgebruik iets
in officiële teksten te zeggen om niet eens te moeten toegeven, dat er ook
maar zoiets als een probleem zou kunnen bestaan.
De enige uitzondering op dit gebruik maar dan hebben we het al over
communicatie met het publiek is de reglementering i.v.m. de sociale
verkiezingen, waar gespecificeerd wordt dat in de twee departementen
van de Elzas en in het „Département de la Moselle" (= Lotharingen) de
documenten „en double" moeten worden opgesteld. Alhoewel dit duidelijk betekent dat er voor een Duitse vertaling moet worden gezorgd,
(14) De vermelding in de grondwet dat het Frans de taal van de (hele) republiek is dateert, zoals gezegd, slechts van 1992.

36

(11)

wordt er dus zelfs vermeden die taal bij name te noemen (art. L 103 van
de wet in kwestie). Er wordt alleen gezegd dat de „vertaling" de exacte
weergave van het Franse origineel moet zijn.
Ook waar het algemene verkiezingen betreft zien we een uitzondering op
de regel dat alles in het Frans moet gebeuren : officiële verkiezingsdocumenten zijn zowel in het Frans als in het Duits opgesteld. Ook de kandidaten zelf gedragen zich tweetalig : „Bei Wahlen benutzen die Kandidaten nahezu ausnahmslos die Mdglichkeit, ihre Wahlversprechen sowohl
auf Franzbsisch wie auf Deutsch an die Wdhler zu bringen" (Marzolf
1989, 266).
Wat persoonlijke, orale communicatie tussen de overheid en het publiek
betreft is er evenmin een expliciet beschreven regeling, en wordt de beslissing aan ieder diensthoofd overgelaten. Meestal, zo lezen we in Akten
(1989, 66) zoeken de locale overheden zo veel mogelijk het gebruik van
het Frans te bevorderen, maar ze proberen toch de „sensibiliteit" van de
bevolking niet (al te zeer) te kwetsen.
Er wordt echter nauwkeurig op toegezien, dat er over het „externe"
aspect geen twijfel kan bestaan. Straatnamen, bv., die in de periode tussen beide wereldoorlogen systematisch tweetalig waren, worden sinds het
einde van wereldoorlog II nog uitsluitend in het Frans aangegeven. Sinds
heel onlangs zijn sommige gemeentebesturen ertoe overgegaan om, voor
„esthetische en toeristische redenen" naast het officiële Franse naambord,
een bijkomend bord op te hangen, waar de naam van de straat in het
lokale dialect wordt vermeld ( 15). Op 6 juli 1987 besliste de „Conseil
Régional d'Alsace" zelfs subsidies toe te kennen aan gemeenten die ertoe
overgaan tweetalige straatborden op te hangen. Meer en meer gemeenten
beginnen dat nu te doen en meestal wordt daarbij niet Hoogduits maar
Elzassisch gebruikt, bv. in Erstein : „Rue de l'arc-en-ciel - Rajebojegass"
en in Mulhausen (Mulhouse) : „rue des Sauvages" - „Wildemannsgass"
en „rue des Maréchaux" - „Schmidgass" .
In principe zijn alle officiële bekendmakingen voor het publiek uitsluitend in het Frans gesteld. Akten (1989, 73) vermeldt dat in geval van een
uitzonderlijk gevaar af en toe ook een in het Duits gestelde waarschuwing wordt uitgehangen.
Vanzelfsprekend komt het voor dat in vergaderingen van gemeente- of
zelfs departementsbesturen (,,conseils généraux") Elzassisch wordt

(15) De namen van dorpen, steden, regio's en departementen worden officieel
bij wet bepaald, zodat de locale besturen enkel zelf over de namen van straten
en gehuchten mogen beslissen.
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gesproken, maar toch wordt het officiële taalgebruik in Akten (1989, 69)
terecht als volgt beschreven :
„Das Phdnomen stándigen Schwindens der Zweisprachigkeit in der dffentlichen Verwaltung hat heute ein Endstadium erreicht. Diese Verwaltungen sind jetzt einsprachig franzósisch. Nur einige seltene Dokumente sind
noch auf Deutsch erhdltlich... Innerhalb der Gemeindeverwaltung bleibt
die Mundart die unoffizielle Verkehrssprache. Die Kenntnis des Hochdeutschen ist aber gánzlich verlorengegangen, vor allem bei den jiingeren
Generationen".

4.1.2. Taalgebruik bij gerechtszaken
Sinds 2 februari 1919 is Frans de enige officiële taal in gerechtszaken en
andere juridische handelingen. Sindsdien werd er nauwkeurig op toegezien dat, tenminste in geschreven documenten, die regel uitzonderingsloos werd toegepast. Een bepaling van 22 november 1985, die stipuleerde
dat Frans de enige wettelijk aanvaarde taal zou zijn in alle schriftelijke
stukken, zorgde voor nogal wat beroering omdat gevreesd werd, dat alle
voordien in het Duits opgestelde testamenten en andere notariële acten
ongeldig zouden worden. Er diende een bijzondere wet te worden uitgevaardigd die de legaliteit van dergelijke documenten verzekerde.
Ook bij orale gerechtshandelingen is de „French only"-regel van toepassing (er zijn een paar uitzonderingen voorzien die in de praktijk echter
nauwelijks toegepast kunnen worden). De dagelijkse praktijk toont echter aan, dat ook vandaag nog frequent van het Elzassisch gebruik
gemaakt wordt, al is dat dan onwettig... Officieel mag van het Hoogduits
slechts een gebruik worden gemaakt indien een van de betrokken partijen
dat eist ; in zulke gevallen wordt er een vertaler aangewezen.
4.1.3. De pers en de media
De wet van 13/9/45 bevat een hele reeks beperkende maatregelen t.a.v.
de publicatie van Duitstalige kranten en tijdschriften ( 16) . De naam van
de krant, advertenties, berichten i.v.m. de burgerlijke stand en artikelen
die voor de jeugd bedoeld zijn of over sport handelen moeten in het
Frans worden gesteld. Bovendien is het zo, dat in elk geval 25 °A van de
krant in het Frans moet zijn gesteld. Alhoewel deze wet sinds 23 oktober

(16) „Loi relative a la réglementation prévue dans la presse périodique dans les
départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle".
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1984 eigenlijk niet meer van kracht is, volgen de uitgevers die bepalingen
in de praktijk nog steeds verder op ( 17).
De regionale staatsradio („Radio-France-Alsace") heeft een wekelijks
programma waarin Franse en Duitse lichte muziek in zowel het Frans als
het Elzassisch wordt gepresenteerd. Hoogduits wordt als een vreemde
taal behandeld en uitsluitend gebruikt voor de weersvoorspelling en in
een nieuwsprogramma voor „buitenlandse luisteraars".
Private stations zenden meestal in het Frans uit. Een enkele uitzondering
is bv. „Radio Dreyeckland" : een station dat aan drie landen (Frankrijk,
Duitsland en Zwitzerland) toebehoort en uitzendt in het alemannische
(Duitse) dialect, dat in de drie gebieden wordt gesproken.
Wat de televisie betreft, „France 3" had occasioneel programma's in het
Elzassisch. Tot september 1990 werden 13 uren „regionale programma's”
per week uitgezonden, waarvan 2 in het Elzassische dialect waren.
Nieuwe bepalingen met ingang van 10 september 1990 reduceerden niet
enkel d „dialecttijd" tot een uur en 25 minuten, maar schrapten bovendien het populairste programma waarin, iedere avond, regionaal nieuws
in de volkstaal werd gebracht ( i8). Daar is wel fel protest tegen gekomen
maar, totnogtoe, vergeefs.
4.1.4. Het onderwijs
De toekomst van een taal hangt in hoge mate af van wat er in het onderwijs mee gebeurt, meer bepaald in de basisschool en de kindertuin. „Een
minoriteitstaal kan in een meertalig land slechts overleven indien ze door
de school niet wordt kapot gemaakt" merkt Philipps (1980, 90) terecht
op, en dat is precies wat in de Elzas gebeurde. Daar vindt hij dat :
„Um dieses dem Dialekt — der Sprache der Elsasser — angetane Unrecht
wiedergutzumachen, sollte die Schule einen Teil ihrer Tatigkeit dem Dialektsprechen widmen. Tausende kleiner Elsasser kdnnten auf diese Weise
ihre Sprache wieder aktiv sprechen lernen. Sie kónnten sie wieder spontan
sprechen, und die Zukunft der Zweisprachigkeit ware gesichert" (Philipps
1980, 91).

Hoe is echter de reële situatie ? Op 15 januari 1920 werd officieel
bepaald, dat Frans de enige onderwijstaal in de basisschool zou zijn en
(17)Precies de kranten geven overigens een interessant beeld van de omvang
van de zgn. taalshift in de Elzas. Van de twee belangrijkste kranten, L'Alsace in
Mulhouse en Dernières Nouvelles d'Alsace in Straatsburg waren in 1950 85 % van
de verkochte exemplaren in het Duits (d.w.z. de „tweetalige editie") en 15 % in
het Frans. Op het einde van de jaren zestig was het ongeveer fifty fifty en in 1990
werden 85 % van L'Alsace en 70 % van Dernières Nouvelles d'Alsace in het Frans
verkocht (persoonlijke mededeling van de hoofdredacteurs van beide kranten).
(18) Land un Sproch 96 (1990), p. 15-24.
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dat er drie uur per week, beginnende van het derde schooljaar af, Duitsonderricht zou worden gegeven. Ook zouden de vier wekelijkse godsdienstlessen in het Hoogduits worden gegeven. Tussen 1927 en 1940
begon men met Duits in het tweede semester van het tweede schooljaar.
Toch bleef de indruk bestaan dat eigenlijk geen van beide talen met die
situatie gebaat was. Een senator uit de Elzas verklaarde in dat verband :"
Die Kinder lernen heute eine Sprache, die sie nicht verstehen und die
Sprache, die sie verstehen, die lernen sie nicht" (19).
In 1945 werd, voor de eerste keer in de geschiedenis van de Elzas, Duits
„tijdelijk" uit de basisschool verbannen, zoals het officieel heete „om de
achterstand goed te maken die het Frans tijdens de Duitse bezetting had
opgelopen". In 1952 werd het als keuzevak weer opgenomen voor twee
uur per week in de laatste twee schooljaren van de basisschool (d.w.z.
voor leerlingen tussen 12 en 14 jaar).
In 1972 stond de „Ministère de l'Education" een experiment toe met de
zogenaamde „audiovisuele Holderith-methode", dat er op gericht was de
kinderen Hoogduits te leren op basis van hun kennis van het Elzassische
dialect. Later werd dit systeem gegeneralizeerd en het wordt nu in de
meeste scholen gedurende vier keer 30 minuten per week toegepast.
Op 2 juni 1982 vaardigde de „Rector van de Academie" van Straatsburg
(in Frankrijk zijn de „rectoren van de Academie" officieel verantwoordelijk voor de organizatie van het onderwijs) een richtlijn uit waarin
gevraagd werd dat, vanaf het kindertuinniveau, het „dialectspreken zou
worden aangemoedigd en gepractiseerd". Maar men „slaagde" er zelfs
niet in dit te garanderen voor die kinderen en ouders die er expliciet om
vroegen ( 20).
Akten (1989, 76) meldt dat gedurende het schooljaar 1986/87 Duitsonderricht aan slechts 35.267 leerlingen in de basisscholen werd aangeboden, d.w.z. aan ongeveer 20 % van de leerlingen in stedelijke centra en
ongeveer 60 % in rurale gebieden.
Als gevolg van het „Freundschaftsvertrag" tussen Frankrijk en Duitsland
ging in 1985 een initiatief van start dat beoogde scholen aan weerszijden
van de grens nader tot elkaar te brengen : verbroederingen tussen scholen, samenkomsten en uitwisseling van leraars, uitwisselingen van hele
klassen enz. Dit project, waaraan het motto „Lerne die Sprache des
Nachbarn Apprends la langue du voisin" werd meegegeven, kende een
groot succes. Toch hebben vele Elzassers erop gewezen dat in hun geval
Duits niet de taal van de buur is, maar in de eerste plaats hun eigen taal.
( 19) geciteerd in Hartweg (1984, 1964).
(2) „Les cahiers du Bilinguisme", Land un Sproch 1985,4, p. 13.
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Tijdens de laatste jaren lijkt er nu toch een belangrijke verandering op
til te zijn, t.w. ten gevolge van de erkenning door het onderwijsministerie
in Parijs van het recht tot oprichting van tweetalige scholen in „gebieden
met een eigen taal". Daar wordt nu in de Elzas in toenemende mate
gebruik van gemaakt. De kogel is door de kerk sinds op 7 januari 1993
een verdrag ondertekend werd tussen de Franse minister van Onderwijs
en de president van de „Conseil régional du Haut Rhin" (OberelsaB"),
Jacques Weber. Het ministerie verbindt er zich toe de nodige middelen
voor wat nu heet „der paritátisch zweisprachige Unterricht" ter beschikking te stellen. Het gaat hier om scholen waarin de lessen voor 13 uur
per week in het Duits en 13 uur per week in het Frans worden gegeven.
Dit onderricht zal in eerste instantie door zich vrijwillig aanbiedende
leraren worden gegeven. Mochten er daarvan niet genoeg zijn, dan kunnen leerkrachten worden aangetrokken die niet tot het eigen schoolgebied behoren, bv. uit Duitsland. Om die te betalen zal dan de „Conseil
régional" financiële middelen ter beschikking stellen ( 21). In het schooljaar 1992-93 waren er 38 zulke klassen in de Elzas opgericht. In Land un
Sproch, waar men die evolutie uiteraard toejuicht, wordt er echter ook
op gewezen, dat het hier slechts om 0,5 % der klassen gaat en voorgerekend „wie lange es bei diesem Tempo dauern wird, bis wenigstens 50 %
der Schiiler die zweisprachigen Klassen besuchen werden" ( 22), maar een
jaar later is men al optimistischer omdat de verandering, die in de kleuterschool begon, al doorgetrokken werd naar het basisonderwijs en nu
ook voor het voortgezet onderwijs overwogen wordt ( 23). Dit is zonder
enige twijfel een heel erg belangrijke evolutie en het verzet ertegen van
niet alleen verenigingen als „L'association pour la promotion de l'enseignement en Francais", maar vooral ook van „Le syndicat des enseignants" herinnert er ons nog eens aan dat de verfransing van de Elzas
vanuit Parijs niet mogelijk zou zijn geweest zonder „collaboratie" in het
land zelf !
4.1.5. De kerken
Om inzicht te krijgen in de manier waarop de kerken op de verfransingspolitiek van de Franse overheid hebben gereageerd is het belangrijk twee
dingen goed te beseffen. Ten eerste dat in de Elzas bisschoppen slechts
kunnen worden benoemd met de instemming van de Franse regering en
ten tweede dat, ook op basis van het „concordaat" tussen Frankrijk en
het Vaticaan, de priesters in de Elzas de enigen in Frankrijk zijn die een

(21) Land un Sproch 109, 1993-94, p. 9 11.
(22) Land un Sproch 108, 1993, p. 9.
(23) Land un Sproch 109, 1993-94, p. 11.
-
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staatssalaris krijgen in plaats van, zoals in de rest van het land, te moeten
leven van de contributies van hun congregatie.
Deze dingen plus het feit dat ze ten allen prijze wilden ontsnappen aan
de „deklericalizeringsmaatregelen", die in het na-oorlogse Frankrijk vrij
populair waren, zorgden ervoor dat de kerken nogal gewillig meewerkten
met de officiële verfransingspolitiek ( 24) (in de katholieke kerk werd
daarom, na de afschaffing van het Latijn na het tweede Vaticaans concilie het Frans als taal van de kerkdiensten ingevoerd). Verder zien we dat,
enkele jaren na de oorlog, de officiële catechismus van het diocees
Straatsburg, voor het eerst in de geschiedenis enkel in het Frans wordt
gepubliceerd ( 25). „Das war der Anfang vom Ende des deutschsprachigen
Religionsunterrichts" merkt Philipps (1980, 93) op. Een verdere consequentie was dat in de opleiding voor jonge priesters voor het Hoogduits
geen plaats meer was, wat Philipps de volgende ironische commentaar
ontlokt :
„So kann es vorkommen, daB wahrend des Gottesdienstes ein junger
Geistlicher voll Eifer, franziisische Kirchenlieder singt, die auBer ihm
(fast) niemand kennt und die er natiirlich somit auch (fast) allein singt,
inmitten einer Schar von alteren Glaubigen, die imstande waren, deutsche
Kirchenlieder auswendig zu singen, dazu aber keine Gelegenheit haben,
weil der betreffende Geistliche (fast) der einzige ware, der diese Lieder
nicht kennt" (Philipps 1980, 95).

In de protestantse kerken echter lag het probleem enigszins anders. Uiteindelijk was Duits Luthers eigen taal, die dus voor protestanten een heel
andere betekenis had dan voor Rooms Katholieken. Voor de dominee
was het net zo onmogelijk Frans uit zijn godsdienstonderricht te bannen
als het was om Duits uit zijn kerkdiensten te weren. Dat is ook de reden
waarom de positie van het Duits in de protestantse kerk veel veiliger
staat dan in de Rooms Katholieke ( 26). Maar de protestantse kerk is in
de Elzas, met uitzondering van Straatsburg, erg klein.
Wat het algemene gebruik en de positie valt het Hoogduits betreft, kan
de volgende uitspraak van Philipps als conclusie van het bovenstaande
dienst doen :
(24)Dit is wat Hartweg (1989) noemt : de bewuste keuze van de klericale hiërarchie voor de `taal van de regering' ten koste van de `taal van het hart'.
(25)In Frans-Vlaanderen was dat enigszins anders : zeker al in 1891 werden
daar de Vlaamse pastoors verplicht de catechismus in het Frans aan te leren (Willemyns 1994, 271).
(26)Marzolf (1989, 268) geeft een interessant voorbeeld. Op zondag 19 maart
1987 boden de Straatsburgse protestantse kerken volgende diensten aan : een
exclusief Duitse en een exclusief Franse dienst in 14 kerken, een uitsluitend Duitse
dienst in 16 en een uitsluitend Franse dienst in 14 andere kerken en een tweetalige
dienst in 10 kerken.
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"In Wirklichkeit ist das Deutsche zu einer Sprache der Spezialisten
geworden, von denen es im ElsaB mehr gibt als in Innerfrankreich and
zu einer Sprache fur alte Leute, die man euphemistisch „Drittes Alter"
nennt... Die Zukunft des Hochdeutschen im ElsaB als lebendige Sprache
bleibt ungewiB, trotz dem in den Volksschulen unternommenen „Wieder
-gutmachnsver".DiSwgktbeshradin,Be
deutsche Sprache aul3erhalb der Schule fast keine soziale Existenz mehr
hat". (Philipps 1980, 98).

4.2. Individuele taalkennis en - gebruik
In dit verband is de volgende overwegingen belangrijk : wat het Duits
ook moge voorstellen in de Elzas, het is in elk geval de officiële taal van
de buur net over de grens en er is permanent contact en een intens grensverkeer in beide richtingen. Stephens (1978, 354) merkt terecht op :
„compared with neighbouring areas of Western Germany and Switzerland, Alsace is among the poorest parts of the prosperous belt which
runs from Switzerland to the Netherlands" ( 27). Hij vertelt er nog bij dat
„every morning 30.000 workers leave Alsace for Basel, Baden and other
areas, where wages are higher. In one „arrondissement" three out of ten
people work in Germany" (Stephens 1978, 355). Recentere cijfers wijzen
erop dat die trend zeker niet afneemt. De Suddeutsche Zeitung van 30/5/
1994 meldt :" Ungefahr 29.000 Elsásser pendeln zur Arbeit ins Siidbadische, 32.000 in die Nordwestschweiz".
Bovendien bezoeken ieder jaar tienduizenden Duitse touristen de Elzas.
Aangezien bijna niemand van hen Frans spreekt is Duits zo goed als de
enige taal waarin het contact verloopt. Misschien nog belangrijker zijn
diegenen die er werkelijk gaan wonen ; in het al aangehaalde nummer
van de Suddeutsche Zeitung lezen we :" Immer mehr Deutsche ziehen auf
Dauer an den FuB der Vogesen : 8.000 bis 10.000 sollen es bereits sein ".
Uit mijn al genoemde enquête, waarvan de resultaten gedeeltelijk in Bister (1995) worden gepubliceerd, blijkt dat jongeren uit de grensstreek
zowel frequent van Duitsland naar de Elzas als omgekeerd trekken en
daarbij is het natuurlijk interessant te weten van welke taal bij dergelijke
grenscontacten gebruik wordt gemaakt. „Dialect"- kennis blijkt daarbij
een grote rol te spelen :

(27) Stephens (1978, 354-355) wijst er eveneens op dat, tussen 1955 en 1967,
46 % van de jobs in de „Bas Rhin" (UnterelsaB) gecreërd werden door Franse
bedrijven, 42 % door Duitse en 12 % door Zwitserse, terwijl in de „Haut Rhin"
(Oberelsal3) 41 % van de nieuwe jobs door buitenlandse firma's werden gecreëerd
en slechts 17 % door bedrijven die in de Elzas zelf hun thuisbasis hadden : „A
large proportion of the region's industry is run from Paris or from towns across
the borders such as Basel, Zurich and Frankfurt".
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—van alle dialectsprekers gebruiken 41 % hun Elzassische dialect ook in
Duitsland ; twee derden van hen spreken er bovendien ook Hoogduits ( 28)
en een derde ook Frans. 5 % spreken uitsluitend Elzassisch dialect, 36 %
uitsluitend Hoogduits, 5 % uitsluitend Frans en 26 % beide standaardtalen.
—van diegenen die niet in het Elzassisch competent zijn gebruiken 24 %
Hoogduits in Duitsland en 45 % beide standaardtalen naar gelang van de
omstandigheden.

5. De reactie van de bevolking

Hoe reageren de Elzassers nu op het soort tweetaligheid dat door de
voorstanders van de Elzassische zaak wordt voorgesteld ?
Een opiniepeiling die in 1989 bij een staal van 300 ondervraagden door
het officiële opiniepeilingsinstituut ISERCO werd uitgevoerd, leert (29)
dat 66 % van de bevolking een „officieel taalstatuut" wenst, dat de
„regionale taal" een officiële erkenning zou bezorgen naast het Frans als
nationale taal (van de Elzassischsprekenden waren 76.5 % daar voor).
74 % gaven bovendien een positief antwoord op de vraag of het wenselijk zou zijn dat Frans-Duitse (dialect en standaardtaal) tweetaligheid in
de eerstvolgende jaren officieel in de regio zou worden ingevoerd.
Wat enkele specifieke vragen betreft, we zien dat tweetaligheid voorgestaan wordt in :
—het onderwijs : door 81 % in de basisschool, 77 % in het voortgezet
onderwijs en 62 % in de kindertuin. 60 % zijn overigens van mening dat
leerkrachten een specifieke en betere opleiding in de „regionale taal" zouden moeten krijgen ;
—de administratie : 53 % willen tweetalige administratieve documenten,
35 % zou tweetalige straat- en verkeersborden willen zien en 59 % willen
een opleiding in het „dialect" voor ambtenaren ;
—in de media : 61 % wil meer steun voor de tweetalige kranten, en 58 %
vragen dringend een groter aantal dialectprogramma's in radio en televisie (30)

Uit een nog recentere enquête ( 31) in Straatsburg blijkt dat 68 % der
inwoners dat een „kaum zweisprachige Stadt" vinden. 78 % vindt dat
daar verandering in moet komen en dat Straatsburg het voortouw zou
(28)87 % van de scholieren gaven overigens op Duits te kennen.
(29)Een volledig overzicht van de resultaten is te vinden in Land un Sproch 96,
1990.

(30)Het is belangrijk te beseffen dat deze enquêtecijfers gelden voor de Elzas
en (Duitstalig) Lotharingen ; de cijfers voor de Elzas alleen zouden vermoedelijk
nog hoger liggen.
(31)Uitgevoerd midden september 1993 door Iserco. De resultaten in Land un
Sproch 110, 1994, 16-17.
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moeten nemen bij de bevordering van het bilinguïsme in de Elzas ; 72 %
dringen daarbij aan op een tweetalig onderwijs, dat zo vroeg mogelijk
moet beginnen. Hoewel slechts 46 % van mening zijn dat de stad door
tweetalige borden zijn „tweetalig image" zou moeten opwaarderen, is dat
een vooruitgang met 11 % tegenover 1989 toen dezelfde vraag werd
gesteld.
Voor zover dat uit enquêtes blijken kan, lijkt dus de grote meerderheid
van de Elzassers achter de tweetaligheidseisen van de René-SchickeleKreis te staan en die groepering laat niet na politici en beleidsmensen
voortdurend met die resultaten om de oren te slaan. Succes hebben ze
daar weliswaar mee (de „conseils généraux" en andere gremiën publiceren regelmatig moties waarin de tweetaligheidsstandpunten gesteund
worden), maar wie het van op afstand bekijkt, kan zich niet van de
indruk ontdoen dat enerzijds alles uitermate langzaam evolueert en
anderzijds woorden goedkoper zijn dan daden.

6. Conclusies
Ik wil mijn conclusies beperken tot die in verband met mijn uitgangspunt, nl. hoe de fervente verdediging van tweetaligheid te begrijpen is, in
het licht van de vele bezwaren, die daar meestal in sommige andere landen tegen geopperd worden :

—men moet rekening houden met het feit, dat de toestand bij minoriteitstalen anders ligt dan in officieel meertalige landen, zelfs wanneer daar een
groot prestigeverschil tussen de talen bestaat. Sprekers van minoriteitstalen hebben geen keuze : om als inwoners van hun land normaal te kunnen functioneren moeten zij de meerderheidstaal beheersen en gebruiken.
De Elzas is daarop geen uitzondering : iedereen kent Frans.
—verdedigen van tweetaligheid komt in die omstandigheden neer op het
verdedigen van het bestaansrecht van de minoriteitstaal.
—ook de mate waarin de verfransing van de Elzas al is voortgeschreden
laat de verdedigers van de volkstaal geen andere keuze toe dan voor een
zo groot mogelijke mate van tweetaligheid op te komen. Dit uit zich o.m.
in campagnes om die volkstaal in zoveel mogelijk domeinen en situaties
te kunnen (d.i. te mogen) gebruiken, maar nog meer in het streven om de
tweetalige competentie niet verloren te laten gaan, o.m. door maatregelen
i.v.m. het onderwijs.
Dat de verdedigers van de taal- en cultuurbelangen van de Elzas een bijzonder zware en ondankbare taak op zich hebben genomen, heeft te
maken met allerlei factoren, die in het raam van dit artikel niet aan de
orde komen. Dat zij zich inzetten voor dingen waar veel van hun landgenoten niet wakker van liggen, evenmin. Deze facetten worden gedeeltelijk
en aan de hand van veldonderzoek besproken in Bister (1995). Op de
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grens tussen beide soorten aandachtspunten liggen de nu volgende overwegingen, waarmee ik dit artikel af wil sluiten.
Uit enquêtes ) blijkt dat ongeveer twee derden van de dialectsprekers
van plan zijn het dialect aan hun kinderen door te geven. Daar zijn
enkele bedenkingen bij te maken, allereerst dat dit een attitude is die wel
vaker voorkomt tijdens de laatste stadia van taalverlies en daarom alleen
al een veeg teken kan zijn, zoals o.m. ook in Wólck (1973) is uiteengezet.
In Frans-Vlaanderen zien we iets vergelijkbaars : Ryckeboer & Maeckelberghe (1987) wijzen erop dat uit hun enquête in Hondschote blijkt dat
82 % der ouders het Vlaamse dialect niet de moeite waard vindt om aan
de kinderen door te geven, terwijl 80 % van die kinderen juist zelf vindt
dat het Nederlands een goede zaak is, die verdient aan de volgende generaties doorgegeven te worden.
( 32

Giordan (1992, 201) wijst voor alle minderheidsgebieden in Frankrijk in
het algemeen op het paradoxale van die situatie :

„Un paradoxe définit le sort actuel des langues régionales en France : au
moment ou leur situation concrète comme véhicule cotidien de communication semble la plus compromise, leur statut symbolique s'améliore :
toutes les enquêtes réalisées auprès des parents d'élèves des régions concernées révèlent un large concensus en faveur de leur apprentissage ; mais
une reconnaissance symbolique peut-elle suffer à enrayer leur exclusion
des circuits de communication ?"
Een tweede bedenking is dat ook rekening moet worden gehouden met
de commentaar die in Land un Sproch zelf in dit verband gegeven wordt,
namelijk dat, zelfs indien de meerderheid van de dialectsprekers die variëteit aan hun kinderen zouden doorgeven of door willen geven, een derde
van hen dat in de praktijk toch niet zal doen. Dat verlies kan nooit goed
gemaakt worden door niet-dialectsprekers die wensen dat hun kinderen
het dialect zouden leren.
In de Elzas van vandaag zijn er een aantal ontwikkelingen te bespeuren,
die de voorstanders van de Elzassische zaak terecht moed kunnen doen
scheppen. Maar er zijn ook vele factoren relevant gebleven, die hun werk
vaak meer op een sysifusarbeid doen lijken. Hoe dat afloopt zal de toekomst uit moeten wijzen, maar al bij al zijn er vandaag weinig aanduidingen, dat de Elzassische bewustwording de aanloop tot een successtory
zal warden, zoals dat sommige andere minoriteitstalen in Europa wel is
gelukt.

(32)

Land un Sproch 101-102, 1991-92.
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DE LEVENS VAN GEZELLE
door
Christine D'HAEN
Lid van de Academie

Tweemaal schreef Gezelle, dat hij meerdere, verschillende, levens had willen leven.
De eerste keer, in een brief aan Eugène van Oye (Jub. brief 16b) (*), 25/
3/1859, droomt hij van drie of vier levens.
If I had three lives and three rooms to myself, in one I would elaborate an
Ethymological manual for flemings, in the other I would sing songs on
paper with flemish students listening to me (listening also on or from paper
Bien entendu) , and the third I would make a wide wide desert with one
palmtree and one rustling fountain beneath it and there I would retire and
listen passively, listen to the angel that touched the lips of Isaias, to the
angel of the language which God spoke, of the language which rolled „al
nahaaroth Baabél !" along the rivers of Babylon, the language which Jesus
cried on His cross lammá lammii shabbakthani : why ! why ! hast thou left
me ! I would do so Eugene and my heart would say one and the same thing
and no other would be the speech of my mouth but the speech of my heart :
Oh if he was with me, he would feel as I do, he would sing what I sing,
he would be what I be ! All this proves that a fourth room would be no
encumbrance and that I could easily fill it with tears and lamentations and
discouragement but there should be a calvary in it and a Stabat Mater ! and
a little holy water stoup of never corrupting hope !

De tweede tekst is het gedicht Het Getouwe (Rs, Boets 211), op 24-121896. Daarin wenst hij zich twee levens.
HET GETO U WE

5

En mocht ik maar
twee zielen hebben,
'n mocht ik maar
twee menschen zijn,
'k zou weven mij
tweêrhande webben :
een' webbe groef,
een' webbe fijn.

(*) Eugène van Oye had het college van Roeselare verlaten op 31-12-58, en
werd, ondanks de vurigste wens van Gezelle, geen priester.
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Een webbe zou 'k,
van zonne en zijde,
mij weven, en
van goudgespin ;
met boomen en
met blaren, blijde
met meer als een
schoon blomken in.
Mijne ander' webbe,
en tweede leven,
'n liet ik maar,
onaangemoeid,
geschoren zijn,
getouwd, geweven,
zoo 't in en deur
't getouwe vloeit !
Doch neen : ik zal,
van ziele en lijve,
de wever van
één webbe zijn,
zoo lange 'k in
dit leven blijve,
van zuur en zoet,
van groef en fijn.
Den inslag en
den drom van 't leven
van goed heeft God,
en kwaad gespin,
van zijde en wolle
en werk gegeven,
met hier en daar
een blomken in.
En, zittende op
mijn krank getouwe,
zoo weve en werke
ik, dag en nacht,
aanziende, vol
goe hope en rouwe,
den Heere, die
mijn werk verwacht.
24.12.1896
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De brief

In de Brief ziet Gezelle elk leven dat hij zou willen leiden, als een aparte
kamer. Ze schijnen niet samen tot één leven te kunnen behoren. Wel zijn
de vier levens beheerst door de taal.
Er zijn twee actieve levens, en twee passieve.
Leven I is een leven als geleerde, als filoloog, actief.
Leven II is een leven als leraar-dichter (met gedichten gezien als liederen),
evenzeer actief.
Leven III is een leven van passief luisteren, luisteren naar de hemelse taal
(Hebreeuws). Gezelle refereert aan Isaias 6, 6 : „Maar een van de Serafs
vloog tot mij, en had eene gloeiende kool in zijne hand... en hij roerde
mijnen mond daarmede aan, en zeide : Zie, deze heeft uwe lippen aangeroerd, alzoo is uwe misdaad van u geweken en uwe zonde is verzoend"
(Statenbijbel). Gezelle luistert naar de inspiratie om zelf te leren spreken.
De dingen die hij hoort in deze derde kamer zijn niet vrolijk. De vreedzame woestijn met één palmboom en een ruisende fontein verandert in
een kwelkamer : God spreekt verdoemende woorden uit over het volk.
De deportatie van het volk Gods naar Babylon wordt beklaagd in
Psalm 137, 1 „Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij, ook weenden
wij, als wij gedachten aan Sion".
Maar het ergste is de kruisiging. Gezelle luistert naar de taal van de
Zoon. De Zoon roept tot de Vader : Waarom hebt gij mij verlaten ?
Nu maakt Gezelle de woorden van de Zoon tot de Vader, tot de zijne,
en richt ze tot Eugène : Waarom hebt gij mij verlaten ? Is Eugène dan,
in de verbeelding, zoon of vader ? Is Gezelle zoon of vader ?
Leven IV is een passief leven. Een leven van klagen, samen met de Moeder, om de zoon. Het offer van Eugènes verlies moet gebracht worden
(Calvary), en er moet geklaagd worden. Gezelle weent als moeder over
de zoon (Eugène) ; of is hij, fantasmatisch, zelf de gekruisigde zoon, en
weent hij als een moeder over zichzelf ?
Father Faber, Gezelles geliefde religieuze auteur, schreef in de hymne
The God of my childhood :
I lived two lives, which seemed distinct
One was my mother's...
The other, Lord, was Thine.

Een moederlijk leven, een vaderlijk leven.

(4)

51

Het gedicht
De rijke en mysterieuze verbeelding in de Brief is in het ouderdomsgedicht gereduceerd tot het beeld van een wever, die actief een blij weefsel
weeft, en passief een slordig weefsel zich als het ware zelf laat weven. De
beeldspraak is hier zeer verarmd. Er wordt niet meer over taal gesproken
(tenzij het weven als textuur, het weven van een tekst, kan gezien worden). Er is ook geen sprake meer van een relatie tot anderen. De wens
van de dichter, tweevoudig te zijn, wordt duide lijk uitgesproken. Het is
maar door een krachtige wilsdaad, dat hij één leven zal leven.
Uit dit late gedicht blijkt dat Gezelle zich levenslang pijn lijk bewust was
van een chronische dubbelheid. Maar wat is die dubbelheid ? Volgens
Brief en Gedicht is het de strijd tussen een actieve kant en een passieve.
Actief is studeren (wetenschap bedrijven), en dichten. Passief is droefenis
en klacht. Het actieve is blij, het passieve is droef, maar ook dat aspect
wordt gewenst.

Onopgeloste problemen
Het mysterie van die twee teksten is met deze uiteenzetting nog niet opgelost.
In de brief : wat bedoelt Gezelle met „listening also on or from paper
bien entendu" ? Dat alle studenten het papier, de tekst (en de muziek) op
papier Wie r zich zouden hebben ? Er zou nog heel wat te zeggen zijn over
dit gemeenschaps-aspect in Gezelles didactische situatie. Maar waarom
dat papier ? Was Gezelle zo gehecht aan het visuele aspect van een tekst ?
En wat betekent het zingen ? Wat betekent de overgang van Isaias eerst
naar de psalm en dan naar het evangelie ?
Wat betekent de eigenaardige inhoud van kamer IV, met een kalvarie
(zoals in III) en een moeder Maria en een vaatje hoop ? En die vier
levens wenst Gezelle zich.
Hoe eigenaardig toch is het Gedicht, met eerst de wens, twee zielen te
hebben, twee mensen te zijn, met daarna de voorstelling van twee levens
als twee weefsels, een grof en een fijn, en met dáárna de voorstelling van
de grove webbe als „onaangemoeid" „zoo 't in en deur / 't getouwe
vloeit !", waarna alweer het grove weefsel zuur is, en „kwaad gespin"
toch geheel in tegenstrijd met de wens van strofe I.
De verwarring in dit gedicht wijst op een onverwerkte, onklare psychische
toestand. Gezelle is ongewis over de zin van zijn wens naar dubbelheid.
Er moet een diepere verklaring voor die dubbelheid zijn, dan alleen maar
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actief en passief. Een psychoanalytisch onderzoek van het hele werk zou
aan Gezelle opheldering van zijn lastig probleem kunnen brengen ; helaas
is dat voor hem nu te laat, en voor ons ook bijna. Zeker moeten we rekening houden met die merkwaardige zoon-vader-moeder constellatie in de
Brief.

Tweeledigheid in twee andere gedichten
De tweeledigheid in Gezelles leven, doet ons denken aan twee late
gedichten, het ene Zonnenondergang (RS, Boets 4, 242), 10-11-1896 ; het
andere Zilverblanke zwanen (LV, Boets 7, 121), 1897.
In Zonnenondergang (4 strofen) vaart de dalende zon haar „weêrga"
tegen ; de ene zon gaat naar beneden, wil in de schoot van de „Leye"
dalen, de andere zon komt uit de Leie naar boven : Gaan ze elkander
kussen ?". De plotseling invallende duisternis verhindert de problematische en slechts schijnbare versmelting.
In Zilverblanke zwanen (dat, gezien het Hiawatha-ritme, hoogstwaarschijnlijk op een veel vroeger concept berust), drijft een witte zwaan op
het water en draagt onder zich haar spiegelbeeld aan haar vastgebonden.
Gezelle benadrukt dit in zeven regels :
„

dat uw blanke schoonheid weergeeft
borst en borst tweevoudig afbeeldt
zoo van boven, zoo beneden
dat gij tweelings de een aan de ander
schijnt gegroeid en tweemaal een zijt
de eene omleege en de ander opwaard

Wat een merkwaardig beeld ! Een borst naar beneden, een borst naar
boven, beide aan elkaar gegroeid. Beide, de zon en de zwaan, de bol en
de borst, worden slechts in water weerspiegeld. In Zonnenondergang mislukt de eenwording ; in de Zwanen, de laatste van de vier voorgestelde
teksten, slaagt ze : de beide borsten zijn aan elkaar gegroeid maar hier
toch ook maar in illusiespiegelend water ! Zijn het symbolen van een
gedroomde, in droom bijna verzoende, tweespalt ? (*).
1987-1994

(*) Paul Claes merkt hierbij op dat in de Brief 4 taalfuncties worden afgetast :
metatalig, esthetisch, conatief (klacht tot geliefde), emotief (lamentatie). Van
objectief tot subjectief, van collectief tot individueel, van actief tot passief ; van
gesublimeerde tot niet-gesublimeerde oraliteit. Ik dank ook psychiater Thieu
Wertenbroek voor inzicht m.b.t. de evolutie van Gezelles stemmingen in Brief en
Gedicht.

OVER BASTAARDWOORDEN EN BASTAARDBESLISSÍNGEN
door
G. DE SCHUTTER
Lid van de Academie

1. Inleiding
1.1. Achtergronden

Op 19 januari 1994 gaven de Nederlandse en Vlaamse ministers die deel
uitmaken van het Ministercomité van de Nederlandse Taalunie, als hun
mening te kennen dat voor de spelling van de bastaardwoorden in het
Nederlands de bestaande Voorkeurspelling de voorkeur verdient boven
de voorstellen die de Commissie-Geerts na drie jaar werk had voorgelegd. De ministers beweerden dat ze zich bij het opstellen van dat standpunt hadden laten leiden door adviezen i.v.m. de eindvoorstellen van de
commissie. Het is niet mijn bedoeling hier uitvoerig in te gaan op de mij
bekende adviezen, maar op basis van de lectuur van die stukken zijn
voor de ministeriële houding maar twee verklaringen te bedenken :
Ze achtten het niet de moeite waard de te verwachten commotie
waar zowel door de Commissie zelf als in alle adviezen voor gewaarschuwd werd de pas af te snijden door een adequate voorlichting van
het publiek i.v.m. de nadelen van de bestaande voorkeurspelling. Nochtans hadden zij daarvoor een aantal elementen in handen (cf. het Eindrapport van de Commissie-Geerts), en was er vanwege de leden van de
Commissie volle bereidheid om daar verder aan mee te werken. Ook op
het feit dat de voorstellen van de Commissie-Geerts volledig op een analyse van de bestaande voorkeurspelling gebaseerd zijn, en dus alleen
maar een verdere systematisering van die spelling inhielden, is door de
ministers niet gewezen. Integendeel : zij hebben de commotie zelf verder
voedsel gegeven door obstinaat van ` voorstellen voor een nieuwe spelling' te blijven spreken.
Er zijn andere rapporten bij de besluitvorming betrokken, die tot
nogtoe op geen enkele manier in de openbaarheid zijn gekomen. Deze
mogelijkheid is allesbehalve irreëel, maar is zonder medewerking van het
Ministercomité niet te verifiëren.
Deze twee mogelijkheden zijn de enige die overblijven, aangezien de drie
bekende officiële rapporten uitermate lovend waren voor het werk van de
Commissie in z'n geheel. Dat op bepaalde punten voorbehoud werd
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gemaakt, kan niet als reden ingeroepen worden voor de volledige afwijzing van de voorstellen, omdat in het rapport elk stuk problematiek (elke
klank-grafeem-relatie) apart wordt behandeld. Met andere woorden : het
afwijzen van voorstellen t.a.v. de schrijfwijze van /s/ (als < s > , of per
woord alternerend als < s > of < c > ) kan op geen enkele manier het
eveneens afwijzen van b.v. de voorstellen voor /k/ of voor /ks/ verantwoorden. De commissie heeft er nauwgezet op toegekeken dat elk stuk
problematiek apart tot inte rn gemotiveerde voorstellen leidde.
1.2. Discussiepunten
In deze tekst zal ik, tegen de achtergrond van de ministeriële beslissing,
drie belangrijke punten aansnijden :
1. Een analyse van de achtergronden waartegen het werk van de Commissie-Geerts moet worden gezien ; daarbij zal ook een en ander worden
gezegd over begrippen als ` bastaardwoord' en ` vreemd woord' (punt 2).
2. De activiteiten van de Commissie ; daarbij komt een kort overzicht
van de werkzaamheden die tot het formuleren van regels hebben geleid,
en een toelichting bij die regels zelf (punt 3).
3. De vraag waarom geopteerd is voor het opstellen van een regelsysteem, en niet voor het individueel aanpassen van bepaalde woordbeelden.
Daarbij komt dus ook de hamvraag aan bod : waarom volgens de Commissie-Geerts het opwaarderen van de huidige Voorkeurspelling een
slechte regeling is voor het Nederlands (punt 4).
2. De achtergronden van het werk van de Commissie-Geerts

De Commissie-Geerts legde eind 1993 de laatste hand aan een rapport
voor de Nederlandse Taalunie, waarin voorstellen worden gedaan voor
aanpassing van een beperkt aantal aspecten van de spelling : de tussenletters, de diacritische tekens, en de zogenaamde bastaardwoorden. Dat
laatste aspect interesseert ons hier verder, met als eerste richtinggevend
belangstellingspunt : wat zijn ` bastaardwoorden' ?
In de Leidraad van de Woordenlijst van 1954 onderscheidt de Commissie-Van Haeringen-Blancquaert (verder afgekort tot H.-B.) twee verschillende niet-inheemse ( 1) woordcategorieën : de ` bastaardwoorden' en de
zgn. ` vreemde woorden'. Een echte definitie voor de twee `speciale' cate( 1) Onder inheemse woorden worden gewoonlijk die verstaan die zonder
bemiddeling door een andere taal uit het Oergermaans stammen, en die die op
basis van normale woordvormingsprocedures (daaronder b.v. ook onomatopee)
in het Nederlands ontstaan zijn.

(3)

55

gorieën geeft de Commissie-H.-B. niet. Vast staat dat het om woorden
van vreemde komaf gaat, maar waar de grens ligt tussen ` eigen' woorden
zoals kaas, kelder, schri. jven, gems, boksen (die zijn objectief gezien allemaal van vreemde a fk omst), en ` bastaardwoorden ' zoals cent, risee, box,
tact, pact, akte, wordt in de Leidraad nergens duide lijk gemaakt ; blijkbaar is het een axiomatisch gegeven categorie. Met de term ` bastaardwoord' wordt wél wat anders bedoeld dat met de veel minder negatief
geladen term leenwoord', waarmee al die woorden worden bedoeld
waarvan kan worden aangetoond dat ze aan een andere taal ontleend
zijn. Er moet kennelijk nog wat aan de hand zijn met de spelling, b.v.
doordat de fonemen niet op de standaardmanier door grafemen worden
weergegeven. Mocht deze visie juist zijn, dan betekent het uiteraard dat
het onderscheid tussen `eigen' en `bastaard'-woord verdwijnt zodra de
spelling van wat nu als `bastaardwoord' te boek staat, geregulariseerd
wordt ; daarmee zou dan ook de categorienaam zelf kunnen verdwijnen.
Even onduidelijk als het onderscheid tussen `eigen' en `bastaard'-woorden is dat tussen `bastaard'- en- `vreemde' woorden. De Commissie-H.B probeert die laatste categorie te omschrijven aan de hand van een paar
voorbeelden (alibi, meeting, thriller), en de opmerking dat die `in hun
oorspronkelijke vorm vaak internationaal zijn geworden' (Leidraad
p. XLVI). Niet meteen een voorbeeld van absolute helderheid, en
dezelfde Commissie voegt er bescheiden aan toe dat een scherpe grens
tussen bastaardwoorden en vreemde woorden niet is te trekken. Toch
heeft het onderscheid aan de basis gelegen van een principiële onderscheiding : die tussen woorden die wél, en die die niet voor ` vernederlandsing'
in aanmerking kwamen. Bastaardwoorden hebben in de voorstellen van
die Commissie meestal (of : altijd ?) een `vernederlandste' vorm gekregen, als enig toegelaten, als voorkeur- of als nakeurvorm. Vreemde woorden behouden zoveel moge lijk de spelling van de taal waar ze aan ontleend zijn, maar op een aantal punten, b.v. dat van de accenten in woorden van Franse afkomst, wordt daar toch wel van afgeweken, cf. verder.
Met de term ` vernederlandsing' komen wij bij een principiële vraag
i.v.m. het begrip ` spellingaanpassing' terecht : Is `vernederlandsing' wel
de enige mogelijke vorm van ` regularisering' van de spelling van woorden die uit andere talen het Nederlands binnenkomen ? Tot en met de
Commissie-H.-B. was het antwoord op die vraag kennelijk affirmatief :
aanpassingen van de spelling van leenwoorden zijn altijd het resultaat
geweest van de vraag : is woord X of Y of Z in zulke mate integraal deel
gaan uitmaken van het Nederlands, dat het verdient om volgens de regels
van de Nederlandse taal gespeld te worden ? Als op basis van een of
andere meestal impliciete redenering bleek dat dat zo was, dan
werd een `Nederlandse' spelling geconsacreerd.
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Dat is niet de enige mogelijke aanpak van een spellingregeling van bastaardwoorden. Het is theoretisch denkbaar een regeling op te stellen voor
aparte deellexica, b.v. voor de woorden van vreemde afkomst, of voor
een deel daarvan (cf. voor deze problematiek o.a. Van Heuven 1994).
Wie de Woordenlijst van 1954 grondig bestudeert, merkt dat dat inzicht,
weliswaar
althans impliciet, toch ook al bij de Commissie-H.-B. een
rol heeft gespeeld : voor één enkel deelgebied van de
heel bescheiden
problematiek is een globale beregeling voorgesteld, die afwijkt van wat
in de taal van oorsprong aan spellingconventies bestaat, maar die tegelijk
ook van het standaard-Nederlandse blijft afwijken : de regeling voor
lange /e/ in woorden van Franse afkomst. Daar stelt de Commissie-H.-B.
de volgende regel voor : als de klank /e/ in woorden van Franse afkomst
enkel wordt geschreven, dan krijgt hij een accent aigu alleen maar aan
het absolute woordeinde, en eventueel ook in de voorlaatste lettergreep
in een woord dat met zo'n teken eindigt, dus b.v. wel in procédé, maar
niet in procedure.
Voorbeelden van regelgeving die tot volledige of gedeelte lijke `vernederlandsing' hebben geleid, zijn veel en veel frequenter. Voorbeelden zijn
resp. .
- De regeling voor /t/ in woorden van Griekse afkomst, met in de oorspronkelijke taal een thêta, niet gevolgd door vocaal. Daar werd de
< h > rigoureus afgeschaft ; voorbeelden zijn atleet, ritme, labyrint.
- De regeling voor /f/ in woorden van Griekse origine : die werd zelfs
in alle omstandigheden tot < f> teruggebracht, b.v. : foto, strofe, metamorfose.

Ook de Commissie-Pée-Wesselings heeft in haar voorstellen een omstandig gebruik gemaakt van zulke vernederlandsings-regels. Voor de Commissie-Geerts hoefde een regeling (dus : beregeling) van de spelling van
leenwoorden niet per se met het oude begrip `vernederlandsing' van doen
te hebben. De modificatie ` niet hoeven' is van belang, omdat toch steeds
de praktijk van de bestaande voorkeurspelling het bepalende principe
was. Zoals boven al gezegd immers : de Commissie-Geerts wenste dat die
voorkeurspelling de basis voor de beregeling bleef. Dat leidde tot de volgende principiële optie : Onderzocht moest worden wat in de bestaande
voorkeurspelling aan regelmaat aanwezig was, en in tweede instantie :
hoe die regelmaat vergroot kon worden. De commissie, die zich daar heel
nauwgezet aan heeft proberen te houden, is tot de conclusie gekomen dat
in heel veel gevallen de ` vernederlandsing' al zover doorgedrongen was,
dat alleen veralgemening daarvan tot `consistentie' kon leiden. Toch zijn
er op die regel nogal wat uitzonderingen, cf. verder.
De boven aangehaalde voorbeelden van beregelingen door de Commissie-H.-B. illustreren nog een ander belangrijk punt, dat ook in de Com-
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missie-Geerts tot theoretische reflectie en discussie heeft geleid. Bij elke
poging tot (be)regeling rijst het grote probleem op welk niveau naar
regelmaat moet worden gestreefd. Regelmaat kan alle instantiaties van
een foneem betreffen ; dat is b.v. het geval geweest toen in 1954 alle grafieën met < ph > rigoureus door < f> werden afgelost. Men kan ook
rekening houden met verschillende omgevingen, zoals dat in 1954, althans wat de Voorkeurspelling betreft, gebeurd is voor < t > en < th>
in Griekse woorden met thêta. De Commissie-Geerts heeft hier een pragmatisch standpunt ingenomen, in die zin dat telkens weer rekening is
gehouden met het aantal en de aard van de veranderingen die in
bestaande woordbeelden noodzakelijk zouden zijn. Zo is b.v. voor de
< th > -problematiek, die tenslotte maar een paar tientallen woorden en
woorddelen betreft, heel rechtlijnig voor veralgemening van < t > gekozen ; voor < x > daarentegen wordt rekening gehouden met verschillende
omgevingen. Het resultaat van die laatste beslissing is natuurlijk een
ingewikkelder beregeling ; het standpunt van de commissie is altijd
geweest, en dat van de leden van de nu ontbonden commissie is nog
steeds, dat een ingewikkelde maar formaliseerbare regel beter is dan helemaal géén regel. Eigenlijk betekent het laatste immers, dat er per woord
een regel moet worden onthouden, in de aard van : cabine wordt met
< c > geschreven, kabinet met < k > , c/kabaal wordt in één betekenis
met < c> geschreven, in alle andere met < k > , enz., enz. In dit verband
past nog de volgende opmerking : het zou de besluitvorming ten goede
zijn gekomen als de ministers rekening hadden gehouden met het feit dat
hun eigen opdracht, nl. om te streven naar een zo bescheiden mogelijke
verandering, a priori in conflict moest komen met hun
ondertussen
geloof in de noodzaak van een eenwel beleden maar niet gebleken
voudige en consistente regeling.
Het nog oppervlakkiger niveau dat boven t.a.v. <é> geillustreerd is,
heeft de Commissie-Geerts niet verder willen uitbreiden, maar op een
paar plaatsen is wel op bestaande regelmaat in dit opzicht gewezen, en
is daar gebruik van gemaakt : zo blijkt b.v. dat in de Voorkeurspelling
een woord met een anlaut- en een inlaut-/k/ gecombineerd, vrijwel nooit
een combinatie van < c > en < k > heeft, maar dat in principe de twee
/k/'s in de spelling aan elkaar zijn aangepast, cf. krokus, cactus, krokodil,
spektakel, spectaculair, kritiek, criticaster, criticus, klassikaal (daarnaast
in Van Dale ook, met een andere betekenis classicaal), enz. ( 2) Dat bij de

(2) De enige ons bekende uitzonderingen betreffen woorden waarin /kw/ aan
het woordbegin als < kw > wordt voorgesteld, b.v. kwantificatie, kwal ifi catie. Het
is dus kennelijk zo dat de regel om < qu > in bepaalde woorden door < kw > te
vervangen, voor de Commissie-V.H.-B. prioritair was t.o.v. de genoemde regel-
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Commissie-H.-B. impliciet gebleven principe heeft de Commissie-Geerts
wel geëxpliciteerd op de plaats waar er gebruik van is gemaakt. Ik wil
er wel op wijzen dat dat dus geen nieuw principe is : het is iets wat in
de bestaande Voorkeurspelling impliciet gehanteerd wordt. Eigenaardig
is wel dat bepaalde experts, die een oordeel over het werk van de Commissie-Geerts hebben uitgebracht, zich negatief hebben uitgesproken over
dit type van expliciteringen, en juist daarop hun afwijzing van sommige
voorstellen menen te mogen baseren, echter zonder daarbij ook meteen
de Voorkeurspelling te verwerpen.
Dat is met name vooral zo geweest t.a.v. een andere beregeling : Tegen
het idee van de Commissie-H.-B. in, dat het onderscheid tussen bastaardwoord en vreemd woord niet duidelijk is, heeft de Commissie-Geerts,
door een zorgvuldige analyse van de gegevens van de Voorkeurspelling,
toch een aanzienlijk aantal regels kunnen opstellen. De volgende categorieën van woorden zijn immers zo goed als systematisch van aanpassing
(dus bij H.-B. vernederlandsing') uitgesloten :
Recente Engelse leenwoorden (een uitzondering is b.v. wel boksen als
werkwoord, maar niet het gelijkluidende substantief box, dat zich
nochtans volledig aan het Nederlandse morfologische patroon heeft
aangepast) ;
woorden met een niet-Nederlands' foneem, b.v. élégance, culinair) ;
voor zover bekend is foerage(ren) het enige woord met zo'n vreemd
foneem (/zj/), dat in 1954 toch gedeelte lijk vernederlandst is ;
woorden met een niet-Nederlandse foneemcombinatie (b.v. korte
vocaal + glide, zoals in fauteuil, boycot) ;
woorden met een niet-Nederlands meervoud. Bij dat laatste is niet
duidelijk hoe dat geïnterpreteerd moet worden : wie er De HaasTrommelen (1993 :157-163) op naslaat, zal zien dat voor een aantal
categorieën van onbetwist inheemse woorden, net als voor leenwoorden, nogal wat variatie bestaat ; de Commissie-Geerts heeft hier geen
te gewaagde posities willen innemen, en heeft ervoor geopteerd alleen
de meervouden door lettergreepvariatie, die met een vreemde uitgang
(b.v. criticus-critici, thema-themata ( 3), en de /s/-meervouden bij eenlettergrepige woorden als vreemd' te beschouwen. Het is niet helemaal ondenkbaar dat de opstellers van de Voorkeurspelling hier een
andere positie hebben ingenomen, maar dat is, door gebrek aan expli-

maat, maar aan de andere kant toch weer niet sterk genoeg was om die regelmaat
in eigen voordeel af te dwingen.
(3) Een afwijking is de spelling korpus ; de woordenlijst vermeldt hierbij geen
meervoud korpora (nog ongebruikelijk op dat ogenblik) ?
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ciete informatie, niet meer na te trekken ; het resultaat van hun werkzaamheden wijst wel in de genoemde richting.
Wat ten slotte, als een woord twee mogelijke uitspraken heeft, of als een
substantief naast een gewoon ook een vreemd meervoud mogelijk
maakt ? Ook daarvoor heeft de Commissie-Geerts een voorzichtig standpunt ingenomen : zulke woorden behouden hun status van `vreemd'
woord.
Voor vreemde woorden, op die manier omschreven, heeft de CommissieGeerts voorgesteld om, net als in principe in 1954, de bestaande
`vreemde' spelling te respecteren. Het gaat daarbij dus om een systematische uitzondering op alle voorgestelde beregelingen.
Daarmee komen wij voor de laatste keer terug bij het begrip `beregeling'.
De Commissie-Geerts heeft, zoals betoogd, geprobeerd een consistente
beregeling op te stellen voor de `niet-vreemde' leenwoorden. Die beregeling hoefde niet noodzakelijk helemaal volgens de bestaande regels voor
de `eigen' woordenschat te verlopen.
De Voorkeurspelling levert het volgende beeld op : wat het consonantisme betreft, sluit de voorstelling in leenwoorden in anlaut en in absolute
auslaut relatief nauw bij die in de eigen woordenschat aan, maar die in
inlaut verschilt vrij aanzienlijk ; cf. b.v. de verschillende behandeling van
/k/ in bibliotheek-bibliothecaris, fabriek fabricage. Dat heeft ongetwijfeld
te maken met het evidente feit, dat de eigen woordenschat, die praktisch
geen items met meer dan één volle vocaal bevat, heel makkelijk model
kan staan voor de `externe' woordposities, maar niet, of toch zeker niet
direct, voor andere omgevingen. Dat laatste geldt ook b.v. voor de positie van /k/ voor /t/ in leenwoorden, b.v. defect, district, perfect : er zijn
weliswaar woorden als naakt, inkt in de ` eigen' woordenschat, maar
directe voorbeelden met /kt/ na een korte vocaal, zijn er niet. Dat maakt
dus dat de Voorkeurspelling heel vaak een andere behandeling van een
zelfde foneem laat zien in inlaut dan in de andere omgevingen. Met dat
feit heeft de Commissie-Geerts nauwgezet rekening gehouden.
3. De activiteiten van de Spe llingcommissie

3.1. Algemene principes
Van het Ministercomité had de Commissie-Geerts, na advies van de
Raad voor Taal en Letterkunde, bij haar instelling de opdracht gekregen
„uitsluitend voor de volgende spellingsonderdelen, een consistente spelli ng" te ontwerpen : de bastaardwoorden, de verbindingsletters <s> en
<e(n)>, en de diacritische tekens.
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De commissie heeft die opdracht, zoals ik al heb betoogd, zo geïnterpreteerd :
i. Er moet gezocht worden naar regels, die een eenduidig antwoord
geven op de vraag : hoe dient woord X geschreven te worden, als dat
in het Nederlands gebruikt wordt ? En dan kan X als invulling niet
alleen een nu bestaand woord krijgen, maar ook een woord dat pas
in het volgende decennium de taal binnen zal komen. De bedoeling
is altijd heel expliciet geweest een regeling van de Nederlandse spelling voor te stellen die mee kan zolang met de Nederlandse taal niets
fundamenteels gebeurt, of populairder uitgedrukt : het doel was een
spelling voor ten minste de volgende honderd jaar.
ii. Er moet worden gestreefd naar een minimale afwijking van het
bestaande spellingpatroon, met name van de zgn. Voorkeurspelling.
Uiteraard komt ii. noodzakelijk in conflict met i. : de Voorkeurspelling is voor een groot deel van het Nederlandse lexicon juist niet
gebaseerd op expliciete regels. `Minimaal' kan dus niet impliceren
` geen afwijking'.
iii. Zoals steeds wanneer een min of meer chaotische toestand in de spellingconventies moet worden opgeruimd, zal bij een deel van de schrijvende en lezende bevolking ongenoegen ontstaan. Door de opdracht
van het Ministercomité te aanvaarden, aanvaardde de Commissie ook
deze consequentie.
De commissie heeft wel meteen als stelregel geponeerd dat niet alleen
het aantal veranderingen zo gering moge lijk moest blijven, maar dat
die ook een minimale impact moest hebben. Wat met ` impact'
bedoeld wordt, is eenvoudig te illustreren voor het probleem van de
/k/-spelling. Voor een woord als krokodil is een omspelling tot < crocodil> net zo ingrijpend als voor cactus een omspelling tot < kaktus > . Toch is het tweede van synchroon-Nederlands standpunt bekeken, een minder ingrijpende wijziging, omdat /k/, althans aan het
begin van een woord, in het Nederlands veel vaker met < k >
geschreven wordt dan met < c > . Hoe men de zaken ook draait of
keert : gegeven de spellingpraktijk van de laatste eeuw, doet de omspelling < c> - > < k > een stuk natuurlijker aan dan die van < k >
-> <c>.
iv. Er is rekening mee gehouden dat op regels ook uitzonderingen kunnen bestaan. Het Nederlandse spellingsysteem heeft die mogelijkheid
van oudsher. Een bekend voorbeeld van zo'n uitzondering is geweest
met < t > , in plaats van de < d > die na een werkwoordstam op
< z > (wezen) te verwachten was. De meeste uitzonderingen zijn op
een of andere manier motiveerbaar ; b.v. : naast geweest bestaat nu
eenmaal geen vorm geweesde, en dus is de vorm ook te vergelijken
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met de categorie van (ongelede) niet-verlengbare woorden, die allemaal met < t > geschreven worden, onafhankelijk van hun etymologische afkomst. Maar zelfs als er geen motivering is, worden zulke
`afwijkende' spellingen zonder probleem aanvaard, zeker als het om
heel frequente woorden gaat.
De Commissie heeft een aantal criteria gedefinieerd die bij het toepassen
van de spellingregels tot uitzonderingen zouden kunnen leiden. Een voorbeeld : zowel geografische namen als alle daarvan afgeleide woorden
behouden de spelling die in België en Nederland courant is ; dat geldt dus
niet alleen voor landstreken als Champagne of Cognac, maar ook voor
de gelijknamige dranken, ook als die zonder hoofdletter geschreven worden, en dus tot soortnaam zijn geworden. Het principe geldt b.v. ook in
het volgende geval : officiële namen van plantengeslachten e.d. zijn heel
vaak gevormd op basis van eigennamen (vaak van botanici, kwekers,
enz.) ; als nu die officiële naam ook als volkse benaming voor de plant
in omloop komt, zoals bv. bij fuchsia of weygelia het geval is, blijft ook
weer de ` officiële ' (in dit geval duidelijk ook 'etymologische') spelling
bewaard. Wat de Commissie i.v.m. het probleem van de uitzonderingen
wel steeds voor ogen heeft gehouden is, dat telkens als een uitzondering
gecreëerd wordt, dat er eigenlijk op neerkomt dat er een regel aan het
systeem wordt toegevoegd. Het aantal uitzonderingen moet dus beperkt
blijven.
3.2. Procedures van de uitwerking

Hoe kon/moest dat alles nu worden uitgewerkt ? Achtereenvolgens heeft
de Commissie zich bezig gehouden met het probleem van de tussenklanken, met een aantal problemen van de diacritische tekens, en met dat van
de bastaardwoorden. De vraagstelling was telkens weer : hoe krijgen we
een systeem dat tegelijk minimaal van het bestaande verschilt, en toch
consistent is ? Ter illustratie wil ik even stilstaan bij een minder gecontesteerd aspect van de voorgestelde spellingaanpassing : De spelling van de
tussenklank < e(n) > .
In een eerste fase bleek dat zowat evenveel leden van de CommissieGeerts op intuïtieve basis voor veralgemening van de spelling < e >
(zoals de Commissie-Pée-Wesselings had voorgesteld) als voor < en >
koos ; de tweede spelling wordt verantwoord door het feit dat < en > als
morfologisch teken (dus in de woordvorming) een courante voorstelling
is voor wat door de meeste Nederlandstaligen als sjwa wordt uitgesproken : in werkwoorden en zelfstandige naamwoorden verschijnt sjwa
(< en > ) als meervoudsuitgang, en het ligt dus op het eerste gezicht voor
de hand dat sjwa, voor zover die klank niet tot het grondwoord zelf
behoort, met < en > wordt voorgesteld. Het uiteindelijke resultaat van
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de discussies in de Commissie is een voorstel waarin die twee grafieën
toch weer allebei een rol spelen ( 4). Alleen op die manier bleken regels
opgesteld te kunnen worden, waardoor relatief weinig samenstellingen
van kleedje moesten wisselen, en werden tegelijk een aantal moeilijk verteerbare spellingen ( 5) zoals *Griekeland, *ogeblik of *ziekehuis en *tarwenbier, *rodenkool of *spelenvaren vermeden. Het spreekt vanzelf dat de
beregeling daardoor moeilijker wordt dan met een eenduidige keuze het
geval was geweest. Maar, zoals gebleken is uit de reacties, zowel van de
adviserende instanties als van het Ministercomité : de regeling werd daardoor wel aanvaardbaar. Toch heeft de Commissie zelf voorgesteld dat
een paar uitzonderingen op de beregeling zouden worden opgenomen :
Koninginnedag is er zo één, omdat dat in Nederland een eigennaam
geworden is. Maneschijn zou evenmin de algemene regel volgen, met als
argumentatie dat maan met deze betekenis (namelijk onze eigen, unieke
aarde-satelliet) geen vorm op < en > naast zich heeft (eigenlijk geldt het
als een soort van naam) ; het krijgt dus, net als alle andere zelfstandige
naamwoorden zonder meervoud, op het einde van het eerste lid van een
samenstelling gewoon < e > . Noch de relatieve ingewikkeldheid van de
beregeling, noch de noodzaak om uitzonderingen te aanvaarden, is voor
het Comité van Ministers aanleiding geweest om de voorstellen af te wijzen.
Dat laatste is merkwaardig, want om de voorstellen i.v.m. de bastaardwoorden integraal naar de prullenmand te verwijzen, beroept het Comité
zich precies op het feit dat vele regels ingewikkeld zijn (blijkbaar dus :
ingewikkelder dan nodig), en dat bovendien vaak voorgesteld wordt om
een aantal woorden als uitzondering toch met een afwijkende spelling te
behouden.
Ik geef een paar voorbeelden om dit duidelijk te maken : twee die uiteindelijk in de Eindvoorstellen van de Spellingcommissie de voorkeur hebben gekregen (3.2.1 en 3.2.3), en één dat als ` tweede keuze' is voorgesteld
(3.2.2) (6). Dat laatste wil ik hier ter sprake brengen omdat het de kwaliteit van de besluitvorming treffend illustreert.

(4) Voor de beregeling verwijs ik naar de Eindvoorstellen.
(5) Dit is natuurlijk een kwestie van gewenning : vorige spellingaanpassingen
hebben bewezen dat gewenning wonderen doet, cf. spellingen als sigaar (cigaar) ,

ritme (rhythme) .
(6) Opgemerkt dient te worden dat het tweede voorstel, dat bijzonder dicht bij
de Voorkeurspelling bleef, door het Ministercomité als ` te moeilijk' werd verworpen, cf. brief dd. 14 juni 1993.

(11)

63

3.2.1. De bezegeling van /ks/
Zoals voor elk probleem heeft de Commissie eerst onderzocht in welke
` omgevingen' /ks/ voor kan komen in het Nederlands. Als wij gevallen
zoals bakzeun en links (resp. een ` verdoken samenstelling' en een heel
oude, niet meer doorzichtige afleiding) buiten beschouwing laten, dan
blijkt dat de combinatie /k/ + /s/ in het Nederlands alleen maar in leenwoorden (waarvan sommige heel oud) voorkomt, en wel in de volgende
omgevingen :
Aan woordbegin, b.v. : xylo- (foon) , xeno- (fiel) ; /ks/ wordt in deze
omgeving in de Voorkeurspelling altijd met het letterteken < x >
geschreven.
Tussen twee volle vocalen, b.v. succes, accijns, claxon, praxis, seksueel, actie, produktie. Zoals uit de voorbeelden blijkt, komen hier in
de Voorkeurspelling niet minder dan 5 verschillende schrijfwijzen
voor. Belangrijk is wel dat < ct/kt > bijna uitsluitend voorkomt als
er ook nog verwante woorden met /kt/ in de uitspraak voorkomen,
cf. : actief, produktief
Aan morfeemeinde, cf. : buks, heks, seks, boks, sfinx, box, fox, lynx,
reflex, onyx, paradox, feniks. Ook hier komen twee spellingen voor :
< x > en < ks > ; een overzicht van alle materiaal leert dat < ks > de
meerderheid uitmaakt bij de eenlettergrepige (een consequente uitzondering is het Latijnse prefix ex), en < x > behalve bij feniks en lariks,
in alle andere woorden de enige of de voorkeurvorm levert.
Voor /t/ : akst, tekst, context, textiel, sext. Ook hier hebben wij een
vreemd pre fix, dat altijd met < x > geschreven wordt : extra.
De enige grafie die in alle genoemde omgevingen, althans in bepaalde
woorden, voorkomt is < x > , maar veralgemening daarvan zou nooit
geaccepteerd worden (cf. b.v. *hex, *axijns, *axie). De Commissie heeft
dan uiteindelijk geopteerd voor de volgende complexe regeling :
(i) /ks/ wordt < kt > (of eventueel < ct > , cf. verder) voor de uitgang
<ie>
(ii) /ks/ wordt of blijft <x> aan woordbegin (altijd), en aan woordeinde in woorden met meer dan één volle vocaal
(iii) /ks/ blijft <x> in de Latijnse voorvoegsels ex en extra.
(iv) /ks/ wordt of blijft < ks > in alle andere gevallen.
Dat levert dus uit de verzameling woorden die we net hebben opgesomd,
de volgende veranderingen op (althans als er geen uitzonderingen worden
geponeerd) :
< sukses > , < aksijns > , < klakson > , < praksis > ,
< boks > , < foks > , < contekst > , <sekst>en < fenix > , < larix > . Dat
is behoorlijk wat, maar toch blijft de overgrote meerderheid van alle
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woorden met /ks/ op die manier onveranderd. Hét grote verschil met de
toestand zoals die nu in de Voorkeurspelling bestaat, li gt dus niet in de
(kwantitatieve) afwijkingsratio, maar in het (kwalitatieve) feit dat van
vaste regels uitgegaan kan worden.
3.2.2. De beregeling van
Op dezelfde manier zou je nu ook de veel omvangrijkere massa woorden
met /k/ in andere omgevingen kunnen gaan bekijken. Dit is wel de categorie van woorden waarin in het verleden het meest `geschoffeld' is ; het
gevolg is dat de voorkeur' voor < c > of < k > met geen enkel criterium
correleert. In tegenstelling met wat nogal eens in populaire uitspraken
geponeerd wordt, dus ook absoluut niet met de etymologie van de woorden in kwestie. Een eventuele optie om de chaos aan te passen aan de
etymologie (of zoals sommigen het liever zullen willen stellen : dat weer
in orde te brengen), zou ontelbare wijzigingen in het schriftbeeld vereisen.
Bovendien vereist het vaak een ad hoc-beslissing over de vraag met wélke
taal het woord in kwestie dan wel geassocieerd moet worden ; een goed
voorbeeld daarvan is het nu wel bekende gynaecoloog, dat als gelatiniseerde vorm kennelijk de voorkeur heeft gekregen op het geromaniseerde
gynecoloog, en zeker op de eenvoudige transcriptie van de oorspronkelijke Griekse woordcomponenten (gynaikoloog).
Liever dan op die manier ` orde op zaken' te stellen, heeft de CommissieGeerts er in eerste instantie voor geopteerd weer na te gaan wat in
diverse omgevingen het voorkeurbeeld in de Voorkeurspelling is. Ik resumeer de bevindingen (met enige vereenvoudiging erbij)
(i) Het Latijnse voorvoegsel con (co rn, cor, ...) heeft bijna altijd < c > ;
uitzonderingen zijn : konvooi, kompas, kompres, konfijt.
(ii) Aan woordbegin komt voor de rest in leenwoorden vooral < k >
voor. < c > treedt wel op in een vrij grote minderheid van woorden,
vooral uit Romaanse talen ; bij nader toezien blijkt dat de meeste
daarvan één of zelfs meer vreemde klanken (` leenfonemen') of
vreemde klankcombinaties bevatten, en dus tot de systematische uitzonderingen op welke regeling ook moeten worden gerekend (b.v.
precair, cachot, caballero).

(iii) Tussen twee vocalen komt in drie- en meerlettergrepige woorden in
grote meerderheid < c > voor ; in tweelettergrepige is de toestand
verschrikkelijk verward, al zijn er toch wel weer wat tendensen ; zo
blijkt dat na korte vocaal (en dus bij verdubbeling van het consonatteken), < kk > frequenter is dan < cc > , b.v. akkoord, pakket ; verder is in tweelettergrepige woorden met in de laatste syllabe als rijm
aal, aat, ant, < k > vrijwel alleenheersend, cf. bokaal, brokaat,
pikant.
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(iv) Na /s/ en voor voorvocaal is < k > de voornaamste grafie (b.v. riskeer), na /5/ en voor een andere vocaal is het bijna steeds < c > , b.v.
scabreus, Scandinavisch, sclerose, maar o.a. ook riskant (cf. het
vorige punt).
(v) Voor /t/ treedt < c> in de grote meerderheid van de meerlettergrepige woorden op, maar bij eenlettergrepige is het meestal < kt > .
De laatste omgeving biedt weer dezelfde opsplitsing tussen een- en meerlettergrepige woorden, die wij ook al bij /ks/ hebben gevonden. Dat is
niet toevallig : eenlettergrepige woorden zien er meestal zo volkomen als
inheemse woorden uit, dat ze ook voor de spelling direct met die categorie van woorden geassocieerd worden.
Een beregeling zou er nu zo uit kunnen zien, dat de genoemde tendensen
(of althans de voornaamste daarvan), in ` vuistregels' worden omgezet,
b.v. als volgt :
- Schrijf < c > in de volgende gevallen :
—In de Latijnse voorvoegsels con en contra
—Tussen twee volle vocalen, tenzij als er verdubbeling moet zijn
—Voor < t > in woorden die meer dan één volle vocaal bevatten
—Na < s > , behalve voor < i,e > ( 7).
- Schrijf < k > of < kk > in alle andere gevallen.
Bij elk van die deelregels kan dan weer, indien nodig, een beperkt aantal
uitzonderingen warden geformuleerd, nl. voor die < k > - spellingen die
al vanouds in de spelling zijn opgenomen, b.v. bokaal, lokaal, brokaat,
riskant, pikant en een aantal andere tweelettergrepige woorden op aatl
aal/an t. Een nadeel is eventueel wel dat een aantal `vernederlandsingen'
uit 1954 weer op de helling zou komen te staan, bv. spellingen zoals oktober, produktie, publikatie ( 8).

(7) Deze regel is nogal omslachtig, en betreft een heel beperkt aantal woorden.
Bovendien blijkt dat in veel daarvan de donortaal zelf in deze omgeving een grafie
met < k > heeft (b.v. Scandinaaf, sclerose). Het zou daarom, bij nader inzien,
beter zijn geweest die regel niet aan de verzameling toe te voegen ; de bedoelde
woorden zouden dan, volgens de algemene regel, ook < k > na < s> krijgen.
(8) De Raad voor Taaladvies van de Nederlandse Taalunie, die belast is met
het vervaardigen van een nieuwe Woordenlijst heeft, naar verluidt, ook de
opdracht gekregen voor de bastaardwoorden, dus o.a. ook voor het c/k-complex,
`vuistregels' voor de gebruiker op te stellen. Hoe die er anders uit zouden kunnen
zien dan door de Commissie-Geerts in dit voorstel beschreven wordt, is een raadsel. Wel heeft het Ministercomité dit voorstel al als ` te moeilijk' van de hand
gewezen (brief van 13 juni 1993). Een nieuwe kwadratuur van de cirkel is in de
maak, tenzij natuurlijk het MC de vroeger geuite bezwaren zou inslikken als het
voorstel uit een andere hoek komt.
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3.2.3. De beregeling van /u/
Niet alle probleemgebieden leveren evenveel moeilijkheden op. Spellingconventies voor vocalen b.v. zijn veel minder gevoelig voor omgevingen
dan consonanten. Dat is te illustreren aan het voorbeeld van de /u/. In
het CELEX-woordbestand, dat de Commissie-Geerts als basis voor haar
onderzoek heeft moeten gebruiken (helaas was geen vollediger materiaal
ter beschikking), komen 437 niet-gelede woordvormen voor met één of
soms twee /u/'s erin. Dat levert niet minder dan 10 verschillende grafieën
op, nl. < oe/ou/ou/u/ue/ui/o/oo/eu/ew > . Afgezien van de eerste twee
komen die vrijwel uitsluitend in echt vreemde woorden voor, zoals crew,
move, caput, guano, cruise : enkel voodoo en bazooka, geen van beide in
de Woordenlijst van 1954, komen volgens de algemene normen van de
Commissie voor aanpassing in aanmerking.
Wat < oe > en < ou > betreft dan, krijgen we de volgende verdeling :
- 182 woorden zijn inheems : ze gaan terug op de Oudgermaanse woordenschat, of zijn op basis van eigen elementen gevormd, of zijn onomatopeeën e.d. Ze worden natuurlijk zonder uitzondering met < oe > geschreven •
- 220 woorden zijn aantoonbaar aan andere talen ontleend ; daarbij
hebben 55 de spelling < ou > , 165 < oe > . De 220 woorden zijn geen
homogene groep : sommige (bv. groep, oester, koets) zijn niet van autochtone woorden te onderscheiden, andere (b.v. douche, bougie, goelasj,
enthousiast) zijn meteen als `vreemd' herkenbaar (cf. de criteria vermeld
onder punt 2). Tussen die twee uitersten bestaan alle gradaties van
directe en indirecte herkenbaarheid. Op intuïtieve basis nog eens een
onderscheid te gaan maken tussen ' volledig vernederlandste' en `bastaard'-woorden is ook hier absoluut onmogelijk. De Commissie heeft er
dus wel voor geopteerd een onderscheid te maken tussen `vreemde' en
`vernederlandste' woorden. Ook daarbij is de grens niet honderd procent
waterdicht, maar dat levert toch een vrij duidelijk beeld op. Er zijn 25
woorden die als ` vreemd' moeten gelden ; daarvan hebben er maar 3 in
het CELEX-materiaal de spel li ng < oe > : roetsj, goelasj, foerage (alleen
dat laatste staat in de Woordenlijst, en is dus een officiële spelling). Het
eerste en het tweede woord hebben wel nog een andere `vernederlandsing' ondergaan (< sj > aan woordeinde). De 22 overige `vreemde'
woorden hebben allemaal < ou > , naar hun Franse voorbeeld. Een consequentie van de algemene princiepsstellingen (cf. boven, punt 2) was, dat
de Commissie voorstelde de enige overblijvende vreemde eend in de
< oe > -bijt opnieuw bij die categorie te voegen ; dus : fourage met
<ou>.
- Blijven dan nog over : 195 woorden van `niet-Nederlandse' afkomst,
waarvan 33 met < ou > . Natuurlijk is dat een foutieve voorstelling :
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bijna de helft van die woorden (92 om precies te zijn) hebben nooit een
< ou > -voorbeeld gehad, en dus is < ou > -spelling ook in het moderne
Nederlands niet denkbaar. En bij de 103 overige zijn er dan ook nog eens
15 die wel op een voorbeeld, met < ou > , in het oudere Frans teruggaan,
maar die ondertussen zo ver van dat voorbeeld zijn afgedreven (o.a. ook
al omdat soms het voorbeeld uit het Frans verdwenen is), dat van associatie gewoonweg geen sprake meer kan zijn : die 15 (o.a. foeter, soelaas,
foedraal) worden uitzonderingsloos met < oe > geschreven (zonder zgn.
nakeurvorm).
Uiteindelijk blijven dus nog 88 woorden over waar in Frans en
Nederlands direct herkenbare varianten bestaan. Dat wil niet altijd zeggen dat het Nederlands die woorden direct uit het Frans heeft, laat staan
dat ze in oorsprong Frans zouden zijn : ook boernoes, bantoe, koeskoes
(overigens weer geen van drieën in de Woordenlijst), horen tot deze
groep. Hier en in gelijkaardige gevallen is de afstammingslijn heel vaak
absoluut niet te achterhalen : een woord kan direct aan een taal X ontleend zijn, of via taal Y, Z, en uiteindelijk in laatste instantie b.v. het
Frans, bij ons zijn gekomen. In de grond heeft dat met de hele problematiek trouwens ook niets te maken : het essentiële punt is dat in het Frans
een direct cognaat bestaat, en dat dus, voor mensen die tegelijk Nederlands en Frans lezen en schrijven, verwarring kan ontstaan. Van de
88 bedoelde woorden hebben er 55 terecht < oe > in het CELEXmateriaal ( 9), en 33 < ou > . Voorbeelden zijn resp. moeflon, mammoet,
langoest, taboeret, soeverein en douane, courant, retour, troubadour, mousseline. Verschillen in frequentie of in mate van ingeburgerdheid van die
woorden zijn er natuur lijk wel, maar die lopen heel duidelijk niet parallel
met de verdeling van de spellingen.
Het net beschreven complex van waarnemingen heeft de CommissieGeerts ertoe gebracht een heel eenvoudige regel te formuleren : /u/ wordt
< oe > geschreven. Uiteraard blijft ook hier weer voor individuele woorden de mogelijkheid bestaan om die op een andere manier te gaan of te
blijven schrijven, maar dan gaat het om uitzonderingen : in de eerste
plaats zijn dat dus de woorden die op morfologische of fonologische
gronden als ` vreemd' moeten gelden, maar ook bij andere woorden kan
er aanleiding zijn om van de regel af te wijken : silhouet en pirouet (niet
in de CELEX-lijsten) zijn serieuze kandidaten, omdat omspelling hier
ook nog in een ander opzicht een echte breuk met de traditie zou impliceren (< sil (l) oeët > , < piroeët > ,met trema).

(9) Alleen als de Woordenlijst van 1954 een afwijkend beeld oplevert, hebben
wij dat gecorrigeerd.
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4. Linguïstische verantwoording voor de regelsystemen
4.1. Inleiding

Een belangrijk belangstellingspunt bij het recente voorstel tot regeling
van de leenwoordenspelling is het volgende : Heel vaak worden voor verschillende omgevingen andere regels voorgesteld ; dat maakt de beregeli ng zelf ingewikkeld, en vermindert de leerbaarheid voor de gemiddelde
spellinggebruiker. Een vraag daarbij is natuurlijk wel of de beregeling
i berhaupt iets met de gemiddelde taalgebruiker te maken heeft. De overgrote meerderheid van de woorden waarvoor ze is ontworpen, heeft
immers voor de modale taalgebruiker nauwelijks relevantie ; de spelling
van woorden die tot het actieve areaal van dit bevolkingssegment behoren, kan, zoals de voorstanders van de voorkeurspelling heel de tijd betogen, rustig uit het hoofd geleerd worden. Uiteraard zou dat bij een
bescheiden, of zelfs bij een grondige, aanpassing niet anders worden. Het
probleem ligt eerder bij de gecultiveerde taalgebruiker, vooral de auteur
van betogend en wetenschappelijk proza. Zo iemand krijgt geregeld weinig frequente woorden te schrijven, waarvan het woordbeeld niet in het
geheugen is verankerd, in het extreme geval simpelweg omdat het woord
nieuw is. De spellingregels waarmee de Commissie zich heeft bezig
gehouden zijn dus eerder vuistregels voor het afleiden van spellingen dan
alledaagse gebruiksregels.
Wij komen terug op de hoofdvraag : is het verantwoord een set van soms
ingewikkelde regels op te stellen, en dan meer bepaald de verzameling
regels die in het Eindrapport worden opgenomen ? De verantwoording
omvat een aantal belangrijke punten, waarvan de voornaamste in 4.2 en
4.3 worden besproken.
4.2. De interne consistentie van het spellingsysteem als specifieke realisatie
van het Nederlands ( <-> andere talen)

Het is zeker niet noodzakelijk dat een spelling gebaseerd is op een aantal
streng toe te passen principes, waar nooit van kan worden afgeweken. Er
zijn wel talen warin zoiets volledig of toch in hoge mate gerealiseerd is
(Italiaans en Turks b.v.), maar het Nederlands behoort daar niet toe,
evenmin trouwens als Frans, Engels, Duits, Spaans, enz.). We hoeven
maar aan de spelling van de tweeklanken /EI/ en /OU/ te denken. Die
is niet logisch geregeld, maar reflecteert de etymologische afkomst van
woord (b.v. autonoom) of klank (b.v. kou-blauw).
Zulke etymologische onderscheidingen betreffen over het algemeen de
`eigen' woordenschat. Ook in het Engels, met zijn bijzonder ingewikkelde, niet synchroon beregelbare spelling, zijn divergerende spellings-
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beelden in de eerste plaats in de basiswoordenschat (Germaanse en ook
oude leenwoorden) te vinden, cf. b.v. : break-brake, meat-meet, bore-boar.
Toch kunnen ook bij de nieuwkomers in een taal zulke `regelmatigheden'
bestaan. Eén daarvan is net ter sprake geweest : in het Nederlands wordt
de klank /OU/ in leenwoorden altijd met < au > voorgesteld (uitzonderingen vormen de oude leenwoorden fout en kous). Een andere mogelijkheid is gerealiseerd in de spelling van /s/ tussen sonorant en vocaal (b.v.
insekt en incest) : daar komen twee spellingen voor : < s > en < c > ,
maar die zijn in het Nederlands volledig volgens de oorspronke lijke systemen bewaard gebleven. Ook in zo'n geval kunnen wij zeggen dat het
etymologische principe gerespecteerd is. De Commissie-Geerts heeft voor
zulke gevallen dan ook geen veranderingen voorgesteld : het is kennelijk
een algemeen aanvaarde (en zuivere) oppositie, die haar wortels in de traditie heeft.
Echter : de natuurlijke evolutie van de Nederlandse spelling (en gedeeltelijk ook : het werk van vroegere spellingcommissies) heeft ervoor gezorgd
dat er ook niet-etymologisch gefundeerde opposities in de spelling zijn
gekomen. Voorbeelden zijn de < ou > / < oe > waar we het boven over
gehad hebben, < s > / < c > aan woordbegin ( 10), en natuurlijk ook de
verschillende spellingen voor /k/ in bastaardwoorden, met hun absoluut
onvoorspelbare distributie.
Betekent dit nu in de praktijk méér dan dat de Nederlandse spelling een
wat rommelig beeld vertoont ? Jammer genoeg wel. Allereerst is het zo
dat geen enkele Nederlandstalige, hoe ontwikkeld en belezen die overigens ook is, de officiële spelling van een zeldzaam voorkomend woord
ooit uit zichzelf kan reconstrueren, en dat iedereen die wat ingewikkelder
teksten wil schrijven dus geregeld een Woorden lijst zal moeten raadplegen (of een spellingchecker inschakelen natuurlijk). Maar veel erger :
voor nieuwe woorden en formaties is er helemaal geen mogelijkheid om
op eigen initiatief een `verantwoorde' beslissing te treffen. Ter illustratie :
op het ogenblik dat het equivalent van het woord catacoustique (Fra.),
catacoustics (E.), Katakustik (D) in het Nederlands opdook, moest daarvoor een spelling bedacht worden. Hoe dat door andere taalgebruikers
is opgelost, is mij niet bekend, maar de verantwoordelijke hoofdredacteur
van de laatste uitgaven van Van Dale geeft dat woord als catacoustiek,
een spelling dus die fundamenteel afwijkt van b.v. akoestiek, nochtans
een van de elementen die in het nieuwe woord zitten. Hoe dat zo komt
is ook uit te leggen : voor het Griekse element kata bestaan in de Neder(10) In deze omgeving hebben een vrij groot aantal woorden een niet-'etymologische' < s > , cf. selderie, sier(aad), sigaar, sigaret, sinaas (appel) , singel. Geen
van die vormen (waarvan sommige pas van 1954 dateren) lijkt welke vorm van
weerstand ook op te roepen.
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landse Voorkeurspelling twee grafieën : zowel < c > als < k > komt (qua
aantal vrij evenwichtig) in bepaalde woorden voor, zonder enige interne
of externe motivering trouwens. De taalgebruiker, die dus voor de taak
komt te staan een `nieuw' woord met c/kata te gaan schrijven, kan hier
geen objectief te verantwoorden keuze maken ; hij/zij kan zich natuurlijk
door een intuïtieve voorkeur voor één van de lettertekens laten leiden.
Als die voorkeur dan naar < c > uitgaat, zoals bij de hoofdredacteur van
Van Dale ` toevallig' het geval blijkt te zijn, heeft dat wel een reeks consequenties. Daar hoef ik in dit verband niet op in te gaan : alle beslissingen
tezamen leveren catacoustiek op., Voor hetzelfde geld had het dus ook
katakoestiek kunnen zijn. Het essentiële punt is, dat de Voorkeurspelling
geen valide basis biedt voor extrapolatie van het bestaande naar nieuwe
woorden ( 11). Met andere woorden : We veroordelen onszelf ertoe om
ook in de toekomst, ad infinitum, telkens weer naar de komst van een
nieuwe versie van de Woordenlijst uit te kijken : om de tien jaar komt
er zo een, hebben de toeziende Ministers troostend aangekondigd. Ter
vergelijking : wie enigszins op de hoogte is van het Franse, Engelse,
Duitse, Zweeds, Spaanse, enz. spellingsysteem, komt voor een woord als
het bovenstaande, dat tot het `normale' aanvullingssysteem van de woordenschat behoort, automatisch tot de enige mogelijke spelling.
Er komt dus, met volle medewerking van het Ministercomité, een permanente Spellingcommissie. Of die tot een min of meer consistente beeldvorming zal kunnen komen, is meer dan twijfelachtig : om te beginnen
zal de personele bezetting geregeld veranderen, en verder zal die commissie zich niet aan de modes van de tijd kunnen onttrekken. Laten we niet
vergeten dat aan de laatste jaren, waarin, parallel met de toegenomen zin
voor etiquette en decorum, < c > een opmerkelijke aantrekkingskracht
heeft verworven, een tweetal decennia vooraf zijn gegaan waarin < k >
veel beter in de markt lag ; tijdschrifttitels als Dokumentaal en Spektator
liegen er niet om. De pendelbeweging van de geschiedenis noemt men
dat. En het is niet zeker dat we op dit gebied het einde van de geschiedenis bereikt hebben, dat is ook op heel andere gebieden al een illusie
gebleken. Wij worden niet alleen veroordeeld om permanent op de beslissingen van de regelgevende instantie te wachten, maar hebben daarbij
ook nog de quasi-zekerheid dat het cumulatieve beeld van de Nederlandse spelling er, met de jaren, niet beter op zal worden.

(11) Ter vergelijking : wie ook maar enigszins op de hoogte is van het Franse,
Engels of Duitse systeem, komt zonder moeite bij de boven voorgestelde vormen
uit. Ook de Scandinavische talen, het Spaans en het Italiaans leveren geen enkel
probleem op. Met andere woorden : wij staan in West-Europa helemaal alleen, en
het is niet helemaal zeker dat wij daar ook trots op kunnen zijn.
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4.3. Systeemvereisten van de taal
Er is een tweede belangrijke reden om te opteren voor een zo consistent
mogelijk regelsysteem. Die is volledig taalintern gemotiveerd.
Elke taal heeft een specifieke interactie tussen fonologische en morfologische aspecten. Wat het Nederlands betreft zijn morfologische aanpassingen in het woord in de eerste plaats gebonden aan het woordeinde, in
veel minder sterke mate aan het woordbegin : vooral aan het woordeinde
worden affixen (i.c. dus suffi xen) aan de woordstam aangehecht. Stam en
affix interageren in het fonologische vlak, en dat brengt speciale vereisten
mee voor de spelling.
Uiteraard is die situatie niet uniek voor het Nederlands ; voorbeelden uit
andere talen zijn :
- Als in het Engels de uitgang ing aan de werkwoordstam wordt aangehecht, vereist dat bij sommige stammen aanpassingen in de spelling,
cf. : produce + ing - > producfl-ing, frolic + ing - > frolic[k]-ing.
- Een Franse stam op /k/ (geschreven < c > ) ondergaat een aanpassing
(< c > - > < qu > ) als op de stam een uitgang of suffix volgt die met
het letterteken < e > begint, cf. vaincre, vaincu <-> vainquent, vainqueur.

Zulke veranderingen zijn automatismen in de spelling, en als een spellingsysteem goed ineen zit, worden die door het systeem zelf gedicteerd.
Het zou ons te ver leiden om op de interne motivering van de pas
genoemde Engelse en Franse aanpassingen in te gaan, maar wie met die
systemen vertrouwd is, hoeft daar ook geen uitleg bij : in ieder geval zijn
de resultaten van de aanpassing intern te verantwoorden. Het is nu precies op dit punt dat een aantal woordbeelden, die tot het niet-beregelde
deel van de Nederlandse voorkeurspelling behoren, voor moeilijkheden
zorgen. Die moeilijkheden situeren zich ten minste op twee punten : de
diminutiefvorming, en de aanhechting van allerlei sjwa-suffixen.
1. De diminutiefvorming is waarschijnlijk wel het domein waar de interactie tussen fonologie en morfologie in het Nederlands het meest prominent aan de oppervlakte komt. Bekend is dat er niet minder dan 5 allomorfen zijn, waartussen, afhankelijk van kenmerken van het woord
(bouw van de eindsyllabe en klemtoonpatroon), dwingend geselecteerd
moet worden : tje, pje, kje, je, etje. Op de regels gaan wij hier natuurlijk
niet in, het gaat ons er alleen om een paar problemen te signaleren die
zich in het niet-beregelde deel van de voorkeurspelling voordoen.
Als in het Nederlands een woord op vocaal uitgaat, dan wordt die in de
regel met een vocaalteken als afsluiting van de laatste syllabe weergegeven (foto, premie, taxi lade, la, chocola). De diminutiefvorming verloopt
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dan heel regelmatig : zulke woorden selecteren tje : dat wordt aangehecht, en het enige waar nog op gelet moet worden, is dat de vocaal
voorgesteld wordt als in een gesloten syllabe (dus b.v. fotootje, taxietje).
Nu bevat de voorkeurspelling ook een aantal leenwoorden die van hun
oorspronkelijke taal (het Frans) in de spelling een laatste syllabe met
(enkele) vocaal + consonant geërfd hebben, b.v. : depot, chassis, relais.
Het Nederlandse spellingssysteem nu bevat geen enkele indicatie hoe het
diminutief van zulke woorden geschreven moet worden : depotje zou een
logische oplossing zijn, maar is niet mogelijk, omdat het spellingsbeeld
een heel andere uitspraak suggereert (depot + je, zoals pot + je), depottje
(depot + tje, zoals hobo + tje) is absoluut onaanvaardbaar als spellingbeeld. Ten slotte heeft de Commissie-H.-B. dan geopteerd voor depootje,
nota bene de spelling die door het systeem zelf opgedrongen zou worden
als het enkelvoudige woord als depo geschreven werd. Gelijkaardig ook
dineetje. Kennelijk in arren moede heeft de Commissie-H.-B. voor het
diminutief dus toch maar de spelling aanvaard die ze voor de grondvorm
halsstarrig bleef afwijzen : een voorbeeld van inconsequentie die niet weg
te werken is, tenzij de vreemde spellingen volledig naar het museum worden verwezen waar ze thuishoren.
Een pikant detail is ook nog dat de Woordenlijst lang niet altijd duidelijkheid brengt. Bij atelier b.v. wordt geen diminutiefvorm vermeld, en
hetzelfde bij chassis : voor dat woord zegt de Woordenlijst wel dat het
meervoud (uiteraard met [s] uitgesproken) gelijk geschreven wordt, maar
het diminutief moet kennelijk maar niet gebruikt worden : chassistje is
het enige wat denkbaar is op basis van de stamvorm, maar dat suggereert
weer een heel andere uitspraak dan de beoogde (cf. kistje) ; maar chassietje : wie zal dat durven te schrijven zonder rugdekking van een competente Spellingcommissie ?
De voorbeelden geven een navrant beeld van wat gebeurt als een vreemd
spellingssysteem moet interageren met een inheemse morfologie.
Gelijkaardige problemen zijn er ook bij woorden die op ` stomme' < e >
uitgaan : vormen als < cliqueje > , < claqueje > , < boutiqueje > zijn grafologisch absoluut onaanvaardbaar (na vocaalteken verwachten we
immers het allomorf tje); reden genoeg voor Van Dale om, althans voor
de laatste twee woorden (ook) de ` vernederlandste' vormen resp.
kliek(je) en boetiek(je) voor te stellen ? Wij kunnen alleen maar hopen
dat de Raad voor Taaladvies tenminste voor zulke gevallen de knoop
door zal durven hakken.
Even overtuigende voorbeelden zijn er voor het tweede domein : dat van
de toevoegbaarheid van suffixen die in het schrift met < e > beginnen.
Voorbeelden zijn hier : chic-chique, truc-trucendoos, stuc-stukerenlstucen.
Wat achter het liggend streepje van elke combinatie staat, zijn pogingen
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om de /k/-klank weer te geven : alleen het eerste komt uit de Woordenlijst, de andere worden, kennelijk als wanhoopsoplossingen, in de laatste
uitgaven van Van Dale voorgesteld. Overigens moet erop gewezen worden dat ook chique, hoe Frans en `chic' het er ook uit ziet, niet aan
die taal ontleend kan zijn, althans niet met de hier bedoelde betekenis :
het adjectief chic is in het Frans onverbuigbaar, en chique betekent (naast
andere niet zo `chique' betekenissen) tabakspruim.
In alle voorgestelde gevallen moet per woord apart een beslissing worden
genomen ; een vraag is trouwens nog maar eens door wie dat dan moet
gebeuren : opnieuw diezelfde permanente Spellingcommissie waar we het
al over gehad hebben ? En op basis van welke regels moet die dan die
beslissingen nemen ? Een boeiende vraag, die ons allicht eens te meer tot
de conclusie zou kunnen brengen dat alleen een verzameling consistente
regels de basis voor een verantwoord spellingsysteem kan vormen.
5. Het etymologische argument tegen aanpassing van de spelling

Nogal wat mensen zijn kennelijk gecharmeerd geraakt door de romantiek
van het ` etymologische argument', het idee dat de spelling maximaal
informatie zou moeten geven over afkomst en geschiedenis van het
woord in kwestie. In dit verband heeft het eigenlijk bijzonder ongelukkige voorbeeld van de gynaecoloog wonderen gedaan.
Het ` argument ' kan van verschillende kanten onder vuur worden genomen. Minder belangrijk in deze context is de overweging dat de etymologie van welke spellingvorm ook alleen maar interpreteerbaar is voor wie
de etymologie van het woord kent. Of anders gezegd : de spelling voegt
aan de etymologische kennis niets toe. Belangrijker is de volgende overweging : etymologische kennis is met spellingvormen alleen maar te verbinden, op voorwaarde dat die consequent in de hele woordenschat is
toegepast, en dat met elk grafeem ook een regelmaat verbonden is. Dat
nu is voor de voorkeurspelling hoegenaamd niet het geval. Ik illustreer
dat voor wie vertrouwd is met de spelling uiteraard ten overvloede
met een paar feiten.
Het woord gynaecoloog levert meteen een voltreffer op : het is, samen
met praeses, het enige mij bekende woord uit de Woordenlijst waarin /e/
met < ae > wordt weergegeven ( 12). Dat zijn niet de enige `klassieke' ontleningen die in het Grieks met < ai > of in het Latijn met < ae > werden
weergegeven, cf. b.v. estheet, prefix, preludium, premisse, presidium, pre(12) Van Dale vermeldt nog wat technische termen, zoals b.v. afaeresis, maar
vooralsnog hebben die niet de status van voorkeurvorm.
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tor, enz., enz. Het feit dat in die twee woorden < ae > is blijven staan,
is dus niet meer dan een ` accident de parcours', waarbij iedereen het
recht heeft te gaan fantaseren over het `waarom' van dat ` accident' bij
precies deze woorden. Hoe dan ook, met de schrijfwijze < ae > resp.
< e> bij woorden van dit type is, voor zover mij bekend, geen enkele
objectieve historische grond verbonden, wij leren uit die oppositie niets
i.v.m. de geschiedenis van de woorden in kwestie, noch in het Nederlands, noch in welke andere taal ook.

Een veel uitgebreider categorie van woorden is die met de klank /k/. In
dit verband is de uitspraak van (althans één van) de Ministers, dat het
Comité gekozen had voor de spelling met < c> zowat een waardemeter
voor de deskundigheid op basis waarvan de beslissing is genomen. Lijsten van woorden in de bestaande Voorkeurspelling vertonen een verbijsterende variatie in < c> - en < k > -keuzes, die op geen enkele manier
met welk etymologisch principe ook te verbinden is. Ik wil dat even illustreren met een fragment uit de materiaalverzameling waarop de Commissie-Geerts zich heeft gebaseerd. Het betreft de woorden in Van Dale,
waarin anlaut-/k/ gevolgd wordt door het klinkerteken < a > ; om niet
teveel plaats in te nemen beperk ik mij hier tot de eerste helft van deze
verzameling, nl. met als laatste volgletter op de < a > een <m > :
1. Engelse woorden met c... :
cab, caddie, cafetaria, cake, cake-walk, call-girl, camber, cambric, camel,
camp, camper
2.a. Franse woorden met c... :
cabaal, cabaret, cabine, cabochon, cabotage, cabotin, cabretleder, cabriolet, cachelot, cacheren, cachet, cacholong, cachot, cadans, cadeau,
cadens, cadet, caduceren, café, café-chantant, cafeïne, cahier, caissière,
caisson, cajoleren, cajunmuziek, calange, calèche, calembour, caleren,
calomnie, calorie, calorifère, calumet, calvados, calville, camaïeu, cambreren, camee, camelot, camembert, camion, camisard, camoufleren,
campagne
2.b. Franse woorden met k... :
kaap, kaapstander, kaart, kaatsen, kabaal, kabanes, kabaret, kabas, kabberdoes, kabel, kabinet, kabuiskool, kadaster, kadaver, kade, kadee,
kader, kadetje, kadiezen, kadreren, kaduuk, kaffa, kajuit, kalander, kalebas, kalender, kalfaten, kaliber, kalibreren, kalm, kalot, kameleon, kamelot, kameraad, kamille, kamizool, kamoes, kamp, kampaan, kampanje,
kamperen, kampe rn oelie
3.a. Griekse woorden met c... :
cachexie, cacodemon, cactus, cadmium, calathidium, caleidoscoop, caliet,
calypso

(23)
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3.b. Griekse woorden met k... :
kainiet, kaenozoïcum, kakofonie, kalander, kalligraferen, kalmaar, kalomel
4.a. Latijnse woorden met c... :
caduceus, calamiteit, calcium, calculeren, calendarium, californië, callositeit, caimans, calvarie, calvinisme, cambium, camelia, camera, campanula
4.b. Latijnse woorden met k... :
kaaf, kaarde, kaas, kabouter, kalamijn, kalefakker, kalk, kalmoes,
kameel, kamenier, kamer, kamfer, kampen, kamperfoelie
5.a. Romaanse woorden met c...
caballero, caboclo, cacao, cacique, calando, calandrone, caldeira, calqueren, camarilla, cambio, camerlengo, camorra, campanile, campari, campèchehout
5.b. Romaanse woorden met k... :
kaaiman, kabelaring, kameroen
6.a. Vreemde woorden met c... :
caladium, calico
6.b. Vreemde woorden met k... :
kakba, kabaai, kabbala, kabbes, kaboepaten, kabylisch, kaddisj, kadi,
kadjang, kaf, kaffer, kaftan, kalk, kaïn, kajak, kajapoetolie, kakemono,
kaketoe, kaki, kakkies, kaldoe, kalender, kali, kalief, kalkoen, kalletje,
kalmuk, kalong, kalasjnikov, kamikaze, kampak, kalis
Het zal duidelijk zijn dat alle interne systematiek in dit staal goed zoek
is. Er zijn wel een paar constanten : recente Engelse leenwoorden hebben
allemaal < c > , en dat geldt ook voor bijna alle ontleningen aan de
Romaanse talen, behalve het Frans. Woorden ontleend aan Oosteuropese en niet-Indo-Europese talen hebben dan weer in grote meerderheid
< k > . Dat laatste kan te maken hebben met het feit dat heel vaak een
transliteratie nodig is. In tegenstelling met een wijd verbreide en nogal
eens met grote stelligheid verkondigde mening, hebben de meeste ontleningen aan het klassieke Grieks < c > ; de Franse vallen in twee groepen
uiteen : die met een duidelijk afwijkende fonische bouw, die dus nog duidelijk als Frans herkenbaar zijn, hebben vrijwel allemaal < c> ; bij de
overige is willekeur troef ; niet alleen hebben wij b.v. cabine en kabinet
naast elkaar, maar een vrij groot aantal ontleningen heeft zelfs verschillende spellingen naargelang van de betekenis. De verde li ng is op geen
enkele manier met wat voor principe ook te associëren. Grotendeels hetzelfde geldt trouwens ook van de `klassieke' leenwoorden (uit Grieks en
Latijn).
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Vooral voor de ` klassieke' leenwoorden neemt het Nederlands onder de
Westeuropese talen een absoluut unieke plaats in : in een vergelijkbare
positie (dus voor < a > ) heeft het Engels in `gewone' bastaardwoorden
< c > , het Frans < c > of < qu > (volledig overeenkomstig het etymologische principe), het Duits en alle Scandinavische talen < k > , het Spaans
en het Italiaans < c > . Afwijkende spellingen zijn in die talen gereserveerd voor echt uitheemse begrippen (b.v. in het Engels nogal wat namen
voor flora en fauna van Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika, en
verder natuurlijk ook nogal wat woorden die op eigennamen en merknamen teruggaan) (13).

6. Slotconclusie
Wat voorafgaat biedt een overzicht van de voornaamste bedenkingen die
de leden van de Spellingcommissie, opgericht op 11 juni 1990 door het
Ministercomité van de Nederlandse Taalunie, hebben, nu het grootste
deel van de voorstellen waar zij gedurende drie jaar hard aan gewerkt
hadden, door het Ministercomité verworpen zijn ( 14). De negatieve
beschikking is er gekomen ondanks de overwegend positieve reacties van
de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (oktober 1993), de Konink lijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
(november 1993) en de Raad voor Nederlandse Taal en Letteren van de
Nederlandse Taalunie (10 december 1993). Die adviezen zijn, tezamen
met de definitieve tekst van het Eindrapport van de Spellingcommissie,
sedert korte tijd voor het publiek ter beschikking : Het relevante materiaal, dat door het Ministercomité gebruikt is om zijn beslissing te funderen, is in september 1994 eindelijk verschenen als Spellingdossier, Deel I
Deel II Spellingbesluit. Het is erg onwaarschijnlijk dat Spelingraot
degenen die overtuigd zijn van het fundamentele gelijk van hun onge lijk,
de pijnlijke confrontatie met het materiaal zullen willen aangaan. De discussie is gesloten.

(13) Tot die reeks behoren b.v. kodak en klaxon ; voor zover wij hebben kunnen nagaan is de Nederlandse voorkeurspelling de enige in Westeuropa die hier
de oorspronkelijke < k > door < c> heeft vervangen (Frans en Engels b.v.
hebben < k > bewaard). Op welke grond dat gebeurd is, is net zo onduidelijk als
het waarom van andere opties in dit domein.
(14) Beschouwingen bij een aantal voorstellen, en de redenen waarom die er
uiteindelijk uit zijn komen te zien zoals ze zijn voorgesteld, kan men nog vinden
in : De Spellingcommissie aan het Woord (eds. A. Neijt, I. Roggema, J. Zuidema).

(25)

77

Literatuurverwijzingen
HAAS, W. de & M.

TROMMELEN : Morfologisch Handboek van het Nederlands. Een
overzicht van de woordvorming, Sdu Uitgeverij, Den Haag, 1993.
Spellingdossier, Deel I Spellingrapport (eindredactie A.H. Neijt & J.J. Zuidema) —
Deel II Spellingbesluit. Voorzetten 44, Sdu Uitgeverij Koninginnegracht, Stich-

ting Bibliographia Neerlandica, Den Haag, 1994.

De Spellingcommissie aan het woord (red. A. Neijt, I. Roggema, J. Zuidema). Sdu
Uitgeverij, Den Haag, 1994.

Woordenlijst der Nederlandse Taal, samengesteld in opdracht van de Nederlandse
en de Belgische regering. Staatsdrukkerij- en Uitgeversbedrijf, Den Haag, 1954.

ANTWERPSE `CONSTEN ENDE SECRETEN'
VOOR VERLICHTERS EN `AFSETTERS'
VAN GEDRUKTE PRENTEN (17de E.)
door
W.L.

BRAEKMAN

Eeuwenlang reeds, en nog tot op de dag van heden, zijn de Antwerpse
devotieprenten tot ver buiten onze grenzen bekend. Nu is de „imagerie
anversoise" haar sociale, educatieve en religieuze functies kwijt en zijn de
prentjes nog enkel een gegeerd en dus prijzig verzamelobject. Vroeger
werden ze dikwijls geschonken b.v. ter gelegenheid van de eerste of de
plechtige communie. Ook in het onderwijs — inzonderheid in de jezuietencolleges — kregen de leerlingen ze als beloning. In broederschappen of
sodaliteiten van volwassenen bevorderden duizenden suffragia's de uniformisering van de geloofsbeleving. Parochies verspreidden de voorstelling van hun patroonheilige op perkament of papier, kloosters en kerken
propageerden er allerlei devoties mee die in hun bedehuizen mede daardoor tot grote of nog grotere bloei werden gebracht. De geestelijkheid
gebruikte de prentjes in haar sociaal verkeer met de gelovigen. Ook de
ambachten en de gezellenbroederschappen maakten er ijverig gebruik
van. Hun leden kregen een prentje tijdens de jaarlijkse patroonsmis.
Kortom de prenten die te Antwerpen in enorme hoeveelheden werden
geproduceerd, hadden een belangrijke functie in het contrareformatorisch
offensief en bij de geloofsbeleving van grote groepen mensen ).
( 1

De levendige, intense kleuren, de verfijnde, soms met goud gehoogde
afwerking maakten deze Antwerpse devotieprenten tot een streling voor
het oog. Het zijn pareltjes van volkse kunst. De felle kleuren verlenen een
attractieve dimensie aan de door bekende graveurs in koper gesneden
voorstellingen van Jezus en Maria, de talloze hei lige mannen en vrouwen,
aan de symbolen van het geloof, aan de devotie tot de H. Theresia, de
H. Franciscus Xaverius, het H. Hart en aan de talloze andere hefbomen
tot promotie van de katholieke godsdienst. De door hen gebrachte bood-

( 1) A.K.L. THus, Van Geuzenstad tot katholiek Bolwerk. Antwerpen en de Contrareformatie (Turnhout, 1990), pp. 98-99 ; zie ook dezelfde, „Devotieprenten en
het contrareformatorisch herkersteningsoffensief in de Zuidelijke Nederlanden",
Vlaanderen (1992), 148-56, en Antwerpen Internationaal Uitgeverscentrum van
devotieprenten 17de-18de Eeuw (Miscellanea Neerlandica VII, Leuven, 1993).

(2)
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schap werd door de kunstzinnige verpakking, naar men hoopte, in sterke
mate bevorderd.
Hoe werden deze kleuren bereid, wat waren de grondstoffen ? Hoe werden die geprepareerd en gemengd ? Welke waren geschikt om aangezichten, haar, baarden, naakte lichaamsdelen, bomen, luchten, wolken, planten, huizen, klederen weer te geven ? Hoe werd de grondlaag voor kleur
of voor de zilver- en goudlaag aangebracht ? Welke kleurenmengsels werden boven deze grondlaag gelegd ? Hoe werden de kleurstoffen aangelegd, verdund of aangedikt, donkerder of lichter gemaakt ? Steunde men
daarbij alleen op mondelinge, van generatie tot generatie in beperkte
kring doorgegeven know-how, of waren er ook schriftelijke bronnen in
handschrift of in druk waarin deze kennis en kunde toen reeds vastgelegd
en beschikbaar waren ?
Deze en andere, gelijkaardige vragen van technische aard zou men zich
tot op heden tevergeefs gesteld hebben. Het antwoord erop moest men
immers schuldig blijven. Geen enkel technisch, op de praktijk gericht
handboek van een man of een vrouw van bij ons, die dagelijks bij dit
produktieproces betrokken was, was immers bewaard gebleven. Dat
dacht men althans, maar dat blijkt onjuist te zijn. Wel waar is dat dit
belangrijk, technisch aspect van de Antwerpse prentproduktie tot op
heden niet de minste aandacht heeft gekregen.
Een uniek, uitvoerig en gedetailleerd zeventiende-eeuws handgeschreven
boekje voor het schilderen van miniaturen en het inkleuren van gedrukte
prenten, geeft nochtans omstandig antwoord op de hierboven gestelde en
op nog vele andere vragen. Voor de studie van de miniatuurkunst in de
Nederlanden in het algemeen, en voor de gekleurde Antwerpse devotieprenten in het bijzonder, is het zonder twijfel een bijzonder belangrijke
aanwinst.
Bovendien waren er ook gedrukte binnen- en buitenlandse handleidingen
in omloop voor miniaturisten en afzetters van gedrukte prenten. Ook zij
zijn tot op heden zo goed als geheel onbekend gebleven, vooral dan de
Nederlandstalige.
Het Handschrift

Het enige manuscript waarin dit technisch handboekje bewaard is,
bevindt zich in de Bibliotheca apostolica Vaticana te Rome ). Het is
mogelijk dat het afkomstig is uit de bibliotheek van de familie Conti, her(2

(2

) Signatuur : Ms. Lat. 7279.
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togen van Poli ( 3). Zeker is dat het zich sinds 1786 in de bibliotheek van
het Vatikaan bevindt ( 4), maar verdere informatie over de lotgevallen van
dit handschrift, vóór het te Rome terechtkwam, is niet voorhanden. Het
bestaan ervan is zogoed als geheel onbekend gebleven ( 5) en de inhoud
werd nooit gedetailleerd geanaliseerd.
Het is een handschrift op papier, in een handig oblong octavoformaat
(afmet. 10 x 15 cm), gebonden in een half-perkamenten band uit de late
achttiende of vroege negentiende eeuw. Het telt 74 folio's. Voor de datering is men aangewezen op de twee handen die de ganse, overwegend in
het Nederlands gestelde inhoud voor hun rekening hebben genomen. Op
basis daarvan kan men het manuscript naar alle waarschijnlijkheid dateren in de eerste helft van de zeventiende eeuw ( 6). Een klein gedeelte
(fols. 62-67) is in een achttiende-eeuwse hand, de overige bladen zijn van
een enkele, zeventiende-eeuwse hand. Het achttiende-eeuwse deel werd
wellicht geschreven op bladen die door de oudere hand blanco waren
gelaten. Dezelfde achttiende-eeuwse hand heeft ook vele titels in het
oudere gedeelte van een niet altijd accurate Franse vertaling voorzien.
Deze werd in de regel in de kantlijn of boven de Nederlandse titels aangebracht ( 7). Daar de teksten van de 18de-eeuwse hand alle in het Frans
of Waals zijn gesteld, moet het handschrift in die eeuw waarschijnlijk in
Wallonië zijn terechtgekomen.
Het lezen en kopiëren van de inhoud is heel moeilijk en tijdrovend gebleken. Dit is te wijten aan de samenloop van de volgende twee omstandigheden. Het handschrift is in de loop van zijn bestaan geleidelijk bijna
onleesbaar geworden door de inwerking van de bruine inkt die op alle
bladen (tot fol. 52 inkluis) het papier heeft aangetast. De inkt is uitgelopen en geleidelijk door het dunne papier heen gedrongen, zodat de letters
door het papier heen op de andere zijde van het blad vaag zichtbaar worden. Bovendien werd het papier, dat door de tijd en mogelijks ook door
vochtschade, broos was geworden, op een wel efficiënte, maar de leesbaarheid nog meer bemoeilijkende manier versterkt. Op de schriftspiegel
van elke bladzijde werd een dun, min of meer doorschijnend papier
gekleefd. Verdere desintegratie van de oorspronkelijke bladen werd daar-

(3) Het is wellicht het lakzegel van deze familie dat men op fol. 30 bovenaan
aantreft.
(4) Voor deze informatie ben ik dank verschuldigd aan Dr. D. Boyle, hoofd
van de handschriftenafdeling van de Vatikaanse bibliotheek.
(5) R. JANSEN-SIEBEN, Repertorium van de Middelnederlandse Artes-literatuur
(Utrecht, 1989), p. 446, R 60.
(6) R. JANSEN-SIEBEN, Loc.cit., dateert het hs. in de 16de eeuw, wat m.i. zeker
te vroeg is.
(7) Deze Franse vertalingen van de opschriften werden in de hiernavolgende
editie weggelaten.

(4)
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door gestopt, maar deze deklaag die in de loop van de tijd okerkleurig
is geworden, maakt het lezen niet makkelijker. Dit steeds donkerder
geworden, niet houtvrij dekpapier heeft nu immers een tint aangenomen
die de kleur van de bruine inkt sterk benadert. Het papier van het handschrift is ook bijzonder broos geworden en dreigt bij de minste aanleiding
te breken als glas.
Het gevolg van deze omstandigheden is dat het alleen mogelijk geweest
is het handschrift in situ te ontcijferen met behulp van ultraviolet licht.
De inhoud bestaat uit twee grote delen en enkele korte, minder belangrijke tekstjes ( 8) .
1. fols. 2r-61r : „Dit is den boeck waer in veel schoone consten ende
secreten staen aengaende de verlichterie..."
Op het einde (fol. 61r) staat een recept om „rossen witten wijn claer
te maecken". Dit is het belangrijkste en uitvoerigste deel, geschreven
in één enkele 17de-eeuwse hand.
Een gedetailleerd inhoudsoverzicht en de uitgave volgen hierna.
2. fols. 62r-67v : Zes wereldlijke liederen, vijf in het Frans en één in een
Waals dialect, door een 18de-eeuwse hand.
a) Inc. Voicy le temps et la saison
Voici le temps et la saison
Que les cocus s 'assembleront
Un cocu mene l'autre
Et tousiour a grand peine
Un cocu l'autre meine
(fols. 62r-v) Zes strofen van 4 vv. + refrein van 3 vv. elk. Geen titel.
b) Inc. C'est la fontaine des ardinoi
Tost tost gij chairet
La qui vat tant dijfe liege
Maroe alle make aije
Tost tost gim va chire
Par ma foy gij chaije
(fols. 62v-63r) Vijf strofen van 3 vv. + refrein van 3 vv. elk. In Waals
dialect. Titel : „Autre" .
c) Inc. Un garcon de cette ville
Mest venu hier demandeer
Mama luij at respondre
Que iestois trop peu agee

(8) Fols. 1 (lv bevat alleen enkele cijfers), 61v, 68r, 72v, 73r en 74r zijn blanco.
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Revenez revenez, mama
Dit que vous maurez
(fols. 63r-v) Zeven strofen van 4 vv. + refrein van 2 vv. Titel :
„Autre".
d) Inc. Lautre jour ie pris mon chemin
Mon chemin vers paris
Sur mon chemin ie rencontre
Une femme qui battoit son marit
Voila la diablesse de femme
Qui maltraitoit son marit.
(fols. 64r-v) Negen strofen van 4 vv. + refrein van 2 vv. Titel :
„Autre". De reden waarom de vrouw haar echtgenoot aftuigt is dat
die overal gaat vertellen dat ze minnaars heeft.
e) Inc. Heureux un coeur qui souspire
Rien n'est si doux que d'aimer
Charmons, baissons nous charmer
Ne cessons iamais de dire
Heureux un coeur qui souspire etc.
(fol. 65r) Vier strofen van 3 vv. + refrein van 3 vv. Titel : „Autre".
0 Inc. Le ver en main ie pretend me dedire
De tous les veux que iay fait pour lamour [bis]
(fols. 65v-67v) Negen strofen van 3 vv. Titel : „Autre". Drinklied
waarvan het einde op fol. 67r slechts onvolledig genoteerd lijkt te zijn.
3. fols. 68v-72r : Technische recepten die qua inhoud nauw aansluiten bij
nr. 1.
Ook de gedetailleerde inhoud hiervan volgt hie rna. Deze recepten
worden eveneens uitgegeven (nrs. 48-54). Ze zijn geschreven in
dezelfde 17de-eeuwse hand als nr. 1.
4. fol. 73v : Een Frans recept om te bereiden „eau de la reine dongr[ie]" ( 9) (18de eeuwse hand).
5. fol. 74v : Een onbelangrijke, korte notitie in het Frans (18de-eeuwse
hand) .

(9) Vgl. „pour faire la véritable eau de la Reine de Hongrie", in : Secrets merveilleux de la Magie naturelle et cabalistique du Petit Albert... (Lyon, 1729).

(6)
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Antwerpen, produktiecentrum van devotieprenten
Zoals gezegd was Antwerpen in de 17de en de 18de eeuw in West-Europa
en ver daarbuiten bekend als een heel belangrijk centrum voor de produktie van devotieprenten (10).
De ledenlijst van de Antwerpse Sint-Lucasgilde vermeldt in de jaren
1616-17 een vijftiental graveurs, twee drukkers en drie ` afzetters' van
`belekens' ( 11). Onder de vele andere namen van ` afzetters ' die in de
ledenlijsten opduiken, vermelden we lukraak Angèle-Marie Dircx, Elizabeth Mertens en Anne van Germont. In 1666 is er sprake van „geschilderde beeldekens", d.i. volledig met de hand geschilderde miniaturen (12).
Deze werden gemaakt door zg. `verlichters', b.v. Gerard Donck, Pieter
van Lanckveldt I en II, Guillaume Muys, Jean-Baptist de Wit, Marc, Jan
en Catherine Lommelin, e.a. (13).
Het is duidelijk dat er in dit bloeiende bedrijf met een massale produktie
allerlei specialisten aan het werk waren. Elk van deze groepen had een
eigen taak en tussen hen bestond een zekere hiërarchie van vakmanschap.
Aan de top stonden zij die de moeilijkste en meest creatieve inbreng hadden, nl. de makers van de „geschilderde beeldekens", miniaturisten of
verlichters. Zij schilderden afbeeldingen en miniaturen volledig uit de
eigen scheppingskracht. Zij zijn de echte kunstenaars en zij leveren de
duurste, want volledig handgeschilderde prenten, meestal op de fijnste
drager, vellum of francijn, d.i. perkament van de fijnste kwaliteit (14).
Verder zijn ze ook, naast de afzetters, actief bij het kleuren en beschilderen van gegraveerde prenten. Bij de gravuren met een volledig handgeschilderde randversiering nemen ze deze laatste voor hun rekening.
De talrijke graveurs en de drukkers voor wie ze werkten, leverden duizenden en duizenden prenten op papier of perkament, van klein of groot
formaat, met of zonder ruime zijkanten. Deze kopergravures werden
ofwel zo, d.i. ongekleurd verkocht of eerst nog ingekleurd, gehoogd of
(10)A.K.C. THIJS, Van Geuzenstad, p. 100.
(11)M. RoosES en P. RoMBOUTS, Boek gehouden door Jan Moretus II, als deken
der Sint-Lucasgilde (1616-1617) (Antwerpen, 1878), passim.
(12)E. VAN HEURCK, „Les images de dévotion anversoises", De Gulden Passer
8 n.s. (1930), 67-166 (p. 70).
(13)L. DE PAUW-DE VEEN, De begrippen `schilder ', `schilderij ', en `schilderen '
in de zeventiende eeuw (Brussel, 1969), pp. 334-35 : afzetten betekent „drukwerk
kleuren of opwerken, hetgeen met waterverven geschiedt". Vgl. ook F. LEMMENS,
Antwerpse devotieprenten met geschilderde randversieringen (Bibl. Ruusbroecgenootschap te Antwerpen, 1991), pp. 9-10 en A.K.L. THIJS, Antwerpen, p. 108.
(14)Een voorbeeld vindt men bij J. WEYNS, Volkshuisraad in Vlaanderen (Beerzel, 1974), II, na p. 448. Men vgl. ook het handboek voor hedendaagse miniaturisten : M. LEMAIRE, Miniaturen en verluchten van handschriften (Leuven, s.d.).
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met kleur opgewerkt. Dit inkleuren van gravures was het werk van de
afzetters. Dit was veelal routinewerk aan de lopende band, zodat de
afzetters ook wel „dozijnwerkers" werden genoemd. Zij lieten zich leiden
door de gegraveerde zwartwit voorstelling. Het aantal gebruikte kleuren,
soms nog verrijkt met goud of zilver, bepaalde de graad van afwerking
en dus de prijs. Wanneer deze luxeprenten zeer brede marges hadden,
werden die met de hand beschilderd met bloemenkorven, hoornen des
overvloeds, vogeltjes, vruchten en allerlei bloem- en ornamentswerk (15).
Deze randversieringen zijn weer volledig creatief handwerk en dus, zoals
reeds gezegd, het domein van de verlichters.
Het onderscheid tussen verlichten en afzetten wordt ook in het hier uitgegeven traktaat duide lijk gemaakt (15.4 Nota) (16)

Verlichterije is te seggen yet opt pampier offt parckement te schilderen
offt te trecken met die penne offt pinceel, maer ick noem affsetten te weeten ghedruckte conste.

Uit : Jacobus de Voragine, Heiligenleben (Nurnberg, 1488).

(15)Voorbeelden in kleur worden afgebeeld bij J. WEYNS, Loc.cit. en bij
THIJS, Antwerpen, pl. V e.v. ; zie aldaar ook p. 61.
(16)Vgl. met nr. 8, laatste alinea.

A.K.L.

(8)
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In een Antwerpse ordonnantie van 25 juni 1689 worden alle soorten
leden opgesomd die deel uitmaken van het reeds genoemde Sint-Lucasgilde. Ook hier komt dit onderscheid aan het licht. Men noemt er o.m.
„Verlichters, Afsetters, Beldekens-vercoopers, 't zij geschilderde, gedruckte op papier oft parquementen" ( 17). Verlichters en afzetters worden
hier dus ook als twee wel verwante, maar toch verschillende beroepen
onderscheiden.
Deze prentkunst — gravures en versiering — stond in de Scheldestad gedurende de zeventiende eeuw op een kwalitatief hoog niveau. Naarmate de
vraag steeg en bestellingen uit binnen- en buitenland bleven toestromen,
groeide de tendens tot industrialisering met standardisering en dus vervlakking als onvermijdelijk gevolg. De geschilderde bloemenslingers in de
marges worden stereotiep en steeds weer herhaald, de afzetting van de
gravures wordt slordiger en fragmentarischer... Dit begint reeds in de
tweede helft van de zeventiende eeuw, maar nam in de achttiende eeuw
toe, en bereidde op termijn het einde voor van deze Antwerpse industrie.
Reeds in 1627 wordt ook reeds geklaagd over het „nasnijden offt conterfeyten" van de gravures van de grote meesters. Dit steeds hergebruiken
van oude platen, i.pl.v. nieuwe composities te ontwerpen, markeerde het
intredende verval. Voorlopig echter leek er nog geen vuiltje aan de lucht.
De graveurs en drukkers namen steeds meer mensen in dienst om de
vraag te kunnen bijhouden. In 1655 had de plaatsnijder Alexander Voet,
die vele devotieprenten heeft ontworpen ( 18), gemiddeld 60 a 70 personeelsleden in dienst, waaronder „eerlichters, afsetters, druckers ende
plaetsnyders" (19).
Onvermijdelijk verliezen de gravures en de opwerking ervan aan intensiteit, inspiratie en compositievermogen. Reeds in 1653 moest door het
Gilde worden opgetreden om de faam van de gekleurde prenten op peil
te houden. In dat jaar stelde het een soort inspecteur aan, een „ouderman" die als opdracht had de ateliers te bezoeken van hen „die het verlichten oft afsetten van prenten zyn exercerende" (20). Hij moest erop toe(17) J.B. VAN DER STRAELEN, P.T. MOONS-VAN DER STRAELEN, Jaerboek der vermaerde en kunstryke gilde van Sint Lucas binnen de stad Antwerpen (Antwerpen,

1855), p. 143.
(18)E. VAN HEURCK, De Gulden Passer, 8 n.s. (1930) 149-50.
(19)A.K.L. THIJS, „Devotieprenten en geloofsbeleving. De rol van de Antwerpse produktie in de l7de en de 18de eeuw", OvZ 64 (1989), 235-52 (p. 237).
(2°) Wanneer A.K.L. THIJS, Van Geuzenstad, p. 99 spreekt van "verluchters die
de gedrukte prenten inkleurden en versierden", bedoelt hij eigenlijk „afzetters".
Soms werden deze prenten geajourneerd (de zg. canivets) of nog verder verfraaid
door de voorstelling te bekleden met stukjes stof, zilver- of goudfolie en(of) stro.
Wie deze bekleding uitvoerde is niet zeker. Toch lijkt het aannemelijk dat dit wel,
maar niet alleen in de ateliers van verluchters en afzetters gebeurde. Zo heeft men
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zien dat b.v. geen gewreven koper of ander goedkoop ersatz-preparaat
werd gebruikt in de plaats van fijn goud of zilver.
Slechte ambachtslui konden ook de goede in diskrediet brengen. Men
beoordeelde hen en hun werk naar de maatstaf van wat gebruikelijk was
voor de kwaliteit. Vandaar dat de gilden, of het nu in Italië of in Antwerpen was, aandrongen op het gebruik van zuivere materialen. Eer lijke
grondstoffen betekenden een eerlijke beroepsuitoefening ( 21 ). Reeds in de
vroege middeleeuwen dachten schrijvers als de monnik Theofilus Presbyter en op het einde van dezelfde periode Cennino Cennini gewoonlijk in
termen van een erfelijke vaardigheid en traditionele kennis van de behandeling van de materialen, niet in die van niet-erfelijk talent of eigen persoonlijke creativiteit.
Dit is een van de redenen, waarom de uitgebreide middeleeuwse traktaten over schilderen, „hoofdzakelijk technische handboeken zijn die tot in
de kleinste details de voorbereiding van een kalkonderlaag, kleurstoffen,
oplosmiddelen... behandelen" ( 22). Inzicht in de gebruikte materialen en
degelijke grondstoffen staan in het centrum van de belangstelling. Dat
bleef eeuwenlang zo, zeker bij de volkse kunst van de Antwerpse devotieprenten. In het hier uitgegeven „handboekje" krijgen de zoëven
genoemde aspecten dan ook de volle aandacht.
Een afzetter en een verlichter bereidden zelf hun kleuren. De basisprodukten werden zorgvuldig gekozen, verpulverd of fijngewreven, gezift,
gedroogd of geloogd, al naar gelang van de eigenschappen van de
grondstoffen ( 23 ). Aangelengd met water, Arabische gom, gal of eiwit,
werden ze met een fijn penseel zorgvuldig aangebracht en daarna eventueel gehoogd of verdiept.
De schittering van de kleuren, het eigen palet van elke verlichter en
opwerker, of tenminste toch van elk atelier, was in de eerste plaats afhankelijk van de kwaliteit van de gebruikte grondstoffen en de verwerking

kunnen aantonen dat b.v. de zusters Penitenten te Gent dit soort verfraaiingswerk
uitvoerden. Men vgl. echter F. LEMMENS, Beklede Devotieprenten (Bibl. Ruusbroecgenootschap te Antwerpen, 1992), p. 5 die dit betwist. Ook in andere vrouwenkloosters en in begijnhoven was dit zeer waarschijnlijk het geval. Cf. Chr. DE
BACKER, „Beklede devotieprenten uit het klooster der Penitenten bij St.-Jacobs te
Gent", Volkskunde 84 (1983), 1-10 en M. GOETINCK en C. VAN REETH, „Vlaamse
Devotieprenten, een imaginaire werkelijkheid", Vlaanderen (1992), 203-06
(p. 204).
(21)P. BINSKI, Middeleeuwse Ambachtslieden. Schilders (Kampen en Turnhout,
1992), pp. 52-53.
(22)P. BINSKI, Op.cit., p. 53.
(23)E. VAN HEURCK, De Gulden Passer 8 n.s. (1930), 69.

(10)
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Uit een Frans hs. van Boccaccio's De Claris Mulicribus
(vroege 15de E.). Let op de verfschalen, de penselen en
op het wrijven van de verfstof.

88

(11)

ervan. Daarop, en niet op het creatieve, innovatieve van de voorstelling
werd alle aandacht toegespitst.
Stand van het onderzoek

Zoals dit voor zovele deelgebieden van de artes-literatuur, waartoe het
hierna uitgegeven traktaat behoort, het geval is, staat het onderzoek naar
de kleur- en verftechniek bij ons nog in de kinderschoenen. Zowel in vijftiende-eeuwse handschriften ( 24) als in zestiende-eeuwse drukwerkjes (25)
is heel wat materiaal voorhanden, maar, vooral voor vroege drukwerken,
is nog geen systematisch onderzoek verricht.
Verfrecepten in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van het leggen van goud en zilver, treft men sporadisch aan in verzamelingen Middelnederlandse medische en technische recepten. Ze staan er gewoonlijk
geïsoleerd en toevallig tussen overwegend geneeskundige voorschriften.
Bovendien is hun aantal niet bijster groot. Zo vindt men er instructies
om gouden of zilveren letters te schrijven of om een ondergrond klaar te
maken waarop goud op perkament wordt aangebracht (26).
De uitvoerigste groepen verfrecepten die tot op heden gemakkelijk toegankelijk zijn gemaakt, zijn in 1986 samengebracht in een deel van de
Scripta-reeks, waarnaar ik hierbij dan ook verwijs ( 27). De meeste recepten die men daar aantreft zijn bestemd voor het verven van laken en
garen, hout, been, enz. De kleinste groep vormen de recepten om kleuren
op perkament of papier te leggen. Er zijn er bij om de basiskleuren te
bereiden en ook instructies om kleuren te mengen, b.v. „om een doot
verwe te maken tot aensichten" of om „gheel hair verwe te maken".
Alleen de dertien recepten „om te scriuen oft floreren" uit een handschrift uit de eerste helft van de zestiende eeuw ( 28), vormen een homogeen geheel. Verscheidene preparaten die daar voorkomen, zijn bestemd
voor een bereiding die ook in het hier uitgegeven handschrift aangetrof-

(24)R. JANSEN-SIEBEN, Op.Cit., p. 194.
(25)R. JANSEN-SIEBEN, Op.cit., pp. 86-90.
(26)W.L. BRAEKMAN, Medische en Technische Middelnederlandse Recepten
(KANTL, Gent, 1975), Inhoud s.v. Magie en Technische procédé's (goud, verfstof,
zilver) en Verfstoffen.
(27)W.L. BRAEKMAN, Middelnederlandse Verfrecepten voor miniaturen en
`alderhande substancien ' (Scripta 18, Brussel, 1986). Vgl. ook F. J. MoNE, „Bereitung und Behandlung der Malerfarben im 15. Jahrhundert", Freiburger Archiv 7
(1873), 273 e.v.
(28)Univ. Gent, Hs. 2141 : W.L. Braekman, Scripta 18, Tekst IV, pp. 108-116.
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fen wordt. Bij gedetailleerde vergelijking van de inhoud echter blijkt dat
ze geheel onafhankelijk van elkaar zijn (29).

Nederlandstalige gedrukte handboeken
Ongeveer gelijktijdig met het hierna uitgegeven Romeinse traktaat is een
klein zakboekje in 16de formaat dat in 1634 te Leiden werd gedrukt. Het
is het werk van een in zijn tijd blijkbaar als „voortreflijken kunst-Verligter" bekend staande Geerard ter Brugghen.
Verlichtery Kunst-Boeck, in de welcke de rechte fondamenten ende het volcoomen ghebruyck der illuminatie met alle hare eyghenschappen klaerlijcken werden voor oogen ghestelt ( 30).

Over deze Mr. ter Brugghen is mij geen verdere informatie bekend. Het
is niet onmogelijk dat hij, zoals zovele andere kunstenaars, uit het
Zuiden, b.v. uit Antwerpen, naar Noord-Nederland was gaan wonen uit
godsdienstige of andere overwegingen. Maar dit is niets meer dan een
hypothese.
Het eerste deel, „Illuminatie rechte fondament ende eygenschap", bestaat
uit vijfendertig hoofdstukjes. De eerste zes handelen respectievelijk over
het „planeren ende bereyden der witter Conste die men Verlichten wil",
het gereedmaken van de zwart-wit prenten, de drie basistechnieken (aanleggen, diepen en verhogen), de gal, de gom, de volgorde van de delen
van de prent die men kleurt en „de Temperantie", d.i. het wrijven van
de verfstoffen. Daarna volgen de kleurstoffen : rode verven, purpere of
violette, de blauwe, de gele, de groene, enz. Dit deel eindigt met de gouden zilververven en het vernissen.
Het tweede deel (16 hoofdst.) bespreekt de lucht, de grond, de vleeskleuren, de haren, de gebouwen, rotsen, bergen, dieren, voorwerpen, bloemen
en vruchten. Op het laatste hoofdstukje „om allerley gemarbert Papier te
maecken" volgen nog twee kleine bladvullingen, „vande grondt... daermen alderhande fraye Printen in Coper mede Etze oft byte" en om drukinkt te maken en te temperen.

(29)Vgl. b.v. de bereidingen om „vermiljoen", „berchgroen" of "Spaens groen"
(nrs. 8-10 in Scripta 18, p. 113) met nrs. 10.4.2, 10.3.4 en 10.3.1 in de hiernavolgende uitgave.
(30)Wie de eigenlijke drukker was is onbekend. Het werd gedrukt "voor Jacob
Roels, boeckvercooper woonende op de Hoochlantsche Kerck-straet, teghen over
het Weeshuys" te Leiden. Het boekje is zeer zeldzaam. Een ex. bevindt zich in de
bibliotheek van de Univ. van Amsterdam (Sign. : OK 92.29/2), een ander in de
B.L. te Londen (Sign. : 7854.a.5).
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Dit Verlichtery Kunst-Boeck moet wel heel wat belangstelling hebben
gehad. Het werd immers herhaalde malen herdrukt, zij het dan „met
noodige aanmerkingen vermeerderd" door een andere, wat later actieve
Noordnederlandse verlichter W. Goeree ( 31 ). De titel luidt nu :
(31)
In 1697 verscheen te Antwerpen een derde druk (een ex. in de B.L. te Londen) en in 1705 een vierde (een ex. in U. Gent). Van de tweede druk is mij geen
ex. bekend. De eigenlijke titel wordt in deze twee uitgaven voorafgegaan door een
gegraveerde titelplaat met daarop de datum 1697 (zie afbeelding). Een vertaling
in het Duits verscheen te Hamburg in 1677 [sic : lees 1697 (?)] (NUC).

(14)
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Verligterie-Kunde, Of regt Gebruik der Water-Verwen... Eertijds uytgegeven door een Voortreflijken Verligter M. Geerard ter Brugge ende nu tot
nut der Liefhebbers... vermeerderd... door W. Goeree.

Willem Goeree werd als zoon van een beroemd geneesheer in 1635 te
Middelburg geboren. Hij werd boekhandelaar met een grote belangstelling voor de beoefening van de kunsten (32).
Ook hier werd de inhoud verdeeld in twee delen, voorafgegaan door een
inleiding waarin Goeree, sprekende over de inhoud van zijn werk, zegt :
Als mede, hoemen die [= de kleuren] op gedrukte Printkonst verstandiglyk bezigen moet : welke manier men gemeenlijk Af-setten in de wandeling noemd, en wel meest gepleegd word by die, welke haer Geneeren met
opgeplakte Land-kaarten, Atlassen, Stede-boeken, Devotie-beeldekens, en
diergelijke, met Koleuren te verligten. Waer toe den Autheur dit Boekje
eerstelyk ontworpen en uytgegeven had, eer het van ons dus vermeerderd
wierd.

Het eerste deel begint met de bespreking van „de Verwen en Gereedschappen diemen in de Verligterie gebruikt", onderverdeeld in de „zoorten der Verwen" die in het „water verwen" gebruikt worden, de gereedschappen nl. de wrijfsteen, de penselen en de stukken glas „dienende om
sijne verwen op te leggen". Daarop volgen hoofdstukjes waarbij „van
yder koleur, en die Verwen die daar onder behooren, kortelijk yder zijn
aart, Temperantie en gebruik" besproken worden. Eerst komen lood- en
schelpwit en schelpzilver aan de beurt, gevolgd door de blauwe, de
gele ( 33 ), de groene, de rode, de bruine en de zwarte ( 34) verfstoffen.
Vermelden we dat bij de behandeling van „smalt", een bruin-blauwe stof,
Goeree zegt (p. 17) :
Maer alsoo zy wat dik en kladdig valt, soo isze wat moeijelijk om wel te
handelen, insonderheid alsmen ze alleen soude willen aenleggen, gelijk
van veele gedaen wort, insonderheid in 't Af-zetten van Devotie-printen,
of ook dingen van geringe Prijs.

In een volgende hoofdstuk heeft Goeree het over „de Natmaking der
Water-verwen" en over wat men zal doen met verven "die niet willen loopen, of op het Papier vatten", hoe men ze "zuyver zal bewaren" en hoe
men papier „moet lijmen of planeeren en vast maken", indien dit nodig
is om „doorslaan" van de kleur te voorkomen. Dit deel eindigt met
enkele algemene begrippen (aanleggen, verdiepen en verhogen) en de volgorde waarin men de delen (grond, lucht, personen, enz.) zal kleuren.
(32)

A.J.

VAN DER AA,

Biographisch Woordenboek der Nederlanden (Haarlem,

1862), VII, p. 251.
(33) Onderverdeeld in : „Ligt Schyt -Geel, Bruyne Schyt -Geel, Mastikot, Opriment, Saffraan, Beezye Geel, Geel Oker, Gutte Gomme, Schulp-Goud".
(34) Verdeeld in : „Lamp-Swart, Been-Swart, Wyngaerd Swart, Oost -Indischen

Inkt".
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Het tweede deel vangt aan met enkele algemeenheden en besteedt dan
gedetailleerde aandacht aan het „aanleggen, handelen en koloreeren" van
„alderhande Lugten", aan „de Gronden, en verscheide Muuren, van
Kamers, Salen en diergelijke", het „Naakt" van vrouwen en kinderen,
oude vrouwen, dode jonge vrouwen, kinderen en oude vrouwen, jonge,
oude en dode mannen, en „Satyrs en Veld-duyvelen". Daarop volgen
korte hoofdstukjes over „alderhande Hairen", „Boomen, Steelen, Takken, Schepen, Boere-Huysen en ander Hout-Werck", steden, kastelen en
vervallen ruïnes, zowel op de voor- als in de achtergrond, klippen, rotsen,
marmeren kolommen, landschappen (bergen, bomen, velden en „groenighede"), viervoetige dieren, kruipende en "fenijnige" dieren (serpenten,
slangen, „egdisse", schildpad, aardpad, kikvorsen), vogels (arend, griffioen, valk, kalkoen, zwaan, gans, eendvogel, duif, hoenders, struisvogel,
fazant, uil, ooievaar), „alderhande Wateren en Vissen", boomvruchten
(appels, peren, kersen, moerbei, aardbei, druif, perzik en abrikoos, pruimen en noten), aardvruchten (radijs, witte en rode kool, gele wortels,
komkommers, kauwoerde, rapen), bloemen (rozen, akelei, goudsbloem,
korenbloem, genoffel of anjelieren, „tulipaan"). Dit tweede en laatste
deel eindigt met een kort hoofdstuk over het kleuren van „alderhande
Goud, Silver, Koper, Tin en Yser-Werck".
Gedurende de ganse achttiende eeuw bleef het werkje uit 1634, langs de
bewerking van W. Goeree om, een zekere bekendheid genieten. Zo werd
het tweede deel uit Goeree's boekje opgenomen (1 ste deel, 3de hfst.) in
de Nieuwen Almanach der Konst-Schilders, Vernissers, Vergulders en Marmelaers voor... MDCCLXXVII dat in 1776 door Ph. Gimblet te Gent op
de markt werd gebracht ( 35).
In dit werk komen buiten het zoëven genoemde derde hoofdstuk in het
eerste deel nog twee andere voor die dezelfde materie behandelen (36).
Het moge hier volstaan erop te wijzen dat er geen enkel rechtstreeks verband bestaat met het hier uitgegeven traktaatje.

(35)Dit uitvoerig werk bestaat uit twee delen. Het werk werd door Gimblet
ook op de markt gebracht met als titel : Nieuwen Verlichter der konst-schilders,
vernissers, vergulders en marmelaers... (Gent, 1777). Zie Ferd. VANDERHAEGHEN,
Bibliographie gantoise (Gand, 1858-69), IV, nr. 4967. Op de kalender na (die hier
weggelaten is) is deze uitgave dezelfde als de Nieuwen Almanach....
(36)Het zijn : Hfst. 2 „Handelende van het maeken van alle soorten van
Water-Verwen, etc. en van de Gereedschappen noodig tot het gebruyk der zelven", en Hfst. 4 „De maniere van het schilderen in Mignature, de welke men
gemakkelyk kan leeren zonder Meester". Dit laatste traktaat is wellicht uit het
Frans vertaald en wijdt uitvoerig uit over de „Drapperyen", over de "VleeschKoleuren" en over allerhande „Landschappen" waarbij ook waters, gebouwen en
bloemen ter sprake komen.

(16)
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Volledigheidshalve en ook wegens het uitzonderlijk belang vermelden we
uit de achttiende eeuw ook het anonieme werk : De geheime Illuminierkonst (Amsterdam, 1775-80) dat — zoals de ondertitel aangeeft — informatie bevat die „uit veelerlei taalen en raare manuscripten by een verzamelt,
en ten algemeenen nutte in het licht gegeeven [werd] door een Liefhebber
der konten" ( 37).
Het is een bijzonder uitvoerig werk waarvan de inhoud uit drie delen
bestaat : gomwater, vernissen, mondlijm „en andere tot de schilderkonst
nodige dingen", gevolgd door zeven hoofdstukken telkens gewijd aan de
verfstoffen van een bepaald kleur : „Roode Veruen", bruine, gele,
groene, blauwe, „roetverf tot haairverwen" ( 38) en witte verfstoffen.
Het tweede deel begint met de „Lyf-verwen" ( 39) en gaat verder met haarverven, „koperloot", perkament, witschrift, zwartschrift, zwarte brieven,
doorzichtig papier, etswater, pluime-, been- en paardeverf te bereiden.
Daarna komen vogels, viervoetige dieren, kruipende en „fenynige" dieren, vruchten, bloemen, metalen en houtwerk aan de beurt.
In het derde deel vindt men o.m. een uitvoerig bijvoegsel bij het eerste
deel, een „Naaukeurige beschryving van het schilderen der zwarte konstprinten", de manier „van de plans te wassen", om karmijn en ultramarijnblauw te maken, een „nieuwe uitgevondene Verlakkonst", vele soorten vernissen en „eenige heerlyke en raare lakken".
De weinig systematische geordende inhoud wijst erop dat dit anoniem
werk inderdaad uit verscheidene bronnen werd samengesteld. Op zijn
gespecialiseerd vakgebied is het zonder twijfel het volledigste en grondigste dat mij uit de Nederlanden tot het einde van het Ancien Regime
bekend is.
Boltz von Ruffachs Illuminierbuch'
In 1549 liet predikant Valentinus Boltz von Ruffach in Bazel zijn Illuminierbuch verschijnen. Meer dan twee eeuwen heeft dit uit de praktijk ontstane en duidelijk op dezelfde praktijk gerichte handboek een enorm aan(37) Een exemplaar van dit heel zeldzaam boek bevindt zich in de K.B. in Den
Haag (Sign. : 1373 F 83).
(38) Verder onderverdeeld in : Lamp Zwart, Been Zwart, „Wyngaerts-Ranken"
Zwart, Oostindische inkt, „om zwart verf te maken van perzikkensteenen, zwart
kooper loot en Mumia".
(39) Onderverdeeld in : „Klyne kinder Verf... Kinderen Verf — Vrouwen lyf
verf — papier zwart word aldus gemaakt — eene verf voor menschen van middelmatige ouderdom — verf tot bruine Menschen — eene andere bruine Mensche
verf — Bloeds droppel — verf voor bleeke menschen", enz.
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zien genoten. Dat blijkt uit de talrijke herdrukken die het mocht beleven,
tot op het einde van de zeventiende eeuw toe ( 40). In 1600 werden er meer
dan honderd recepten door de naar Noord-Nederland uitgeweken Gentenaar Carolus Battus (Karel Baten) uit overgenomen in zijn SecreetBoeck (41). In de late achttiende eeuw werd het werk van Boltz nog eens
in het Nederlands vertaald (42).
Valentinus Boltz, geboren te Ruffach in de buurt van Colmar, was er
zich natuurlijk van bewust dat door zijn handboek de tot dan toe zorgvuldig geheimgehouden kunst van het kleuren mengen en bereiden in
bredere kringen toegankelijk werd. Zijn werk geeft immers op een
gemakkelijk verstaanbare manier, sterk contrasterend met de geheimtaal
van de alchemisten, een aantal niet te dure bereidingen van de kleurstoffen en mengsels die in zijn tijd meest in gebruik waren.
De invloed van het boekje was groot. Zo is het waarschijnlijk dat Jost
Amman in Neurenberg en Tobias Stimmer in Straatsburg in hun vormingsjaren met de bereidingen van Boltz gewerkt hebben. Wanneer ze
dan zelf beroemde meesters waren geworden, hebben ze gelijkaardige
handboekjes op de markt gebracht. Zo verscheen in 1578 het Kunst- und
Lehrbiichlein fier die anfahenden Jungen dat uit twee delen bestaat (43).
Het eerste vermeldt Amman als enige auteur, het tweede deel voegt daar
Stimmer als co-auteur aan toe.
Het boekje van Boltz verscheen wat meer dan een decennium na het zg.
Augsburgs Kunstbiichlein (1535), het oudste gedrukte Duitse boekje met
recepten voor schilders dat evenwel ook andere voorschriften van technische aard bevat. Het is te situeren in de traditie van de Duitse verfrecepten uit middeleeuwse handschriften (44).
Het is zeer onwaarschijnlijk dat Boltz voor zijn recepten zowel als voor
de structurering van zijn boekje geen voorbeeld zou hebben nagevolgd.
Wellicht heeft hij het welbekende Straatsburgse handschrift gebruikt dat

(40)C.J. BENZIGER (ed.), Illuminierbuch : Wie man allerlei Farben bereiten,
misthen und auftragen soll... Durch Valentinum Boltz von Ruffach (1549) (Sammlung malertechnischer Schriften Bd. IV (gen. ed. Ernst Berger), Miinchen, 1913).
(41)[Karel BATEN], Secreet-Boeck Waer in vele diversche Secreten ende heerlicke
Consten in veelderleye verscheyden materien... (Dordrecht, A. Canin, 1600),
pp. 278-325. Zie ook Ed. BONTINCK, "Het 'Secreet-Boeck' van Carel Baten (Gent,
1540 ? - Amsterdam 1617?)", Versl. en Med. K. V.A. (1928), 801-20 geeft een tabel
van de ontleende recepten. Cf. ook R. JANSEN-SIEBEN, Op.cit., pp. 89-90.
(42) De geheime Illuminier-Konst (Amsterdam, 1770).
(43)Frankfurt a.M., 1578.
(44) P. ASSIGN, Altdeutsche Fachliteratur (Grundlagen der Germanistik 13, Berlin, 1973), pp. 85-86 ; E. PLOSS, Studien zu den deutschen Maler- und Farbenbiichern des Mittelalters (Diss. München, 1952) ; dezelfde, Ein Buch von alten Farben. Technologie der Textilfarben im Mittelalter (München, 1967).
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uit de late veertiende en de vroege vijftiende eeuw dateert. Het ging in
1870 door brand verloren, maar is wel in een afschrift bewaard ( 45). Of
hij ook Franse schildershandboeken heeft gekend is onzeker ( 46), maar
een aantal recepten die we bij hem aantreffen, komen eveneens voor in
het zg. Liber illuministarius, een vijftiende-eeuwse collectie recepten in een
handschrift van de abdij van Tegernsee ( 47).
Het hierna uitgegeven Nederlands secreet-boekje vertoont gelijkenis met
het Illuminierbuch, wat niet te verwonderen is aangezien beide dezelfde
materie behandelen. De basisstruktuur van beide is identiek : eerst de
enkelvoudige kleuren en hun bereiding, daarna de gemengde met hun
toepassingen en de manieren om ze te hogen of te verdiepen. Alhoewel
beide dus een gelijklopende struktuur hebben is er geen enkele noemenswaardige overeenstemming in de verwoording. Onvermijdelijk is er wel
een algemene verwantschap in de inhoud, maar zelfs dan zijn er verschillen. Een voorbeeld :
Men vergelijke de passage over ` Grouw haer ' (15.3) met Boltz (p. 93) :

Grauwe har
Nim plywyss den mehren theyl misch darunder ein klein wenig esch plo
und papyr schwertz. Schattier daruff mit dunnen Endich ( 48)...
Hier valt een betrekkelijk sterke overeenkomst te noteren. Dit is echter
de uitzondering. In de regel zijn de bereidingswijzen die voor eenzelfde
kleur in beide werken aangegeven worden sterk verschillend. Een lukraak
gekozen voorbeeld : men vergelijke met 14.9 de volgende instructie bij
Boltz (p. 91) :
Totenbeynfarb
Nimm ply wyss und ryb darunder gar ein wenig russfarb das es hechte
syge. Schattier daruff mit dunnen russfarb. Erhóchs mit plywyss.
Het is duidelijk dat het Antwerpse traktaat geheel onafhankelijk is van
het Illuminierbuch en als een eigen, in hoofdzaak uit de praktijk gegroeid
handboek is te beschouwen. De auteur was wellicht bekend met enkele
gelijkaardige traktaten uit de ons omringende landen, maar heeft zich

(45)Dit afschrift bevindt zich in de bibliotheek van de National Art Gallery te
London. E. BERGER, Beitráge zur Entwicklungsgeschichte der Maltechnik
(Munchen, 1897), II, p. 154 e.v. geeft er grote delen uit weer.
(46)B.v. de recepten van Le Begne die men afgedrukt vindt bij M.P. MERRIOriginal Treatises, Dating from the XIITh to the XVIIIth Centuries on the
Art of Painting (London, 1899), I, p. 137 e.v.
(47)Vgl. E. BERGER, Op.cit., pp. 178 e.v.
(48) Endich : indigo.
FIELD,
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daar — voor zover ik heb kunnen nagaan — niet noemenswaardig door
laten beïnvloeden (49).
Een ander, bijzonder populair werkje, nu van Nederlandse origine, is het
traktaat dat onder verschillende titels in verscheidene uitgaven met niet
steeds precies dezelfde inhoud, vanaf 1551 in omloop was ( 50). Het werd
geschreven of althans samengesteld door een zekere Simon Andriessen
uit Amsterdam. Naast allerlei technische recepten en „schoone secreten"
voor allerlei ambachtslui, vindt men in sommige uitgaven (b.v. die van
1581) ook Een schoon Tractaet van sommighe werckingen der Alchemistische dinghen, d.i. een „boecxken, inholdende van allerley verwen te maecken ende ooc hoe men alderlije verwen wrijven ende legghen sal". Hierin
wordt in vierentwintig `capittels' o.m. uiteengezet hoe men vernis zal
maken „tot schrijuers behoef", of „schrijuers creet", of nog een manier
om "Berchgroene" te maken, „lasuer", „roosen van Parijs", "brezielrood", om boeken te vergulden, met gouden of zilveren letters te schrijven, enz.
Buiten de — gezien het om hetzelfde onderwerp gaat — onvermijdelijke
algemene, vage gelijkenis, valt er echter geen noemenswaardige overeenkomst te bespeuren met het hierna uitgegeven handboekje.

De eigenheid van het Antwerps handboekje
Het boekje is zonder twijfel afkomstig van een geboren Antwerpenaar of
van een inwijkeling die nauw bij de `verlichterije' en het afzetten van
drukwerk betrokken was. Dat het handboekje uit Antwerpen afkomstig
is kan weliswaar niet bewezen worden. Het enige houvast zijn de eigenaardigheden van de taal, waarbij niets te noteren valt dat Antwerpen als
plaats van herkomst zou uitsluiten. De taal is zeer algemeen Nederlands
met slechts weinig locale dialectismen. Deze wijzen in alle geval duidelijk
op een Brabantse origine, d.i. het oude hertogdom Brabant waarbij ook
Antwerpen hoorde. Dit blijkt uit vormen en spellingen als cleijn (2), luttel
(1, 8, 41, 47), dwelck (4, 6, 10), suyt (8), veurts (9), poosken (10), dout (10)
en douwen (4.3.1), doeghet (11.2.6), ghenouch (11.4.3), weicken (11.4.4),
schoen (11.2.1), enz. Daar Antwerpen in de 17de eeuw het enige belang-

(49)Er is evenmin enige gelijkenis met [Herman MULLER], Veelderhande cierlijcke Compertementen profitelijck voor schilders... geinuenteert door Iaques Floris
(Antwerpen, 1564) of met [Heinrich VOGTHERR], Een constrijck boeck seer profytelyck voor Schilders, Beeltsnyders... (Antwerpen, 1572). Beide werken bevatten geen
tekst, alleen de afbeeldingen die als modelvormen bedoeld zijn. Men vgl.
SEN-SIEBEN, Op.Cit., p. 179.
(50) R. JANSEN-SIEBEN, Op.Cit.,

pp. 88-89.
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rijke centrum was waar deze kunst op grote schaal werd beoefend, ligt
het voor de hand dat dit traktaat daar thuishoort.
Opvallend is dat nergens een beroep wordt gedaan op autoriteiten om de
recepten meer geloofwaardigheid en gewicht te verlenen ( 51). Slechts één
uitzondering dient vermeld te worden, die echter niet in het eigenlijke
verlichterstraktaat voorkomt. In een nota die volgt op nr. 50 wordt een
extract uit Theophilus in het Latijn aangehaald met middelen om ivoor,
glas en hoorn week te maken. Een gedeelte van dit citaat vinden we
inderdaad in de Schedula diversarum artium van Theophilus Presbyter
terug (52).
De kringen van verlichters en afzetters komen ook duidelijk naar voren
als de wereld waarin het handboek thuishoort, door het zogoed als
geheel ontbreken van olieverfstoffen. Deze werden immers op papier of
perkament niet gebruikt. Olieverf komt alleen helemaal op het einde (nr.
54) even ter sprake bij de toevoegingen bij het eigenlijke verftraktaat.
Het lijkt waarschijnlijk dat het eigenlijke handboek (nrs. 1-34), d.i. de
tekst zonder de addenda (nrs. 34-54), een afschrift is van een ander, contemporain of ouder traktaat. Daarop wijzen slechts een paar gegevens.
In nr. 41 kwam in de legger van de scribent b lijkbaar een tekening voor ;
in de tekst wordt ernaar verwezen maar de tekening zelf ontbreekt. Een
weinig verder (in hetzelfde nummer) is een deel tekst door de scribent
overgeslagen.
Structurering van de tekst
Het hierna uitgegeven handboek voor verlichters en afzetters (nrs. 1-34)
bestaat uit twee delen, voorafgegaan door een aantal `hoofdstukjes' die
als voorwerk of aanloop tot het eigenlijke traktaat te beschouwen zijn :
de keuze van het juiste penseel, het leggen van goud en zilver en —
vooral — de oplos- en bindmiddelen voor de grondstoffen : de ` Temperatuurwasser', d.i. gomwater en lijmwater ( 53), eiwit en gal.

(51)Voor de uitgebreide middeleeuwse technische literatuur over verven en
kleurbereidingen, zie J.J.E. ALEXANDER, Medieval Illuminators and their methods
of work (New Haven, London, 1992), p. 159 waar een uitvoerig bibliografisch
overzicht gegeven wordt.
(52) Albert ILG (ed.), Theophilus Presbyter, Schedula diversarum artium (W ien,
1874), p. 369. Men vgl. ook p. 363, nr. 12 en p. 365, nr. 23. Men zie ook
C.R. DODWELL, Theophilus. The Various Arts. De Diversis Artibus (Oxford, 1986).
(53)Lijmwater, wat bij Boltz `perment lym' (d.i. perkamentlijm) heet, gebruikt
men volgens deze auteur i.pl.v. gomwater voor Minien, Plygeel, Parissrodt, Ruschgál, Auripigmentum, Lac, Oger en Berg gruen. (C.J. BENZIGER, Op.cit., p. 41).
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Daarop volgt het eigenlijke traktaat, waarin we — zoals gezegd — twee
delen kunnen onderscheiden :
1) In zes `hoofdstukjes' (nrs. 10.1 tot 10.6) worden de meest gebruikte
basiskleuren één voor één besproken : grondstof, bereiding en toepassing.
Het gaat hierbij uitsluitend om plantaardige en minerale grondstoffen ;
van olie als oplos- of bindmiddel is geen sprake. Voor elke kleur zijn er
van zes tot tien soorten. Alleen voor wit is de keuze tot twee beperkt.
2) Het tweede deel is veel uitvoeriger (nrs. 11-34). Hier komen allerlei
mengkleuren aan bod : „weerschijnende en sijde coleuren", kleuren voor
„laecken ende drapperijen", voor lichaamsdelen, haar en dierenvachten.
Daarop volgen „lochten", "wolken", en een hele reeks andere dingen die
op voorstellingen afgebeeld worden.
Na dit eigenlijke, gedetailleerde handboek volgt een ruim aantal recepten
voor verwante materies (nrs. 35-38, 41) en vooral bijzonder interessante
en zeldzame recepten die slechts onrechtstreeks of helemaal niet met de
„verlichterije" verwant zijn. Dit gedeelte is duidelijk als een toevoeging
te beschouwen, waarmee helemaal niet bedoeld is dat het minder belangrijk zou zijn. Wel integendeel.
Zo is er het merkwaardig recept om „witte tafelkens" te maken (nr. 39),
waarmee waarschijnlijk op een houten plankje gespannen bladen wit perkament bedoeld worden. Vermoedelijk werd op die bladen een schets
aangebracht die dan later door de verlichter met kleur werd opgevuld ( 54). Ze konden echter ook worden gebruikt om er teksten op te
schrijven zoals op ander perkament. Het daaropvolgende nummer (nr.
40) en ook nr. 48 geven aan hoe men afbeeldingen op glas of kristal zal
schilderen en hoe men het daartoe nodige „pintuer" zal bereiden (nr. 49).
De overige recepten zijn van sterk uiteenlopende aard : het wassen van
zwarte stoffen (nr. 42) en witte wol (nr. 50), zilverwerk wit maken (nr.
43), zwarte lijsten, wellicht voor schilderijen, van imitatie-ebbenhout (nrs.
44 en 45), twee inktrecepten (nrs. 51 en 52) (55).
Bijzonder zeldzaam zijn recepten om kunstmatige bloemen te maken (56).
IJs- of talkbloemen (nr. 46) zijn een wellicht uniek voorbeeld daarvan.

(54)Vgl. M. LEMAIRE, Op.cit., passim.
(55)Zie Chr. DE BACKER, „Recepten voor het verven, het maken van artificiële
bladeren en vruchten uit de achttiende eeuw", in : Chr. DE BACKER (ed.), Cultuurhistorische Caleidoscoop aangeboden aan Prof. Dr. W.L. Braekman (Gent, 1992),
pp. 129-45 noot 12 (p. 134) en — ook in hetzelfde boek — A.J. GEURTS, „Drie
Recepten voor het maken van zegelwas en inkt", pp. 213-18.
(56)Chr. DE BACKER, Op.cit., pp. 129-45.
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Ten slotte is er nog een recept om „rossen witten wijn" klaar te maken
(nr. 47) ( 57), een medisch (?) recept om „hooftpillekens" te maken (nr. 53)
en een korte tekst met aanwijzingen bij het schilderen met olieverf (nr.
54), de enige waar olie als bindmiddel gebruikt wordt.

Gedetailleerd inhoudsoverzicht van nrs 1 en 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

[Vanden pinceelen.]
Hier volcht een maniere hoemen ghemaelen goudt ghebruijcken sal.
Hoemen gheslagen goudt leggen sal.
Vanden silver.
Manieren hoemen gomwater maecken sal.
Hoemen wit van eye breeken sal.
Om wit van eye te bewaeren dat het niet en stincke.
Om wit van eye te bewaeren dattet niet suijt en wort.
Om gal te bereijden datse lange goedt blijft.
Hoemen lijmwater maken sal.
Hier volcht een maniere hoemen alderhande coleuren wasschen ende
bereijden sal.
11.1. [Van witte coeleuren.]
11.1.1. [Lootwit.]
11.1.2. Venetswit ofte ceruse.
11.2. Van gheluwe couleuren.
11.2.1. Masticot.
11.2.2. Lichten oker.
11.2.3. Bruijnen Engelschen oker.
11.2.4. Operiment.
11.2.5. Scij tgheluwe .
11.2.6. Routverve als sout.
11.3. Van groene coelueren.
11.3.1. Spaensgroen.
11.3.2. Asuijrgroen.
11.3.3. Engelsgroen.
11.3.4. Berchgroen.
11.3.5. Cedergroen.
11.3.6. Sapsgroen.
11.3.7. Schelpgroen.

( 57) Vgl. W.L. BRAEKMAN, „W
ander hulpen des Ghebrecs des Wiins'. Een
onbekend Middelnederlands wijntraktaat uit de vijftiende eeuw", in : G. KEIL,
R. RUDOLF e.a. (eds.), Fachliteratur des Mittelalters. Festschrift fur Gerhard Eis
(Stuttgart, 1968), pp. 177-204.
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11.4. Roode colueren.
11.4.1. [Menie.]
11.4.2. Fer[m]elioen.
11.4.3. [Gesette] bresilie.
11.4.4. Gesoden bresilie.
11.4.5. Provins[c]he couluer.
11.4.6. Root crijt.
11.4.7. Lac.
11.4.8. Bruijn Engels root.
11.4.9. Ematites.
11.4.10. Tornisol.
11.5. Van blauwe coleuren.
11.5.1. [Lasuer.]
11.5.2. Sanderblouw.
11.5.3. Smalte.
11.5.4. Lacmoes offt legmoes.
11.5.5. Indienblouw.
11.6. Van swarte coleuren.
11.6.1. Lampeswart.
11.6.2. Coelssche aerde.
11.6.3. Pampierswaert.
11.6.4. Yvoorenswardt.
11.6.5. Luyckerswardt.
11.6.6. Kolswart.
11.6.7. Mumiam offt mommi.
12. Hiernaer volgen verscheijden weerschijnende ende sijde coleuren.
12.1 Menie ende masticot...
12.2. Menie, wit ende masticot...
12.3. Menie ende wit...
12.4. Fermelioen ende wit...
12.5. Lac ende wit...
12.6. Breselie ende wit...
12.7. Cedergroen...
12.8. Berchgroen ende masticot...
12.9. Sapgroen ende wit...
12.10. Rood ende opriment...
12.11. Assche ende wit...
13. Die maniere om verscheijden coleuren van laecken ende drapperijen
aen te leggen.
13.1. Een wit cleet.
13.2. Een geluw cleedt.
13.3. Een root cleedt.
13.4. Een purper cleet.

(24)

14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
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13.5. Ghetempert purper.
13.6. Root fluweel.
13.7. Van groen coleuren.
13.8. Van blouwe coleuren.
13.9. Lazuer.
13.10. Asschen ende Duytsblouwen.
13.11. Van swarte coleuren.
13.12. Minnebroederen grouw.
13.13. Brigittebroeders grauw.
Die naecte coleuren int afsetten.
14.1. Naecte vrouwen oft kinderen in ghedruckte belden.
14.2. Mans ende oude vrouwen int afsetten.
14.3. Naecte kinderen in verlichterije.
14.4. Vrouwen in verlichterije.
14.5. Mans ende vrouwen in verlichterijen.
14.6. Bruijne lieden.
14.7. Bleecke lieden verwe.
14.8. Doodt lichamen.
14.9. Doode beenen.
Haer verwe.
15.1. Root haer.
15.2. Bruijn haer.
15.3. Grouw haer.
15.4. Eselsgrouw.
15.5. Peerden.
15.6. Wolfsverve.
15.7. Coluer van den vosch.
[Lochten aen te leggen.]
16.1. Maniere om verschijden lochten aen te leggen.
16.2. Van blouw locht.
Wolcken.
Van bergen en lantschappen.
Wateren.
Stammen van boomen.
Het looff offt blaedere der boomen.
Steenroetsen.
Roode huijsen ende casteelen.
Grauwen steen.
Groote roode huijsen offt mueren.
Duyvensteen.
Van verscheijden daecken opt die huijsen.
27.1. Een root dach.
27.2. Blouw dach.
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27.3. Stroeijen dach.
27.4. Purpur dach.
28. Metael offt coperwerck.
29. Yserwerck.
30. Tinnewerck.
31. Roock.
32. Roock ende vlammen.
33. Hemels licht.
34. Houtwerck.
35. NOTA. Alsmen eenighe conste verlichteren offt afsetten wilt...
36. Om seer excellenten lasuer van over zee te maecken.
37. Om lasuer van over zee sonder lapis lasuli te maecken.
38. Om lacca te maecken van fijnen greijne.
39. Een schoon vernis om goudt ende silver ende alle andere dingen
mede te ve rn issen.
40. Om witte tafelkens te maecken daermen met coopere, latoene offt silvere primen mach in schrijven.
41. Een seer schoone, vremde conste om colueren te maken allerende om
penseen ende agnus dei ende diergelijcke te schilderen op gelas offt
crijstalleijn.
42. Die maniere van goudt te vrijven ende in de schelpe te brenghen
gelijc die verluchters gebruijcken.
43. Remedien om eenighe swarten stoffen te wasschen als lanianten,
coratten, momfeluwen,...
44. Om eenich silverwerck wit te sieden.
45. Om te maecken swaerte leesten op die maniere van ebbenhoudt.
46. Op een andere maniere.
47. Maniere van diecke eys ofte talckblommen te maecken.
48. Remedie om rossen witten wijn claer te maecken ( 58).
49. Een mijne conste om op gelas te schilderen...
50. Om pintuer te makene.
51. Om wit wullen te suij[v]eren.
52. Maniere om swarten inc te maecken.
53. Een ander om inct te maecken.
54. Maniere om hooftpillekens te maecken.
55. Om met olieverve te schilderen.

( 58) Hierna volgen één Waals en vijf Franse wereldlijke liederen (fols. 62r-67v).
Zie de Inleiding, s.v. Het handschrift.
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(26)
DE TEKST ( 59 )

(fol. 2r) Dit is den boeck waer in veel schoone consten ende secreten stam

aengaende die verlichterie, hoemen allen colueren wasschep ende
bereijden sal ende die selve ghebruijcken.

(fol. 2")
1. [Vanden pinceelen]
Inden eersten wil ick ulieden scrijuen vanden pinceelen, die welck daertoe
mest bequaem ( 1) sijn.
Alsmen pinceelen coopen wilt, soo zalmen sien naer die ghene die welck
voere (2) scherp ende stijff zijn, op deze maniere :
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Want die ghene die welcke lane ende slap zijn, die en canmen niet wel
ghebruijcken, als hier beneden ( 3) :

(fol. 3r)

2. Hier volcht een maniere hoemen ghemaelen goudt ghebruijcken zal.

Alsmen hiervan ghebruijcken wilt, soo salmen het wterste van den vinger
steken in schoen regenwater, ende alsoe sal men een druppelken laeten
vallen in die gaude scheelpe ( 4) ; dan salmen goudt oft silver meteen cleijn
stampen ende daerinne roeren aen eenen cant vander schelpe ende daermede wercken. Ende men sal eerst .ij. oft .iij. oft .iiij. keren met het gout
oft silver besmeren ende laeten (fol. 3") droogen, ende dan metten vinger
daerover vrijven. Indien dat het niet af en gaet, soe ist wel, maer indien
dat het afgaet, soe moet men een luttel gomwater soe groet als een spellehoeft daeronder mengelen.

( 59) De nummering, de indeling in alinea's en zinnen, de hoofdletters en leestekens werden door mij aangebracht. Wat tussen vierkante haakjes staat komt in
het hs. niet voor. De afkortingen werden stilzwijgend opgelost, de u voor v werd
door mij steeds als v geschreven ; samenstellingen werden aaneengeschreven.
Technische termen zijn in een afzonderlijk glossarium opgenomen.
(1) bequaem : geschikt.
(2) voere : van voor.
(3) De tekeningen zijn weinig precies. Het verschil tussen beide afgebeelde penselen is niet zeer duidelijk te zien.
(4) gaude scheelpe : schelp met (of voor) het goud.
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3. Hoemen gheslagen goudt leggen sal.

Nempt een wijnich wit van een eije gheslaegen, ende mengt daeronder
een luttel safferans, oft oock lichten oocker, ende bestreckt ( 5) daermede
die plaetse die ghij wilt met goudt beleggen, ende terwijlen dat noch nat
is en[de] vochtich, soe suldij dat goudt daer (fol. 4r) properlijck op leggen
met cattoen ende laetent wel droeghen. Als dus wel gedroocht es, soe seldij daer eerst weer wrijven met het cattoen ende daernaer met eenen
tandt ( 6) licken ende suyveren ( 7).
4. Vanden silver.
Wildij zilveren bladeren ( 8) oock alsoe leggen, soe strijckt oock den
grondt met lootwit dat wel cleijn ghevreven is, ghetempert met gomwater, ende alst wel hardt worden is, soe overstrijckt met wit van eije dunnekens oft mager, ende dan soe lecht den silver daerop. Alst dan droech
es, soe bruyneret ( 9) met den tandt als voerseit is.
(fol. 4v)
Men mach oock wel het ghemaelen goudt wrijven, oft licken met eenen honstandt, oft oock met eenen wolftandt, dwelck op gheelen oft bruijnen ocker gheleijt is, maer anders niet.
5. Manieren hoemen gomwater maecken sal (10).
Men sal nemen eenen clijnen wijt comme of een schoen dijn potteken wel
schoon claer reghenwater. Indien datter geen regenwater te crijghen en
es, sal men minder claer water nemen, ende daerinne doen een clijn
stuckxken gomme van arabien, ende laetent daerinne liggen eenen dach
ende nacht, alsoe ist goet om te ghebrucken.
(fol. 51.)

6. Hoemen wit van eye breeken sal.

Men sal het witte van Bije doen in een ghelaes offt teelken ( 11), dan soe
sal men nemen een penne van eene swaene offt een schacht, ende snijden
in vieren, ende steken int gelas tot den gront toe daer het wit vanden eij
is, ende vrijven den schacht wel tusschen uwe handen totter tijd dat het
wit teelemaele ( i2) schuijm es gheworden.

(5) bestreckt : bestrijkt.
(6) tandt : wrijfstok uit ivoor of (varkens) been.
(7) Vgl. „Van goudt te wriuen...", in W.L. BRAEKMAN, Middelne-derlandse Ver-

frecepten, p. 109.
(8) bladeren : bladen.
(9) bruyneret : polijst het, maakt het glanzend.
(10) Voor een gelijkaardig recept, zie W.L. BRAEKMAN, Middelne-derlandse Ver-

frecepten, p. 41.
(11) teelken : schoteltje, kommetje.
(12) teelemaele : helemaal.
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Alst nu soe wel ghevreven is, ende het schuijm seer dick is dat men ghelijc metten schuijm mach (fol. 5") omroeren, ende soe sal ment laeten
sincken ende dan d'welck claer gheworden is, salmen in een ander ghelas
doen offt schelpe, ende dat is goet om daermede te wercken.
7. Om wit van Bije te bewaeren dat het niet en stincke.
Men sal nemen foleij, celidonien ende gouwortel, ende leggense in het wit
van eye eenen dach ende nacht.
8. Om wit van eye te bewaeren dattet niet suijt

( 13

) en wort.

Nemt aluijn die groote van een clijn boenken, ende werpet in het wit van
eij, het en sal nemmermeer bederven.
(fol. 6r)

9. Om gal te bereyden datse lange goedt blijft.

Nempt die galle van eenen osse offte hert, doetse in een gelas, ende doet
daertoe een wijnich ghesmonten alluyn ende een wijnich soudts. Laetet
alsoe .iij. ( 14) oft .iiij. dagen staen.
Daernaer soe clijn[s]et offt sijghet ( i5) doer eenen doeck ende bewaeret
alsoe in een gelas, het sal altijt goedt blijven. Ende indien dat bijnae inne
droecht, soe salmen daerop gieten schoen regenwater ende alsoe wel
onderroeren, het sal wederom goedt sijn.
Dese galle wordt meestendeel ghebruyckt alsmen eene (fol. 6") conste
affsetten wilt die seer groef ghedruckt is offt die te vet van inct is, alsoe
dat die verve daer ( 16) op niet vloeijen en willen. Soe salmen het buijtenste van pinceele steeken in de voerseide galle ende daermede die verwe
temperen ( 17 ) ende sal terstonts veurts schieten ( 18 ) ende vloeijen.
10. Hoemen lijmwater maken sal.
Item ghelijck sommige verwen gheen gomme en moegen verdraegen, ende
daer leelijck af woorden, soe salmen oock altijt nghereet hebben goet,
schoen, claer lijmwater, dwelc men maeken sal als hiernaer volcht.
Nempt een deel stucgkens offt snijelinghe van fijn (fol. 7r) perkement,
settet te wijke eenen nacht in schoon claer regenwaeter, daernaer settet
opt vier ende laet sieden een poosken, ende dan nemet vanden vier ende
sijget doer eenen doeck ende laetet cout worden.

(13) suijt : betekenis onduidelijk ; zoet (?).
(14)In het hs. staat .iiij.
(15) clijn js]et offt sijghet : twee synoniemen : zeven, ziften.
(16) daer : in het hs. staat dat.
(17) temperen : aanleggen.
(18) veurts schieten : uiteenlopen.

(29)

106

Alse nu coudt gheworden is, soe dout met den vinger daerop : indien dat
gheheel stijf is, soe doet daer noch water bij ende laetet wederom smelten, ende dat sal men seer langhes ( 19) doen. Dan, tselve coudt sijnde,
nauwelijck aen sij ghecommen ende beeft soe wanneer men die properlijcken (20) aenroert.
Alst wel soe veerre ghebrocht is, soe sal men daer bij doen eenen lepel
rosewater ende laetet alsoe te samen staen (fol. 71 tot dattet wederom
begint te dissolveren ende tot water te commen.
Dan ist seer bequaem tot fijne ende subtijler werken, zonderlijnghe tot
lack, ende gheneraelijcken tot alle colleuren daermen mede verhoogen
wilt.

11. Hier volcht een maniere hoemen alderhande coleuren
wasschen ende bereijden sal.
Alsmen eenigherhande colleuren wasschen wilt, soe moet men een
sach (21) crijts ghereet hebben dat plaet is, ontrent soe breet als een
telioore ( 22) offt meerder, om daer die coleuren op te doen, daermede te
doen ghelijck hiernaer volcht.
11.1 [Van witte colleuren]
11.1.1. [Lootwit]
Lootwit is een verwe die op loot wassen ( 23) (fol. 8r) ende als die selve
noch niet gevreven en is, so sijnt witte stuckxkens ghelijck offt plaekers (24) van loot waren, ende is oock soe swaer van substantie als loot
zelve.
Ende dit sal men vryven met schoen regenwater tot dattet wel clijn ende
subtijl sij. Ende wel ghevreven sijnde, salme[n] tselve op den steen inder
sonnen laeten droogen ende daernaer met versch water bespringen (25)
ende vrijven.
Ende naer dattet noch een poosken sal sijn ghevreven, sal men dat met
den opstrijker ( 26) vanden steen doen ende alsoe opt voerseide crijt laeten
vallen aen verscheijde stucxkens offt claddekens ( 27).

( i9) langhes : lange tijd.
(20) .iir roperlijcken : op de juiste manier.
(21) sach zacht.
(22) telioore : eetbord.
(23) wassen : lees wasset, groeit, ontstaat.
(24)r laekers : plaatjes.
(25) bespringen : besprenkelen.
(26) opstrijcker : houten spatel.
(27) claddekens : hoopjes.
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Ende weder tsamen met datmen ghevreven heeft (fol. 8`') salmen het crijt
inder sonnen stellen ende laeten droogen. Ghedrocht sijnde, sal men dat
in een doexken bewaren ende daervan telckke reijse ( 28) een stucxken
nemen ende in een schelpe doen.
Dit wit machmen temperen met gomwater offte lijmwater alsoe men wilt.
Maer indien datmen daeronder temperen wilt besiengheeluw oft bresilie,
soe moetmen het wit temperen met gomwater, anders souden die couleuren bij den anderen rennen (29).
11.1.2. Venetswit ofte ceruse.
Dit wit coopemen in een vat. Dit salmen (fol. 9r) vrijven met den vinger
in een groete schelpe ende daernaer doorghieten door een fijn doeckxken
in een ander schelpe.
11.2. Van gheluwe couleuren.
11.2.1. Masticot.
Daer is een licht gheluw ghenoempt masticot offte massecot, die welcke
men niet wassen ( 30) en moet overmidts datse haer schonte int wasschen
verliest, maer men salse vrijven ende doer eenen doek doen ghelijck hiernaer volcht.
Nempt een commeken met schoen regenwater, lecht daerover een schoen
lijnen doecxken dat wel dicht ( 31) is. Daernaer leecht daerop een deel van
uwen masticot, daer(fol. 9v)naer nempt die vier hoeckxkens van het voerseide doexcken tsamen, ende spoelt alsoe die verwe int voerseide water
tot dat ghij ghewaer wordt dat het fijnste vande voerseide verwe doer den
doeck int water ghecommen zij. Dan suldij het groefste dat inden doeck
ghebleven is wt nemen, ende wederom ander daerinne doen, ende dat soo
lange tot dat alle die verwe die ghij wasschen wilt doerghedaen ende ghehandelt sij. Daernaer suldij die verwe, dwelck indt water is, laten sincken.
Gesoncke[n] sijnde, het water afgieten ende die verwe opt crijt laeten
droegen ende het groefste dat inden doeck bleven is (fol. lor) machmen
vrijven ende in lantschapkens ghebruijcken om ander lichte couleuren
aen te leggen ende te temperen.
11.2.2. Lichten oker.
Alsmen lichten oker coopen wilt, soo salmen vraegen naer lichten Inghelschen oker, ende hoe die vetter is hoe beeter, dwelcken men sal probeeren
metten vinger daerover vrijven[de] want soe desen verwe [beter is], soe die
quaelijcker af den vinger te crijgen is.
(28) reijse : keer.
(29) rennen : lopen, ineenvloeien.
(30) wassen : in het hs. staat vrijuen.

(31) dicht : fijngeweven, fijnmazig.

108

(31)

Desen sal men drooch vrijven op eenen steen sonder eenich water offt
vochticheijt daerinne te doene, ende daernaer wasschen ende also doen
ghelijck van masticot voerseijt is. Een verwe die soo sacht waere (ghelijck
men wel vindt) datmen die met den (fol. 10") vinger in de schelpe mocht
breeken.
11.2.3. Bruijnen Enghelschen oker.
Desen wordt oock ghevreven ende ghewasschen ghelijck den lichten oker
als voerscreven is.
11.2.4. Operiment.
Men vindt gheluwe ende rooden operiment, maer den gheluwe en is niet
bequam ( 32) in verlichterije. Ende in die plaetse van den selven soo ghebruijckt men schoon masticot.
Maer den roeden is seer bequaem tot verlichterije ende wat ghevreven
alleen met ghebranden wijn, ende men sallen op de steen laeten droegen ;
droech sijnde, noch eens besprengen ende vrijven, (fol. 11') dan opt crijt
in de sonnen laeten droegen.
11.2.5. Scijtgheluwe.
Scijtgheluwe salmen wrijven met simpel water ende opt crijt droegen.
Men maeckt oock een doorschijnich gheluwe van witte roosen. Soo nemt
twee of drij hantvollen witte roosenbladeren, de welcken men stooten
moet in eenen steenen mortier ofte vijsel. Ende wel gestooten zijnde, soo
salment daeronder strooien witten cleynen gestooten alluijn ende wel
ondereen gestooten sijnde, soo salmen door eenen fijnen doeck duwen
offt vringhen ende dat is een schoon gheluwe. (fol. 11v) Alst nu droech
is ende ghij daer mede wercken wilt, soe verwerckment met schoon
regenwater.
Item het sap ( 33) van witte lelienbladeren ende daer alluijn inne dat is
schoon gheel.
11.2.6. Routverve als sout.
Men maeckt oock een doerschijnende coleure van sout wt de schouwe of
den hert ( 34) ghenomen.
Nempt .ij. offt .iij. hantfol van het beste sout dat ghij crijghen kont, ende
laetse een poosken sieden over trier in een panneken met regenwater.
Daernaer sijghet doer eenen doeck in een ander panneken offt potteken.
Maec dan het eerste panneken wel schoon, ende doet (fol. 12e) daerinne
het doergheslagen sap, set het wederom op tvier, ende laetet seer lange

(32) bequam : geschikt.
(33) sap : in het hs. staat sout.
(34) hert : haard.
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sieden tot dat het water bijnae inghesoden is. Dan soe doeghet in een
schelpe ende laetet daerinne voorts droogen.
Alsmen hier van ghebruijcken wilt, soe salmen nemen een nat ghemaeckt
pinceele, nae datmen tselve dick offt dunne begert.
11.3. Van groene coeleuren.
11.3.1. Spaensgroen (3s)
Nempt twee loot spaensgroen ende een vierendeel loots witten wijnsteen,
ende vrijvet op eenen steen met witten wijnasijn, ende alst wel ghevreven
is, soe suldijt opstrijcken ( 36) ende doen in een gelaesken, daerbij doende
noch wat wijnazijn.
Daernaer salment (fol. 12") cleijnsen doer eenen doeck, ende indien dat
niet wel doer loopen en wilt, soe salment met den vinger toe douwen offt
vringen.
Dit groen machmen bewaeren iaer ende dach ende goet houden. Indien
dattet te droch werde van lancheijt van tijt, soo salmen een wijnich
schoon water daerop gieten, ende wel omroeren, ende alsoe laten staen.
Hiervan salmen temperen alderhande lichte ende bruijne groenen alsmen
daer wit, offt masticot, offt ascsche bij doet. Ende tsamen temperen naer
dat ment tselve begeert te hebben. Indien dat men eenighe lichte groene
begert bruijnder, offt schonder te hebben, soe salmen een wijnich van het
voerseide spaensgroen daeronder mengelen. Het tes ( 37) seer schoon ende
(fol. 13e) bequaem tot boomen alsmen daer wijnich sapgroen onder
mengt. Dit groen en wordt maer op pampier ghebesicht ( 38).
11.3.2. Asuijrgroen.
Asuijrgroen es een schoon groet groen maer groef van substantie, ende
moet daerom zeer wel worden ghevreven met schon regenwater ende een
cleijn stucksken flesgelas. Men salt dan seere laeten droogen ende daernaer wederom besproen. Daernaer salmen dese verwe in een groote
schelpe wasschen soo lange dat het sal groen wederom wt gewasschen es,
ende dan salmen of gieten.
11.3.3. Engelsgroen.
Men vindt veelderhande Engelssche groenen die men niet (fol. 13") wel
en can onderkennen offt onderscheijden dan bij monsterkens diemen
daer van hauden moet, die welc oock ghevreven ende ghewassen worden
als van asuijrgroen geseijt is.

(35) Vgl. W.L. BRAEKMAN, Middelnederlandse Verfrecepten, p. 113.
(36) opstrijcken : samenvegen.
(37) tes : es, is.
(38) Enkel op papier (en niet op perkament).
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(33)
11.3.4. Berchgroen ( 39) .

Alsmen berchgroen coopen wilt, soe salmen sien naer die grootste stucken (40) want tselve oock veelderhande es, soo zalmen sien naer den
genen die meest nae den blouwen offt doncker groen compt ende die gheheel bleeck is.
Dit groen salmen vrijven ende temperen int verwercken met weynich
gomwater ende ghevreven sijnde, wasschen als voerseit.
Indien men dese wat groender begeert, so salmen weynich spaensgroen
daeronder mengelen, maer dan en moeter geen lijm(fol. 14r)water bij ghedaen worden.
11.3.5. Cedergroen.
Cedergroen is het schoonste ende costelickste groen datmen vindt, ende
hoe dit fijnder is hoe beter, ende hoe meer oock naer den blouwen hoe
ooc beter. Men salt toewrijven ( 41) met gomwaeter ende wasschen als
voorseit is.
NOTA. Men moet generaelijken weten dat alle de voerseide groenen als sij ghewreven sijn ende gewassen worden, verscheijden
afgroenen tot .ij. offt .iij.derhande van een groen ende lichter als
dander commen, welck men moet waernemen ende elck bysonder
wasschen, wantse wel to passe commen om andere groenen ende
boomen mede te verhoogen, offt in verdurringe ( 42) van lantschappen, offt tot steelen ( 43) van bloemen offt cruyden (fol. 14") ghelijck
die experientie beeter toonen sal.
11.3.6. Sapsgroen.
Wanneer men sapsgroen coopen wil, soe salmen sien nae de gheene die
wel schoon ende vet es, ende niet oudt, ofte te drooge, offt te mager.
Ende men sal allderande stuckxkens nat maeken opt pampier, ende
indien dat het compt nae den geluwe soe doechse niet, maer hoe groender
hoe beter. Ende als men hoer begherdt te verwercken, soe salmen een
clijn stucxken met regenwater in een schelpe te weijke stellen om tselve
te besigen.
11.3.7. Schelpgroen.
Gheen sap dwelck allen anderen sapgroen te boven gaet ende (fol. l5 r)
wordt gemaeckt van blouw offt purper lisbloemen diemen noemet pij[n]s-

(39) Vgl. W.L. BRAEKMAN, Middelnederlandse Verfrecepten, p. 113.
(40) Na stucken staat in het hs. ende.
(41) toewrijven : stukwrijven.
(42) verdurringe : groen inkleuren (cf. Fr. verdure).
(43) steelen : stengels.

terbloemen ( 44) offt onser vrouwen lies ( 45). dit sap sal men maecken als
volcht.
Die voerscreven salmen hebben driederhande nederhangende bladeren
purpur van coleure, hebbende vanden steel, offt tot bijnaer aen het midden van elck blat voerseit een geluwe streepe. Dese purpur bladeren sal
men afftrecken tot het voerseit geluwe toe, ende die salmen stoten in
eenen meulsel offt moertier, daerbij doende seer wijnich alluijns, te weeten tot vijftich bladeren die grootte van een boone offt eerte (46)
Ende als sij wat ghestooten ende gheque[t]st sijn, soo salmen het sap daer
uijt vringen in een (fol. 15") lijnen doecxken niet seer breet, maer lancachticher te beter te vaten, ende dat sap gieten in verscheijden mosselschelpen maken de selve tot houden bequaem ende daer salmen die van
selve wter sonnen laeten geheel droegen tot datse wel stijf ende hardt verdroocht sijn. Dan soo mach mense wech legghen ende bewaeren in sticken so .ij. oft .iij. jaeren ende goet blijven alsse op drooge plaetsen worden gheleyt ende bewaerdt. Als dit voerseide groen int drugende ( 47) is,
soe moetmen dat daghelyckx .ij. ofte 3 mael onderroeren ende elck
schelpe moet een besonder stoecxken ( 48) hebben.
Alsmen hiervan wilt verwercken, soe salmen een pinceele nat maecken in
schoon water ende daermede temperen (fol. 16r) aen de canten vande
schelpe ten eersten ende allenkens voerder, soe sal dat groen langhe goet
blijven ende verstercken.
Item sap van roode roosen ende daertoe alluijn is schoen groen.
11.4. Roode colueren.
11.4.1. [Menie].
Menie is een schoen licht root. Dit en machmen ooc niet vrijven want
doert vrijven zoude gheheel verbleecken ende haer schoente verliesen.
Daerom soo salment wasschen ende doer eenen doeck clijnsen ghelijck
vanden masticot gheseijt is. Het groefste dat inden doeck ghebleven is

(44) pijnsterbloemen : hier is een lisssoort bedoeld (zie hieronder).
(45) onser vrouwen lies : lis met purperen bloemen. Men vgl. Simon ANDRIESSENS Een schoon tractaet van sommighe werckingen (Reess, Wijlicx van Santen,

1581), „Noch een schoon Tractaet boecxken... alderley verwen...", hfst. 10 : „Om
doeck groen van Liesbloemen te maecken. Item men sal vergaderen die blaeuwe
Liesbloemen die omtrent Pinxter rijp zijn oft haer loop van wtcomen hebben....
Dese bloemen hebbende salmen die drie wterste bladeren afbreken, ende voort dat
blaeu oft purpur tot dat geel afbreken ende wriven ende breken dat op een steen
met aluyn... ").
(46) eerte : erwt.
(47) int drugende : aan het drogen.
(48) besonder stoecxken : apart stokje.
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machmen ghebruycken tot groeve dingen als op vloeren, mueren offt eenich handtwerck.
11.4.2. Fer[m]elioen.
(fol. 16")
Fermelioen dit salmen vrijven met goeden stercken Rijnsschen wijn (maer
beter met ghebranden wijn), ende alst wel clijn is ghevreven, soo salment
op den steen laeten verdrogen ende daernaer wederom besproen ende
[wrijven] met ghebranden wijn, ende daermede noch een poosken ghevreven, ende dan salment vanden steen opt crijt doen ende alsoe laeten
droogen.
Alsmen daermede wilt wercken, soe salmen een stucxken in een schelpe
leggen ende dat temperen met gomwater.
11.4.3. [Gesette] bresilie.
Men maeckt van bresiliehoudt een schoon roode coleur (fol. 17 1) den lac
niet ongelijck. Dese machmen te wijke setten offt sieden naer datmen wilt
offt haest mach ghebruycken, want die gheset werdt tot werke, die moet
wel eerst in de sonne staen ende die ghesoden machmen terstont ghebruycken. Ende die setten wilt machmen tracteren ( 49) als hier naest volcht.
Nempt een gelas offt steene potken, duet daerinne een wijnich ghestooten
alluyn al stroeyende. Daernae wat bresiliehoudts saemen ende dan wederom wijnich alluyns, daernaer wederom houdts, ende alsoe van elcx tot
.iij. oft .iiij. reysen.
Dan giet daerop goeden stercken wijnasijn dat het houdt eenen (fol. 17")
duym breet bedeckt sij, ende dan salme[n] wel toedecken ende alsoe inde
sonne setten.
Alst nu 8 offt 10 dagen also gestaen heft ende root ghenoch gheworden
is, soe salmen metten pinceele weynich daer uijt nemen ende doen in een
groete witte schelpe. Ende alst daer een wijnich tijts, te weeten 3 oft .iiij.
pater noster lanck, in ghetoeft ( 50) es, soe ist gheheel scoon root ende
bequaem om aen te leggen ( 51). Ende hoe dat langer inder schelpe blijft,
hoe dat bruijnder root worden sal.
Als nu het nat soe lange op de materie heft ghestaen dat het root ghenouch is, soe machment wel doer een doecxken doen offt properlijck
affgieten (fol. 18 e in een ander gelaesken ende het sal langen tijt goet
ende schoon blijven.
)

(49) tracteren : doen, tewerkgaan.
(50) ghetoeft : gebleven.
(51) aen te leggen : grondlaag aan

te brengen.
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11.4.4. Gesoden bresilie

(52).

Aismen bresilie sieden wilt, soo salmen .iiij. loot b[r]esilienhoudt doen in
eenen hoochachtich, wel geloijden pot, ende daerop gieten so veel regenwaters dat het houdt eenen vinger breet bedect sij. Item een half loot
alluijn ghestoten ende dat sal men so eenen gheheelen nacht laeten staen
weicken.
Des anderdaechs salmen daerin doen twee lepelen stercken wijnasijn met
een biergelas vol sterck claer bier ende een vierendeels loots gommi van
arabien.
Daernaer salment setten in een clijn vier ende laetent (fol. 18v) een poosken, tot dat het root ghenoech is, properlijck sieden, maer men moet wel
wachten van het oversieden, want die vetticheijt soude daer uijt sieden
ende loopen.
Alst daernaer root ghenoech is salment van tvier nemen ende laeten
coudt worden ende daernaer doer een doecxken weder in een gelas [doen]
ende daerinne wel ghesloten ende bewaeren, werpende daerinne een
stucxken ghevreven lootswit.
Wanneer men hiermede wercken wilt, soo salmense ghebruycken als vanden gesette bresilie geseit is.
Men moet wel weeten dat men dese bresilie niet sieden (fol. 19r) en mach
dan alst schoon weer is ende claer sonneschijn, want hoe die sonne clarder schijnt ende die lucht schonder es, hoe dat die couleuren schoonder
sullen sijn.
11.4.5. Provins[c]he couleur.
Provinschenhoudt en is den bresilienhoudt niet seer onghelijck, maer roeder van couleure. Hiervan maeckt men een schoon purper coluer alsmen
het voorseyde houdt te weycke sette in wijnasijn ende alle dijn[c] in gelijcker manieren als vanden bresilie gheseyt is.
Wanneer men hiervan ghebruycken wilt, soe salmen metten pinceele een
wynich in een schelpe doen ghelijck vanden bresilie (fol. 19") geseijt es,
ende hoe dat het langer in de schelpe blijft, hoe dat het bruijnder worden
sal.

11.4.6. Root crijt.
Root crijt salmen vrijven ende verwercken met simpel water ende ghevreven sijnde op crijt laten verdrooghen.
11.4.7. Lac.
Men vindt veelderhande lac maer die Indiaensche lac is onder alle die
soorten den besten. Allen anderen lac moet men vrijven met gomwater
(52)

Vgl. ook W.L. BRAEKMAN, Middelnederlandse Verfrecepten, p. 114.
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(37)

ende opt crijt laeten verdrooghen. Maer vanden voerseijden Indiaenschen
lac leydt ( 53) men alleen een dijn stucxken te weycken in gomwater
(fol. 20r) ende naer dattet een half ure gheweyckt heefft, soe vrijftmen dat
met een vinger aen stucken want hem lichtelijc laet breeken. Ende alst
dan wederom in de schelpe gedroocht es, soo laedt men eenen druppel
gomwater in de schelpe vallen ende temperet met uwen pinceele.
Andere lacken sal men vergiten ende ghebruycken gomwaters, maer als
sij verdrooghet, soe moet men beteren : eerst wederom vrijve[n] met den
vinger ende onderroeren.
11.4.8. Bruijn Engels root.
Dit root salmen vriven met simpel water ende opt crijt laeten staen verdroegen. Int verwercken soo salment temperen met gomwater.
11.4.9. Ematites.
Inde apouteeken vindtmen eenen steen ghenaemt ematites, den welcken
ghevreven sijnde, het voorseide bruijnroot niet en is onghelijck. Alsmen
desen steen vrijven wilt, soo moetmen dien eerst stooten in een vijser (54),
want het anders opden steen te seer soude scrassen ( 55), ende naer dat hij
clijn ghenoch is ghestooten, soo salmen vrijven met simpel waeter ende
opt crijt laten verdroogen.
11.4.10. Tornisol.
Men sal een deelle tornisol te weijcke stellen in schoon water eenen dach
lanck ende nacht. Daernaer salmen het nat seer wel oudtdauwen ( 56) in
een panneken, ende daernaer opt t'vier setten, ghelijck van het roudt gheseijt is.
11.5. Van blauwe coleuren.
(fol. 21 r)
11.5.1. [Lasuer].
Lasuer is wel het costelijckste ende schoonste blauw dat men vindt ende
het is (ghelijck oock alle andere biouwen ende assen) seer qualijck te
coope dan bij monsterkens, maer hoe dat het fijnder is hoe beter.
Dit salmen vrijven met dickachtich offt sterck water op eenen harden
steen wel een ure lanck. Daernaer sal ment vanden steen doen in een
groote schelpe offt steepen commeken ende ghieten daerop schoen regenwater ende onderroerent wel met den vinger ende dan laten sincken.
Alst nu luttel ghesoncken es, soo salmen dat boven aff gieten in een
ander schelpe ende ghieten op die eerste (fol. 211 wederom schoon

(53) leydt : legt.
(54) vijser : vijsel, mortier.
(55) scrassen : krassen (maken).
(56) oudtdauwen : uitduwen.

(38)
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water, ende dat salmen soe dighels ( 57) doen tot dat d'eerste schelpe gheheel van witt[i]gheijt offt assche ghesuvert sal wesen.
Daernaer salmen die tweede schelpe oock van ghelijcke doen ende suyveren ende soo voorts. Ende alsoo doende salmen .iij. offt .iiij.derhande
asschen van lasuer trecken, het een lichter dan dander, alsoo dat het eerste offt princepaelste sal worden genoempt lasur, ende alle dandere blouwen die daer oeck ghetogen offt ghespoelt worden noemen asschen.
11.5.2. Sanderblouw.
Men vindt veelderhande asschen maer die Duytsche ende (fol. 22r) oock
die Ungaerssche sijn die beste. Dese en can men niet wel bekennen dan
bij monsterkens, maer hoe die fijnder off vetter sijn hoe beter.
Alsmen dese coopen wilt salmen een weijnich daervan nemen op een
mees ( 58) ende dan wederom aff laeten vallen : indien datter veel aen het
mes blijfft hangen, dat is een teecken datse fijn sijn. Maer indien sij affallen, dats een teecken datse groeff sijn. Dese asschen moetmen oock wel
vrijven wanneer die te grooff sijn, ende daernaer wasschen ghelijck van
lasur is gheseyt. Men salse temperen met gomwater int verwercken, ende
indien datse sijn gheheel fijn, soe salmense temperen met den (fol. 22 v)
vinger in een schelpe.
11.5.3. Smalte.
Daer is noch een ander blouw die smalte wordt ghenoempt : hoe die fijnder ende bruijner is hoe beter. Men vindt oock veelderlijende soorten van
dit blouwe. Daerom moetmen ooc monsterkens bij hebben. Alsmen dit
coopen wilt soe moetmen sien in welcken mate ten purperen is commende ( 59) [... ...] naer het veel meer naer den purperen compt van
gedaene. Alst te groff is soo salment ooc wrijven met sterck gomwater
ende wederom wasschen ghelijck vanden lasuer gheseit es.
(fol. 23e)
11.5.4. Lacmoes offt legmoes.
Lecmoes is een vochtac[h]tige substantie ende die selve salmen sieden
ende doerslaen, ende daernaer wederom laeten insieden, in ghelijcker
manieren als van het rout oft sout geseijt is.
11.5.5. Indienblouw.
Indienblouw salmen vrijven met gomwater, ende alst een reyseken (60)
ghevreven is, soe salment opt crijt doen ende laetense droegen ( b1)
(57) dighels : dikwijls.
(58) mees : mes.

(59) Hierna volgen een paar onleesbare woorden.
(60) reyseken : een tijdje.

(61) Hierna volgen enkele regels tekst die doorstreept werden. Men vindt deze
regels verder terug als de laatste alinea van 11.6.1.
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(fol. 23v). Dit salmen int verwercken temperen met simpel water alsmen
dat doerschijnich leggen wilt (doerschijnich is op eenen simpelen gront).
Maer alsmen daermede begert te diepen, soe moetme[n]t maken wat dicker van substantie.
11.6. Van swarte coleuren.
11.6.1. Lampeswart.
Lampswart sal men vrijven met gomwater, ende alst een poosken gevreven is, soo salment opt crijt doen ende laeten verdroogen.
Alst men wilt ghebruijcken, soo salment temperen met gomwater, maer
indien datmen eenighe canten van charten ( 62) offt briven daermede wilt
swarten, soo salmen sterck lijmwater daeronder mengelen, ende alst wel
drooghe es, soo salmen daerover vrijven (fol. 24r) met een wullen lapken,
dan salt swaerdt een schoonen glans krijghen.
11.6.2. Coelssche aerde.
Coelssche aerde is een swardt dwelck compt nae den roeden ende wordt
gevreven ende int verwercken ghetempert met gomwater. Men laetet
oock opt crijt droogen.
11.6.3. Pampierswaert.
Dit swardt wordt ghemaeckt vande boexckens daer het gaudt offt silver
in gheleijt is. Dese boecxkens salmen ontsteeken met een kerssche (63)
ende laeten branden. Alssche gheheel verbrandt sijn, dan salmense laeten
vallen in een commeken met water. Daernaer salmense wel clijn (fol. 24v)
vrijven ende opt crijt laeten droogen. Dit swaert is seer bequaem om
naecte mans hande te verdiepen ende tot haer ende baerden.
11.6.4. Yvoorenswardt.
Dit swardt wordt ghemaeckt aldus. Nempt een stuxck yvooren bens (64),
laetet verbranden tot dattet swardt is. Daernaer vryven op eenen steen
met simpel water ende laetet opt crijt droogen. Dit swardt gaet alle
andere swardten in bruynicheijt te boven ende is bequaem om swardt fluweel daermee te maecken offt aen te leggen.
11.6.5. Luyckerswardt.
Men maekt oock een goet swardt van steencoolen alsmen (fol. 25f) die
wel vrijft met schoon water ende verwercken met schoon gomwater. Dit
is seer bequaem swardt om wullen laecken mede aen te legghen ende
wordt getempert ( 65) [......].
(62) charten : [land]kaarten.
(63) kerssche : kaars.
(64) y vooren bens : van ivoorbeen, d.i. van ivoor.
(65) Hierna volgen nog twee onleesbare woorden.

(40)
11.6.6. Kolswart.
Van houdtcolen maekt men een blouw offt
clijn vrijft ende opt crijt laet verdroogen.
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grauw swardt alsmen die wel

11.6.7. Mumiam offt mommi.
Mumiam oft momi het[s] menschenvleesch, het welcke ghevonden wordt
inde gheberchten van Babilonien gheheel verdroocht, maer nochtans gheconservert doer den balsem (66) die daer wast.
Dit vintmen te coope op dappo(fol. 25 ")teken ende men salt vrijven met
simpel water ende opt crijt laten droogen. Het is een bequaem coleur tot
haer ende baerden ende tot naecte mans ende doode lichaemen ende tot
gheberchten ende steenrootsen.

volgen verscheijden weerschijnende ( 67) ende sijdecoleuren.
12.1. Menie ende masticot aengeleyt, salmen verdiepen met lac ende wit,
offt met geluw assche, ende in de meeste diepten (68) met lac alleen ; ver12. Hiernaer

hoogen met goudt.
12.2. Menie, wit ende masticot aengeleyt, salmen verdiepen (fol. 26e) met
lac ende wit, ende inde meeste diepten met assche ; verhooghen met
goudt.
12.3. Menie ende wit aengeleijt, salmen verdiepen met lac ende wit, inde
meeste diepten met lac offt tornesol alleen ; verhoogen met goudt. Offt
men salt verdiepen met smalte offt assche offt cedergroen ; verhoogen
met gout offt silver.
12.4. Fermelioen ende w it aengeleyt, salmen verdiepen met lac ende wit,
offt met ( 69) [......] ende die meeste diepten met lac alleen. Offt men salt
verdiepen met assche ende wit ende in de meeste diepten met Indien
blouw ; verhoogen met (fol. 26") masticot. Offt men salt verdiepen met
smalte offt met berchgroen offt cedergroen, in de meeste diepten met
schelpgroen offt sapsgroen ; verhoogen met goudt offt silver.
12.5. Lac ende wit aengeleyt, sal men verdiepen met dessche ( 70) assche
offt smalte, offt met lac alleen ende verhoogen met goudt offt het sil-

(66) balsem : pik dat daar uit de bodem aan de oppervlakte komt en voor het
balsemen van lijken gebruikt wordt.
(67) weerschijnende : glanzende.
(68) diepten : donkerste, schaduwrijkste plaatsen.
(69)Na met volgen nog twee onleesbare woorden (misschien zijn het : wit
alleen).
(70) dessche : bet. (en lezing) onzeker ; misschien corrupt voor derste, d.i. de

eerste „as" bij de bereiding van lazuur.

ver (?) met (71) [......] Oft men mach verdiepen met [saps ?]groen offt met
berchgroen offt met schelpgroen ; verhoogen met silver.
12.6. Breselie ende wit aengeleyt, sal men verdiepen ende (fol. 27r) verhoogen ghelijck vanden lac gheseijt is.
12.7. Cedergroen aengeleyt, sal men verdiepen met tornisol offt menie
ende wit, ende met menie alleen ; verhoogen met goudt.
12.8. Berchgroen ende masticot aengeleyt, salmen verdiepen met sapgroen offt schelpgroen offt met assche ende wit, offt met smalte, ende in
die meeste diepten met Indien blouw offt lecmoes offt tornisol ; verhoogen met masticot offt met goudt ( 11) .
12.9. Sapgroen ende wit aengeleijt, salmen verdiepen met schelpgroen
offt met tornisol, ende in de meeste diepten met sapgroen ende Indien
blouw tsamen ; verhoogen met silver.
(fol. 27r) 12.10. Rood ende opriment aengeleyt, sal men verdiepen met
fermilioen ende wit, offt met lac ende wit, ende in de meeste diepten met
lac alleen ; verhooghen met goudt offt geluw masticot. Offt men macht
verdiepen met cedergroen offt met assche ende die meeste diepten met
lac.
12.11. Assche ende wit aengeleijt, salmen verdiepen met smalt, offt met
asschen alleen, offt met lac ende wit, offt met tornisol, ende in de meeste
diepten met lac alleen. Offt men macht verdiepen met schel[p]groen, ende
verhoogen met goudt, offt silver, offt masticot ende wit, offt masticot
alleen.
(fol. 28r)
13. Die maniere om verscheyden coleuren van laecken ende
drapperijen aen te leggen.
13.1. Een wit cleet.
Salmen aenleggen met wit ende dat mach men verdiepen met allen dese
naevolgende colueren, doch bijsonder met lac, tornisol, cedergroen,
schijtgeel, fermelioen, schelpgroen, Indien blouw, smalten, swardt, sofferaen offt rooden operment, ende men salt hoogen met silver.
13.2. Een geluw cleedt.
Salmen aenleggen van rooden operment ende ver(fol. 28r)diepen met
sout, root crijt, lac, vermelioen, lac ende wit, bruijnroot, assche ; verhoogen met goudt.

(71) Na met volgen nog twee onleesbare woorden.
(72) Vgl. W.L. BRAEKMAN, Mnl. Verfrecepten, p. 115, waar een gelijkaardig
recept voorkomt.

(42)
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Masticot offt besiengheluwe aengeleijt, salmen verdiepen met berchgroen,
schelpgroen, cedergroen, aschblouw, menie ende lac, lack ende wit, ver
oker, schijtgeel ende sout ; verhoogen met wit offt-melion,bruijen
goudt.
Schijtgeel aengeleijt, salmen temperen met simpel water, verdiepen met
wat schel[p]groen, berchgroen, rooden operment, aschblouw, coelsche
aerde, tornisol ; verhoogen met goudt offt masticot.
(fol. 29e) Gheluwen offt lichten oker aengeleijt, salmen verdiepen met fermilioen ende wit, lac ende wit, berchgroen offt cedergroen, lac, roet crijt,
offt coelsche aerde, offt bruijnen oker ; verhoogen met goudt.
Sofferaen aengeleijt, salmen verdiepen met sout, offt lac ende wit, offt
met bruijnen oker, offt schel[p]groen, offt sapsgroen ; verhoogen met
goudt.
13.3. Een root cleedt.

Menie aengeleijt, salmen verdiepen met lac, offt fermelioen, offt met breselie ; verhoogen met goudt.
Fermelioen aengeleijt, salmen verdiepen met lac ende wit ; die meeste
diepten met lac, offt, ist van noode (fol. 29`'), die meeste diepten betrecken (73) met coelsche aerde ; verhoogen met goudt offt blouw lichtelike.
Lac lichtelike angeleijt met weijnich wit, salmen verdiepen met het selve
wit wat dicke ghenomen ; verhoogen met goudt ofte silver, offt menie
ende wit.
Breselie aengeleijt, salmen verdiepen met lac, offt tornisol ; verhoogen
met goudt, offt menie ende wit.
13.4. Een purper cleet.
Tornisol met wit ende aschblouw ghetempert ende aengeleijt, salme[n]
met het tselve offt met Indien blouw, beter met lac, verdiepen, ende verhoogen met silver, offt licht aschblouw.
(fol. 30r)

13.5. Ghetempert purper.

Men mach oock seer schoon purper temperen van lac, smalte ende wit,
offt oock van lac, wit ende vermelioens, ende dese worden beide ghediept
met tornisol offt lac, maer beter met lac, verhoocht met wit offte silver.
Ende dit is die rechte coluer van acquelijen offt fioletten.

(73) betrecken : overheen gaan, overtrekken.
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13.6. Root fluweel.
Vermelioen aengeleijt salmen verdiepen met lac ; verhoogen met yvorenwit, offt goudt. Offt men salt verdiepen met bruijnen lac ende wit, offt
van lac ; verhoogen met menie ende daernaer (fol. 30") met goudt.
13.7. Van groen coleuren.
Spaensgroen is seer bequaem om ghedruckte conste aen te leggen offt af
te setten. ( 74) [Men sal] die temperen met schelpgroen, offt masticot, offt
wit offt sapgroen, verhoecht met silver maer opte parkement en werdet
niet ghebruijckt.
Cedergroen aengeleijt, salmen verdiepen met schelpgroen ; hoogen met
goudt. Ende men maeckt hiervan een seer lieffelijck groen alsmen masticot daerbij mengt. Dit salmen verdiepen met assche, offt schelpgroen.
13.8. Van blouwe coleuren.
Smalte aengeleijt met lijmwater laet hem wel effen (fol. 31r) leggen, ende
dit salmen verdiepen met kalmoes, offte met tornisol ende met assche,
ende niet verhoogen, offt met wit alleene.
13.9. Lazuer.
Lasuer aengeleijt, sal men temperen met gomwater, verdiepen ( 75) ende
verhoegen ghelijck voerseit is.
13.10. Asschen ende Duytsblouwen.
Salmen temperen ende aenleggen met ( 76 [... ...] verdiepen met Indien
blouw, offt smals, offt tornisol, offt assche ; verhoogen met wit, offt lac
ende wit.
Men moet ( 77) [......] alsmen eenighe blouwen (fol. 31`), hoe danich die
selve fijn sijn, wel effen leggen wilt, soe moet men die selven aldus dunckes (78) aenleggen, ende alst droch is noch eens overleggen.
13.11. Van swarte coleuren.
Wullen laecken salmen aenleggen met Luyckerswardt, verdiepen met het
selve, verhoogen met swardt ende wit in (79) de meeste soo verdiepen met
ander swardt.

(74) Na setten volgen een paar onleesbare woorden, die men, naar de context
te oordelen, kan vermoeden te zijn zoals aangegeven.
(75) Het hs. heeft dittografie van verdiepen.
(76) Na met volgen een paar onleesbare woorden.
(77) Na moet volgen twee onleesbare woorden.
(78) dunckes : dunnetjes.
(79) in : en.

(44)
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Fluweel salmen aenleggen met ijvoorenswardt, verdiepen met tselven,
verhoogen (80) [... ... ...].
Carmesijn salmen aenleggen van coelswardt, wit ende Indien blouw,
ondereen getempert, verdiepen met lampswardt (fol. 32'), offt ijvoorenswardt, verhoogen met licht grauw, offt wit. Toch soe leijt men een swardt
cleet aen met lampswardt, verdiepen met ijvoor, ende verhoogen met
grouw.
13.12. Minnebroederen (82) grouw.
Salmen aenleggen ende temperen van wit ende weynich swardt ende oocker, verdiepen met swardt ende mumiam dunnekens ; verhoogen met wit,
offt silver.
Offt men salt aenleggen met assche ende wit, verdiepen met lampswardt
daer wijnich ocker onder is ; verhoogen met wit.
13.13. Brigittebroeders ( 81) grauw.
Den mantel salmen aenleggen met wijnich swardt, verdiepen (fol. 32v)
met tornesol, verhoogen met ematites ende wit.
14. Die naecte coleuren int afsetten.
14.1. Naecte vrouwen oft kinderen in ghedruckte belden.
Salmen de diepten lichtekens overwasschen met wit, fermelioen ende
wenich lacks, ende die hoofden (83) verdiepen tot die diepte toe met wit.
Die ooren, nuese, wangen, kinne, tepelen, ellebogen, handen, vingeren,
knien, teenen ende voeten ende enckelen blosende maeken met lac ende
menie ende vermelioen ondereen ghetempert ende ghemengt, die lippen
met oker ende wit ; verdiepen met lac.
14.2. Mans ende oude vrouwen int afsetten.
Men sal die diepten over doen met die hoochden ( 84) met (fol. 33e) ferme
ende wit, ende elck lichtekens ; men salt verdiepen met wey--lioen,lack
nich lac, wit ende coelsche aerde ; verhooghen met wit.
14.3. Naecte kinderen in verlichterije.
Die kinderen sal men aenleggen met lac ende wit ende fermilioen wel
ondereen ghemengt, maer moet toesien dattet niet te roet en sij, anders
(80)Na verhoogen volgt anderhalve regel tekst die ik niet heb kunnen ontcijferen.
(81) Minnebroederen : (van de pij) van de paters Minderbroeders.
(82) Brigittebroeders : de pij van de broeders van de Birgittenorde, gesticht
door de H. Birgitta.
(83) hoofden : lees hoochden (?).
(84) hoochden : de lichtere plaatsen.
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moest meer wit daerbij ghedaen sijn. Men salt lichtekens verdiepen met
lichten oker, menie ende fermelioen. Item blosende als boven. Daernaer
machment noch wel een wijnich diepen met lampswart ende wit, zeer
suijverlick ende dunnekens ; verhoogen met wit.
(fol. 33")
14.4. Vrouwen in verlichterije.
Dese moetmen aenleggen naer ghelegenheijt van ( 85) ouderdom. Jonghe
dochters offt ionghe vrouwen sal men aenleggen ghelijc vande kinderen
gheseijt is, maer men moet daer meer widts toe doen. Men salse verdiepen met licht lampswardt gheheel dunnekens, ende bloesende maken als
boven. Den omtreck maecken met lac ende sout, offt coelsche aerde ; verhoogen met wit.
14.5. Mans ende vrouwen in verlichterijen.
Mans ende aude vrouwen salmen aenleggen met lichten ocker, een wijnich fermelioen, verdiepen met coelswardt offt mumiam, blosende maken
met lac ende fermelioen.
(fol. 34e)
14.6. Bruijne ( 86) lieden.
Salmen aenleggen van wit, oker ende bruijnroot naer die rechte
maete ( 87) ghetempert. Men salt verdiepen met bruijnroot, met ematites,
offt coelsche aerde, beter luijckswardt ; verhoogen met wit, dunnekens
ghenomen.

14.7. Bleecke lieden verwe.
Salmen aenleggen met wit, lichten oker ende menie, verdiepen met bruijnen oker, Indien blouw offt sout ; verhoogen met wit.
14.8. Doodt lichamen.
Salmen aenleggen met wit, oker ende wijnich menie (fol. 34"), verdiepen
met sout offt mumia, beter coelsche aerde daer een wynich Indien blouw
onder is ; verhoogen met wit.
14.9. Doode beenen (88).
Salmen aenleggen met wit ende wijnich souts offt mumiam, verdiepen
met coelsche aerde ; hooghen met wit.

(85) naer... van : volgens.
(86) Bruijne : door de zon gebruinde mensen, buitenlieden.
(87) naar... maete : tot de juiste tint.
(88) beenen : beenderen.
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15. Haer verwe.

Schijtgeel aengeleijt, sal men verdiepen met sout.
Lac, sout ende pampierswardt aengeleijt, sal men verdiepen met pampierswardt.
Lapes ( 89) ematites aengeleijt ende ghemengt met pampier-swardt, salmen
verdiepen met Indien blouw.
15.1. Root haer.

(fol. 35e)

Bruijnroot aengeleijt, salmen
wardt.

verdiepen met fermilioen ende ijvoerens-

15.2. Bruijn haer.

Lichten ocker aengeleijt, salmen verdiepen met bruijnen oeker, in de
meeste diepten met coelsche aerde ; verhoogen met masticot ende wit.
Bruijnen oeker aengeleijt, salmen verdiepen met coelsche aerde ; verhoogen met masticot ende wit.
Assche, wit ende wijnich lichten oecker aengeleyt, salmen verdiepen met
omber ( 90) offt coelsche aerde ; verhoogen met wit.
(fol. 35V)

15.3. Grouw haer.

Salmen aenleggen met wit ende wijnich assche ende pampierswardt, verdiepen met dunne Indien blouw ; verhoogen met wit.

15.4. Eselsgrouw.
Salmen aenleggen met wit, Indien blouw ende swardt inde verlichterije,
verdiepen met coelsche aerde ; verhogen met wit.
NOTA.
Inde verlichterije is te seggen yet opt pampier offt parckement te schilderen offt te trecken met die penne offt pinceel, maer
ick noem affsetten te weeten ghedruckte conste.

15.5. Peerden.

(fol. 36e)

Machmen aenleggen met suver root crijt, offt sout, offt coelsche aerde,
offt met wit, offt met assche, wit ende swart, verdiepen met lampswart,
offt coelsche aerde, naer datmen die selve begert te hebben.

(89) lapes lapis (Lat.), steen.
(90) omber amber.
:

:

offt coelsche aerde ; verhoogen met wit.
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Wolfsverve.
Coelsche aerde ende wit aengeleijt, salmen verdiepen met coelsche aerde.
15.6.

15.7. Coluer van den vosch.
Eenen vosch salmen aenleggen met root crijt heel dunnekens ende
nae (91) [met] wat dicker vanden selven verdiepen.
Insghelijckx mach men oock doen peerden, honden, item ( 92) herten]
ende dierghelijcke beesten.

te leggen.]
(fol. 36V)
16.1. Maniere om verschijden lochten aen te leggen.
Men sal die locht van beneden af beginen aen te leggen met masticot
ende wit, daernaer wat hoogen met bresilie ende wit, ende van daer af
tot boven toe met assche ende wit, ende het opperste salmen noch eens
overleggen met assche offt smalt wel onder den anderen, altijt verdrijvende (93) dat het niet te hardt tegen den anderen aff en steeke.
16. [Lochten aen

16.2. Van blouw locht.

Een blouw locht sal men van beneden aen beginnen met wit ende wijnich
assche, dan (94) vorts tot boven toe ( 95) met assche ende wit. Ende het
opperste salmen noch eens overdoen met assche offt smalte alleen.
(fol. 37 r

)

17. Wolcken.

Dese machmen aenleggen met assche ende wit, offt met Indien -blouw
ende wit, ende dat verdiepen met assche, offt smaelte, ofte tornisol, offt
crijt, offt Indienblouw, naer dat me[n]se begert te hebben, ende verhoogen met roet, offt met menie ende wit.
Offt men machse aenleggen met menie ende wit, offt tornisol ende wit,
verdiepen met assche, offt smalt, offt tornisol, verhoogen met silver ofte
wit.
Die

rechte maniere van loochten is dese : men salse aenleggen van assche
ende wit, oft silver ende wit, met assche, offt smalt ; verhoegen met wit,
offt masticot daer wit onder is.
(fol. 37V) Oft men mach aenleggen van clar wit ende assche tsamen ghemengt, verdiepen met tselve bruyn, op den omtrek met tornisol oft lac ;
verhoogen met wit. Ende dit is die oprechte maniere van een lochte.
(91) nae : daarna.
(92) item : ook, en hetzelfde voor.
(93) verdrijvende : ineenvloeiend.
(94) dan : in het hs. staat doch.
(95)Na toe staat in het hs. ende, wat in de context overbodig lijkt.
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18. Van bergen en lantschappen.
Die opperste bergen salmen aenleggen van assche ende wit, oft smalte
ende wit, diepen met assche, offt smalte, verlichten met wit, offt masticot
ende wit.
Ende het lantscap daernaest salmen aenleggen met wit daer een luttel
spaensgroen offt cedergroen onder is, verdiepen met assche, verhoogen
met masticot ende (fol. 38e) wit, neederwaerts spaensgroen (offt cedergroen), masticot ende wit, verdiepen met berchgroen, verhoogen met
masticot, ende daeronder met spaensgroen (offt cedergroen) ende masticot, verdiepen met spaensgroen, verhoogen met masticot ofte cedergroen,
schelpgroen. Het neerste ( 96) offt onderste met spaensgroen ende sapgroen, offt ocker, offt coelsche aerde, offt schijtgeel, verhoogen met masticot, offt menie ende wit, offt fermilioen ende wit, offt bruijnen ocker,
verdiepen met coelsche aerde. Offt men macht aenleggen met schijtgeluw,
verdiepen met sout, offt mumian, offt bruijnroot, verhoogen met masticot ende wit.
(fol. 38v) Die weghen oft paden int achterste lantschap ( 97) [......]. In de
tweede ofte derde met lac ende wit maer niet te roet. Int vierde ende
vijfde met cuelsche aerde ende wit, offt bruynen oker ende wit, offt coelsche aerde alleen lichtekens genomen, verdiepen een wijnich met sapgroen, offt schelpgroen.
19.Wateren.
Die wateren in het onderste landscap salmen aenleggen met dunne
Indienblouw, verdiepen met tselve. Die wateren die wat verder coemen
salmen aenleggen met assche ende wit, verdiepen met Indienblouw, ver
-hogenmtwi.
Wateren die in ververijnghe ( 98) sijn ende int blouw lantschappen
(fol. 39e) commen, salmen aenleggen met wit alleen sonder de selve te
dicken.
20. Stammen van boomen.
Sommighe stammen machmen dunnekens overleggen met root crijt ; ver
-hogenmtwi.
Sommighe van Indienblouw ; verhoogen met masticot ende wit, verdiepen met coelsche aerde.
Item machmen met coelsche aerde aenleggen, diepen met sapgroen,
hoogen met wit.
(96) neerste : wat `naar', d.i. dichtbij, op de voorgrond staat.
(97) Na lantschap volgen in het hs. nog een paar onleesbare woorden.
(98) in ververijnghe : in de verte.
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Item groote boomen salmen coleuren met veelderhande verven, alsoe dat
alle die voerseide colueren aen eenen boom wel te passe comen.
Men moet oock die stammen advenant (99) wat blouwer maecken
(fol. 39") naer datse verre staen int lantschap, also datse in het ververren ( 100) gheheel blouw ghemaeckt, ende ooc met masticot ende wit ver
moeten worden.
-ho cht
Die clijne boomkens in het blouw lantschap sal men aenleggen met
assche coluer, verdiepen met Indienblouw, verhoogen met wit, offt menie
ende wit, offt met masticot ende wit.
21. Het looff offt blaedere der boomen.
Dat looff vande boomen sal men naer advenant groen offte blouw maecken, naer dat den gront is daer die selve op staen. Dat is te verstaen hoe
datse verder int lantschap comen, hoe datse meer metten blouwen moeten aengeleyt woorden.
22. Steenroetsen.
(fol. 40r) Dese machmen maecken van alderhande colueren maer men
moet daerinne die blouwicheijt (lol) [...] naer datse verre int landschap
comen.
Men salse aenleggen met bruynroot offt ematites, verdiepen met tselve,
verhoegen met masticot ende wit. Oock men machse verdiepen met
assche offt Indienblouw ; verhoogen met berchgroen.
Sommijge salmen aenleggen met coelsche aerde ende wit, verdiepen met
coelsche aerde ende swardt ; verhoegen met menie ende wit. Ander salmen aenleggen met tornisol ende wit, verdiepen met tornisol, verhoogen
met masticot ende wit. (fol. 40") Oock van we[e]l ander diversche colueren, alsoo dat men nauwelijck en kan ghekennen wat colueren daertoe
gevought sijn. Men mach se aenleggen van yvorenswardt, diepen
met ( 102) [... ] swardt, offt coelsche (103) aerde offt tornisol ; verhoogen met
menie ende wit, offt schijtgeluwe ende wit.
23. Roode huysen ende casteelen.
Salmen aenleggen met lichten fermilioen ende wit, offt menie doerschijnich ende wit, offt met roet ende wit, offt met licht bruijnroot ; verhoegen met wit.

(99) advenant : naargelang, in verhouding.
(100) ververren : verder in de achtergrond staan.
(101)Na blouwicheijt volgt een onleesbaar woord, misschien meerderen.
(102)Vóór swardt ontbreekt wel een adjectief dat de soort zwart aangaf.
(103)Het hs. heeft dittografie van coelsche.
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Offt men salse aenleggen met lac ende wit,
tornisol ; dunnekens hoogen met wit.

verdiepen met dat wit ende

24. Grauwen steen.
Machmen aenleggen met Indienblouw alleen, offt Indien(fol. 41 r)blouw
ende luttel swardts, verdiepen met Indienblouw ; verhoogen met wit, offt
assche ende wit.
25. Groote roode huijsen offt mueren.
Machmen aenleggen met wit

ende bruijnroot, verdiepen met bruijnroot

alleen ; verhoegen met wit.
26. Duijvensteen (104).
Salmen aenleggen van li chten oker en[de] wit, offt van wit ende mumiam,
verdiepen met bruijnen oecker offt roetsele ; verhoogen met wit, ende
daernaer hier en daer soetkens maecken met schijtgeluwe, offt besiengeluw.
27. Van verscheijden daecken opt die huijsen.
27.1.

Een root dach.

Roet dach salmen aenleggen alst van verre compt (105) met (fol. 41v)
menie ende wit, diepen met assche, hoogen met wit ; naebij van menie,
offt fermelioen ende wit, diepen met lac ; verhoogen met wit.
27.2. Blouw dach.
Salmen aenleggen van asschen, offt asschen ende wit naer dattet verdere
offt bij compt, verdiepen met smalt, offt Duytsblouw ; hoogen met wit.
27.3. Stroeyen dach.

Een stroeijen dach salmen aenleggen met lichten oocker ende wit, offt
met omber ende wit, verdiepen met omber, ende daernaer hier ende daer
toetskens gheven met schijtgeel, offt besiengeeluw, verdiepen met
(fol. 42f) mumiam.
Purper dach.
Salmen aenleggen van lac ende wit, offt bresilie ende wit, verdiepen met
27.4.

tornisol, verhoogen met wit.

Alle dese voerseide huijsingen machmen wel hier ende daer toetskens
gheven met een licht groenken, soo hevet beter ( 106) [......].
(104)

Duijvensteen : duifhuis van steen.
(los) alst van verre compt : als het ver in de achtergrond staat.
( 106) Na beter volgen twee woorden die ik niet heb kunnen lezen.

(51)
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Item wildi noch meer maken soo dat die huijsen ende casteelen verder
commen, hoe datse meer wt den purperen ende op den blouwen moeghen
commen ende flauwer aengeleijt worden.
28. Metael offt coperwerck.
Salmen aenleggen met schijtgeluwe, verdiepen met (fol. 42") blouw ; verhoogen met wit.
29. Yserwerck.
Salmen aenleggen met Indienblouw ende wijnich wit, verdiepen met
Indienblouw, verhoogen met assche ende wit.
30. Tinnewerck.
Salmen aenleggen van assche ende wit, verdiepen met Indienblouw ; verhoogen met wit ofte silver.
31. Roock.
Roock sal men van wijnich Indienblouw ende wit ende coelsche aerde
onder een ghemengt aenleggen, verdiepen met coelsche aerde ende
Indienblouw, in de (fol. 43r) meeste diepten met swardt ( 107), offt met
Luijckerswardt ; verhoogen met doncker grouw van coelsche aerde ende
wit ghetempert.
32. Roock ende vlammen.

Vlammen salmen aenleggen met masticot, daer of salmen diepen eerst
met menie, daer naer met lack ; hoogen met goudt. Rooc als boven gheseijt is.

33. Hemels licht.
Salmen aenleggen met menie, lac ende wit, die stralen verdiepende met
goudt. Ende die wolcken salmen aenleggen met lac, assche ende wit. In
het donckerste salmen wijnich Indienblouw bijdoen (fol. 43"), verdiepen
met lac, offt tornisol, offt assche.
34. Houtwerck.
Salmen aenleggen van lichten ocker, verdiepen met omber, offt bruijnen
oocker, offt coelsche aerde.
Offt men salt aenleggen met bruijnen oker, verdiepen met coelsche
aerde ; verhoogen met goudt.

( 107) Voor swardt ontbreekt een adjectief dat de soort zwart aangeeft.
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Root crijt ende lichten oocker ghemengelt, salmen (108
coelsche aerde.

)

verdiepen met

35. NOTA. Alsmen eenighe conste verlichteren offt afsetten wilt, soe salmen al soe seer alst moeygelijck is die natuere daer inne
volghen ende met die na(fol. 44r)tuere wercken.
Men sal dan eerst beginnen van boven aen die locht die het opperste
landscap (109) treckt soe tot boven toe. Daernaer salmen commen
van (110) aen het opperste lantschap tot tonder toe, ende dan tot het looff
der boomen, soe voirts tot die tacken ende troncken der boomen ; van
daer tot die beesten, van daer tot die huijsen, steenrotsen ende casteelen,
van daer tot die cleensten beesten, tot die incarnatien (111).
36. Om seer excellenten lasuer van over zee te maecken (112).
Nempt inden ersten een pont lapis lasuli die ghemarbeert (113) sij ende
lasuerachtich van coluere, met sommighe goudtachtige ende groene aderkens, waeraf ghij die (fol. 44V) groene nemen sult in die navolghende
maniere.
Nempt een stucxken ende legget op gloeijende colen een ure lanck, met
eenen blaesbalch blasende ; daernaer laetet coudt worden ende stoetter
aen (114). Ist dattet vaneen gaet ghelijck aerde, soo en doeget niet, maer
ist dattet hardt blijft ende lasuerachtich, soe ist goet.
Nemet daer een pont, breket in clijne stucxkens die welcke ghij over het
vier te smelten doen sult een gheheele ure lanck, altijt blasende. Dat ghedaen sijnde, nempt goeden ghedistileerden asijn in een vat, in den welcken ghij de voerseide stucxkens blusschen sult. Laetse droegen ende
nempt daernaer sulcks waeter als hier volcht.
Nempt een gheloijt (115) (fol. 45r) panneken ende doet daerinne eenen pot
schoon waeter ende een wijnich witte honichraten. Laetet op sieden ende
schuymet soe langhe tot datter gheenen schuimn meer oppe comt ende laetet daernaer cout worden. Nempt daernaer sanguines draconis een oker(108) Het hs. heeft dittografie van salmen.
(109)Na landscap lijkt ten minste één woord vergeten te sijn (misschien :
vormt ?).
(110) van : in het hs. staat vat.
(111) incarnatien : vleeskleuren ; hier wellicht : de mensen.

(112)Vgl. ook de uitvoerige bereidingen in W.L. BRAEKMAN, „Technische Middelnederlandse Recepten uit de late vijftiende eeuw", Versl. en Med. Kon. Acad.
voor Ned. Taal- en Letterk. (1992), 33-61.
(113) ghemarbeert : geaderd, gemarmerd.
(114) stoetter aen : stoot er tegen, klop erop.
(115‘ g
heloijt : met tin of lood van binnen belegd.
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noette groet, seer wel ghestampt, ende temperet allenskens (116) met het
voorseide waeter.
Ghetempert sijnde, suldijt doer eenen schoonen doeck in een gheloeden
vat legghen ende het tis te aenmercken dat het waeter noch te rood noch
te claer behoert te wesen maer tusschen bijden, opdat den lasuer violetverwich woerde.
Breeckt daernaer desen lapis lasuli aldus gecalcineert ( 117) met het voerseide waeter (gelijckmen ghemeenlijcken den (118) [...] brect) een gheheele
uere lanck oft noch langer (fol. 45v). Daernaer verghaderten weder in een
gelas oft geloeden vat dat wijt ende breet sij, ende laeten in de lommere
drogen, niet in de sonne want hij sauder sijn glans af verliesen. Ende alst
wel drooge sal sijn pulveresierten wel, ende bewaerten in eenen schoenen
witten doeck enkel toeghebonden, makende daernaer die naervolgende
deech.
Nempt twee onsen witten resine pini, twee onsen pex greca, twee onsen
mastix, lijnolie, teermentijn ende nieuw was, van elckx twee onsen.
Stampt het geene datter te stampen is, snijt het was in clijn stuckxkens
ende doet het altesamen in een nieuwe panne, laetet soe langhe sieden tot
dattet genoch zijn sal, het welck dus beproeft (fol. 46e) sal worden :
veerpet een druppel in cout water ende alsment daernaer met die hant al
nat ute [doet], ist dattet aen de hant niet en cleeft, soe ist genoch. Alsdan
soe sijghet (119) al werm doer eenen schonen doeck in een vat vol cout
waters, want waert caut ten saude hem niet laeten doerdoen. Ende laetet
soe langhe int water ligge[n] tot dattet hardt gheworden sij, ende dan
nemet wte ende laetet drooghen. Alst ghij het poeder incorporeren (120)
wilt,sodevghnrmai.
Snijt de voe[r]seide confectie (121) in cleijne stuckxkens, die welcke ghij in
eenen vertenden (122) ketel doen sult, ende hanghtet alsoe over (123). Als
begint te bobbelen (124) offt te sieden, soe doeter bij een once olie van bitter amandelen ende laetet sieden twee miserere lanck. Terwilen bereijt dit
poeder van lapis lasuli in een vat met een cleijn stocxken (fol. 46`') dat
daertoe ghemaeck sij. Daernaer nempt den ketel ende ghiet allenskens int
voerscreven vat op het poeder van lapis lasuli tot dattet wel al ondereen
(116)allenskens : langzaam.
(117)gecalcineert : verbrand.
(118)Na den volgt één onleesbaar woord.
(119)sijghet : zeeft het.
(120)incorporeren : mengen.
(121)confectie : produkt, samenstelling, wat gemaakt werd (cf. Lat. conficere ,
maken), synoniem van deech en substantie verder in dit nummer.
(122)vertenden : vertinde.
(123)hanghet... over : hangt het over het vuur.
(124)bobbelen : pruttelen.
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ghe[in]corporeert sij, altijts ende sander ophouden met het voerscreven
stocxken wel omme ruerende.
Dit gedaen sijnde, laetet cout worden, smeerdt u handen met olie van
olijven, ende nempt die voorscreven substantie met de handen, wel
ondereen knedende om des te beter te incorporeren.Ende als ghijer tfatsoen (125) van een broijke aff ghemaect hebt, doet dat dan in een geloeijt
vat ende bewaeret alsoe thien dagen lanck alderminsten.
Ende als ghijer den lasuer aff hebben wilt, soe maeckt eerts (126) claer
looge met wij[n]gaert assen, daeraff ghij eenen keetel vol (fol. 47r) over
hangen suult [?], ende laetse alsoe heet werden als gheijer die handt in
gelijden ( 127) moocht. Ende doet daerna vander voerscreven confectie offt
deech in een gheloeijt vat ende doeter alsoe in den voerscreven loogen
ende als u goet duncken sal ruert dan de voerscreven substantie al suetkens omme tot dat ghijer den lasuer siet wtcommen.
Ende ghesien hebbende datter lasuer certein ( 128) gecommen es, soe giet
de voerscreven looge met den lasuer in gheloijt vat, der welcker vaten
ghij een menichte hebben moet. Ende doeter weder onder werme looge
bij, doende als booven gheseit. Daernaer weder in een ander vat, alsoe
continuerende te doene tot dat ghij siet datter geenen lasuer meer wt en
compt.
Ende merckt datter van een pont lapis (fol. 47`') lasuli (al soe verre als
hij wel fijn wesen sal) een once verlooren an gaet, soe datter elf oncen
lasuers aff commen, te weeten vijff oncen fijnsten, drij onsen middelbaeren, ende drij onsen vanden minsten. Ende den fijnen is ten alderminsten
weert drie croonen, den slechten een croone.
Als ghyer nu al den lasuer wtghetrocken sult hebben, soe schauwt welck
malcanderen ghelijcken, om elck bijsonder (129) te leggen in den deelen
als booven verhaelt es. Wasschen daernaer wel met scone ende claere
looghe, van deen vat in dander ghiet, ende tot dattet goet van coluere
ende wel reijn sij. Het welck ghedaen wesende, laetet in de lommer droogen in eenighe camere, ende alst drooge is (fol. 48r) nempt een gelas goeden gebranden wijn, ende laettet een weijnich goede bresilie in weijcken.
Daernaer bereijt den lasuer met den gebranden wijn ende laetten droogen
aldus drij dagen lanck continuerende totdat den lasuer sulcke vochticheijt
deelachtich sij, ende tsal seer excellent van colluere sijn. Bewaert elcke
soort op hem selven in drij leijnen sacxkens wel genaeijt ende vast toeghebonden.
(125)tfatsoen : de vorm.
(126)eerts : eerst.
(127)getijden : houden.
(128)certein : zeker.
(129)bijsonder : afzonderlijk.
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37. Om lasuer van over zee sonder lapis lasuli te maecken.
Nempt een (130) once silvers ghecalcinert met suver water, anderhalf once
sal armoniacum, mengt dit wel al te samen met goeden azijn, ende laetet
een wijnich claer wordden. Ist dat den azijn de voerseide (fol. 48") dingen
te boeven gaet, soo nempt wech (131) het gone datter te veel sijn sal, ende
doet de reste in een wel geloeijt vat met met (132) dicht toegheslooten,
ende laetet alsoo .xxv. daegen lanck staen, ten eynde van welcke ghij het
lasuer van over zee seer schoon vinden sult.
38. Om lacca te maecken van fijnen greijne (133).
Nempt afschoorhaijr van fijn scharlaken in een nieuwe panne vol (134)
looghen die niet te sterck en sij, ende laetet zoo lange sieden tot datte de
looghe de verwe aff ghenomen hebbe. Dit ghedaen hebbende, nempt een
sacxken dat onder enge ende boven bret zij, int welcke ghij [het] voerseide tschoerhaer metter loghen ghieten sult (fol. 49f) ende doeter een
vaetken onder. Duw daernaer het sacxken wel stijff wte soe datter alle
de substantie ende die verve dier inne is wt loope. Daer[naer] wascht het
sacxken ende het schoorhaer wte int tselve vat daer die verve in gheloopen is. Ende dunckt u dat het schoerhaijr noch enighe verwe inne heft,
soe laete noch met andere looghe opsieden, doende als booven.
Dit ghedaen sijnde, doet die gheverwde looghe inne maer en laetse niet
sieden. Ende men moet een reijn kanneken met schoon water al ghereidt
booven tvier staende hebben, met welck, als twater heet is, ghij vijff oorten (135) ghepulveriseerden rootsalluyn doen sult (fol. 49v). Ende terstont
als ghijen siet dissolveren, nemt e[e]n sacxken als boven ende als die
verwe daerin is, doetse vanden viere. Doetter den voerseiden alluijn inne
ende ghieter alsoe alle tsamen int voerseide sacxken, daer een gheloeijt
vat onder gheset hebbende, ende siet offte die verwe root onder wt
leecht (136).
Alsdan nempt werm water ende ghietet inden sack mitsgaders oock al
tghene datter int vaetken onder den sack gheloopen was. Ende ghieter
tghene datter onder wtleecht wederomme soe dichgels ( 137) oppe, tot dat
ghij siet dattet niet meer root en sij, maer claer als looghe. Dus sal alle

(130) Na een staat een woord doorstreept (onleesbaar).
(131) wech : in het hs. staat wecht.
(132) ruet : roet, reuzel.
(133) greijne : kwaliteit.
(134) vol : in het hs. staat wol.
(135) oorzen : oordjes, het gewicht van de aldus genoemde muntstukjes.
(136) wt leecht : uitlekt, uitloopt.
(137) dichgels : dikwijls.
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die verwe inden sack blijven die welcke ghij met een haute spatule breken
sult in den gront vanden sack al in eenen (fol. 50r) cloot ( 138) drijvende.
Maeckter daernaer eenen clomp offt koecxkens aff nae uwe belieffte.
Laetse daernaer op eenen schoonen careelsteen (139) in de lommere offte
in de locht droogen ende niet in de sonne. Soe sult ghij een seer excellenten lack hebben.
39. Een schoon vernis om goudt ende silver ende alle
andere dingen mete te vernissen.
Nempt beniom ende breeckten al soe seere als ghij cont tusschen twee
pampieren, doeter daernaer in een phiole (140) ende ghieter seer goden
ghebranden wijn oppe tot dat hij drie off vier vingeren hooger ligghe dan
den beniom. Laetet alsoe eenen dach lanck off twee staen. Ende tot een
half phioole van stercken ghebranden wijn (fol. 50") sult ghij noch vijff
offt sesse droepkens (141) gheheelen offt gebroecken saffraen in doen.
Dit ghedaen sijnde, gietet af ende met een pinceel muecht ghij er alderhande vergult werck mede vernissen, het welck daer seer schoon ende
blinckende aff woorden sal, het sal haest droegen ende langen tijt dueren.
Ende wilt ghij het silver oock op sulcker manieren bereijden soot
leefft (142), [doet] in alle maniere met het gheslagen silver als van het
gheslagen goudt hier boven gheseijt is. Maer ghij en sulter geen saffraen
bij doen dan van dwit dat inden beniom ghevonden wordt.
NOTA. Dit vernis van beniom ende ghebranden wijn, sonder yet ander
daerbij, is seer goet om alle dingen mede (fol. 51 r) te vernissen tsij schilderijen offt andersins, ende oock die tafelen, kisten (143) ende andere dingen mede te vernissen die van nootboomhoudt ghemaeckt zijn. Diesghelijc van coopere vergulde dingen, want het maeckt blinckende, het preservirt ende helpt vernieuwen, ende wordt aenstont drooghe sonder eenich
stoff daerop te vallen, soe dat men met eenen doeck offt vossensteert veel
beter sal connen ghereijnighen dan offtet niet vernist en waere.

(138)cloot : klomp, brok.
(139) careelsteen : gebakken steen, tichel.
(140) phiole : retort.
(141) droepkens : stukjes.
(142) soet leefft : zodat het leeft, d.i. levend of kwiksilver wordt.
(143) kisten : in het hs. staat listen, d.i. lijsten, maar de tweede versie van deze
tekst op fol. 71r heeft kisten. Beide woorden leveren in de gegeven context een
goede betekenis op.
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(fol. 51 r)
40. Om witte tafelkens te maecken daermen met coopere,
latoene offt silvere primen (144) mach in schrijven (145).
Nempt gipsum (een plaester) duer een seve ghedaen, (fol. 51 ") ontweijcket (146) met hardt lijm offt oud ben, ende legter een laghe aff op u francijn (147). Alst droogh is, scrabbet tot dattet effen sij, ende begiet het
noch eens metten voerseiden gipsum offte plaester, ende scrabbet als
vooren ; daernaer nemt ceruse wel ghestooten ende ghesiefft, ende tempert die met gesoden lijnsaetolie. Smeert het francijn met dese mixtie (148)
endlatiomregnvjftsdaelnck.Ditghdaen sijnde, nemt eenen groeven doeck, daer ghij het francijn mede effenen sult, ende laetet alsoe liggen .xv. offt .xx. dagen lanck tot dattet wel
drooge sij, ende dan meuchdijt gebruijcken alsoo ghij wilt.
(fol. 51 ")
41. Een seer schoone, vremde conste om colueren te maken
allerende (149), om penseen (150) ende agnus dei (151) ende diergelijcke te
schilderen op gelas offt crijstalleijn.
(fol. 52e) Nemt inden eersten seer schoon lack ende vrijft die seer met luttel lijnsaetolie ende nempt gomme diemen mach roeren, maecket die seer
schoone ende schoonen witten Venetschen termentijn (152), mingeit dat
tsamen op een stuxken gelas offt ruijte over het vier, ende ruert dat wel
lange tot dat van selve herdt ende schoone wordt.

(144) primen : stiften.

(145)In het laat - vijftiende -eeuws hs. 1028/1959, 8° in de Stadsbibliotheek te
Trier komt op fol. 18r een gelijkaardig Latijns recept voor „Ad faciendum tabulas
albas" :
Recipe pergamenum vitulinum et pone illud in extentorio et bene extende et
optime exsicca ad solem. Postea lineas illud cum oleo canopino et optime
sicca ad solem et facies ter. Postea recipe album plumbi optime puluerisatum
et misce cum oleo precicto usque sit tenue ; deinde cum habeat colorem
album plumbi cum isto, medietatem linias predictum pergamenum vitulinum
et siccabis ad solem optime et hoc facies nonies... Et hoc facto sculpes ex eo
folic facienda tabulas ad magnitudinem quam volueris et utere eis ad placitum. Scias autem quod possit scribere super istas tabulas stilo plumbeo, stanneo, eneo uel argento sicut super alias tabulas. Possit etiam scribere super eas
cum incausto sicut super pergamenum et delere litteras cum saliva et iterum
scribere. Cum autem toto albedo fuerit consumpta, dealbabis eum iterum
cum albo plumbi mediante saliva sicut alias tabulas, sive cum rasura testarum sive cum rasura vel pulvere ossium combustarum.
(146) ontweijcket : ont-week het, d.i. maak het hard.
(147)francijn : fijn perkament.
(148) mixtie : mengsel.
(149) allerende : allerhande.
( 15°) gr enseen : viooltjes (Fr. pensée).
(151) agnus dei : een door de paus gewijd medallion uit onge-kleurd was dat het

Lam Gods voorstelt.
(152) Venetschen termentijn : terpentijn uit Venetië.
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Alsoe doet (153) met schoon smalte, ende desghelijckx met spaensgroen,
maer tot het groen moet toe ghedaen wordden wat saps van ruijtte
gedroocht. Ende droecht aldus : neemt een deel ruytte ende stampt die
al cleijne, doudt daer dan het sap uute ende laet dat sap in hem selven
(fol. 52") staen droogen, ende van dese nemt om u groen te maecken.
Aldus hebdij seer excellente coleuren als blouw ende groen.
Als ghij dese colueren sult willen gebruijcken, soe suldij den rugge offt
binnenste van het cristalijn ofte gelas dwelck ghij schilderen wilt, geheel
vergulden offt soo veele alst u goet duncken sal met schelpgoudt getempert met gomwater.
Dat droech wesende, soo suldij nemen eenen silveren offt cooperen priem
ende daermede op het vergult figueren (154) oft trecken ghelijck ghij
begeert, ende men sal soo diep treecken datmen tgelas claerlijck doer het
vergult sien kan.
Dan sult ghij nemen vanden voerseiden coleuren, sulckx alst u goedduncken sal, een cleijn stucxken ende leggen dat met een tancxken offt cleijn
(fol. 53e) ijserken op het graversel, den welck ghij op het vergult gegraveert sult hebben, dan soo suldij het gelas offt cristalijn met die coleuren
daerop een wijnich op de gloeijende kolen setten met een tancxken,
dwelck ghij daertoe gereedt (155) moet hebben, ende als die colueren
beginnen te smelten, soo suldijt terstont met het tancxken vanden viere
nemen, ende latent cout worden, zoo suldij een schoon werck hebben.
So [men] dingen ghecoluert (156) hebben [wil], soo legget daer achter oppe
ghebruijnert ( 157) geslagen silver.
(fol. 53")
42. Die maniere van goudt te vrijven ende in de schelpe te
brenghen gelijc die verluchters gebruijcken.
Soo wanneer men goudt begeert te vrijven, soo moetmen eerst daertoe
berijden een schoon suyver gomwater op dese maniere.
Nempt een gelaesken met schoon regenwater, werpt daerinne een groot
deel witte ende dare gommi van Arabien die van onreynicheijt wel gesuijvert is, ende als die wel doorweijckt ende ghesmol(fol. 54r)ten is salment
doer ( 158) een doecxken laten sijpen (159), maer dit gomwater moet soo

(153) doet : het hs. heeft daer.
(154)figueren : figuren, afbeeldingen maken.
(155) gereedt : in het hs. staat gererdt.
(156)ghecoluert : hun kleur gekregen.
(157) ghebruijnert : gepolijst.
(158)doer : in het hs. staat daer.
(159) sijpen : sijpelen.
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dick sijn dat het van langer handt (160) ende seer qualijc (161) door het
doecxken can geraken, immers soo dicke als goede ende vette olie.
Ende ter wijle de voerseide gomme wijckt, sal men ghereet maecken een
schoonen suijveren wrijffsteen die alsoo hert (162) is datse int vrijven niet
aff en vlijte (163), off een stuck gelas, ten minsten eenen voet int viercant,
met sement in een blocxken vast ende effen geleijt, want het gelas anders
lichtelijck Boude breken door het vrijven ende douwen.
Daernaer salmen nemen soo veel alsmen tusschen twee, drij vingeren can
nemen schoon souts, dat (fol. 54V) wit ende suijver is, ende dat leggen op
een schalie oft tegel ende dat stellen op een coelken viers soo lange dattet
wel herdt gebraden is ende geheel verdroecht. Dwelck alsoo gedaen
sijnde, salmen tvoerseide soudt op den wrijfsteen doen inde maniere van
een circule ende daeromme salmen leggen druppelen van tvoerseide gomwater aldus (164).
Ende dan salmen beginnen te vrijven, ende soo lange harderen (165) tot
dat het saut geheel te niet gebracht is, ende datmen niet anders en liet
dan een witte materie gelijck het witte van een eije. Alst nu gheeel tot
schuijme geslagen is (166).
Maer indien dattet eenige andere coleur hadde dan gheheel suijver wit,
soo moetmen (fol. 55e) aff doen, ende wederom ander vrijven. Maer ist
gheheel wit, soo salment met den loeper ( 167) uutspreijden ende met een
pennemesse daerop leggen, vier offt vijff bladeren geslagen goudts, ende
dat een poosken vrijven tot dat het goudt hem een wijnich verlooren
heeft. Daernaer salmen wederom soo veel bladeren opleggen, ende dat
soo lange tot datter 25 oft 30 bladeren op gedaen sijn.
Ende alst nu te tsamen daerop gedaen is, soo salmen continueerlijck (168)
vrijenwlgoduackthegodlncis,e
oft gebeurde dat het veel te droech worde, alsoo dat men den looper nauwelijck omcrijgen conde, soo salmen met een vederken een weijnich
schoon water daerop doen, maer niet te veel, want hoe dattet corter is,
hoe dattet (fol. 55") meer ledt (169), ende daerom oock te eer ghevreven
is.
(160) van langer handt : langzaam.
(161) qualijc : moeilijk.
(162)hert : in het hs. staat heet.
(163) vlijte : afschaaft.
(164)De bedoeling was hier een tekening in te lassen, maar dit is niet gebeurd
en er is geen ruimte daartoe opengelaten.
(165)harderen : volharden, daarmee doorgaan.
(166)Hierna is wellicht een deel tekst overgeslagen.
(167) loeper : spatel (of lepel ?).
(168) continueerlijck : onophoudend.
(169) ledt : bet. onzeker.
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Alst nu alsoo omtrent een ure gevreven is, soo salmen met een vederken
een druppel schoon water daerop doen, ende laeten dat daerop een poosken stil liggen. Daernaer salment met een vederken een wijnich omroeren, ende indien dattet soo clijn is, datmen geen stucxkens vant goudt
daerin en siet oft en can bemercken, maer dattet schijnt oft goude wolcken waren, soo ist genoech gevreven, anders soudement noch meer moeten vrijven.
Aldus dan genoech gevreven sijnde, salment tgoudt met den opstrijcker
vanden steen oft gelas doen in een steenen commeken, daerop gietende
schoon regenwater dattet ontrent twee vingeren bedeckt sij. Ende
(fol. 56r) alst alsoo een poosken heeft gestaen weijcken, soo salment wel
onderroeren met een vederken soo lange alst tsamen wel vaneen gescheijden is, datter geen stucxkens goudt meer in gevonden worden.
Dit alsoo gedaen sijnde, salment noch een poosken stille laeten staen,
ende daernaer overgieten in een ander commeken, ende men sal inden
bodem van het eerst commeken bevinden veel goudts, opt dwelcke men
wederomme schoon water sal gieten, ende daermede wel onderroeren,
ende alsoo beijde die commekens laten staen tot datse wel gesoncken sijn.
Daernaer salment water van beijde die commekens affgieten in een
groote teste ( 170) off teijle ( i71) van binnen wel geloijt sijnde, die men
daertoe hebben ende houden moet.
(fol. 56v) Ende opt goudt inde commekens salmen wederom schoon
water gieten, ende daermede wel onderroeren, ende dan salmen tgoudt
uut elck commeken gieten in twee diversche schelpen, dat is tot elck commeken salmen nemen een schelpe.
Ende als dat goudt wederomme inde schelpe wel besoncken is, salmen
het water van beijde die schelpen affgieten in een vande voerseide commekens ende doen inde schelpe wederomme versch water, ende dat alsoo
tot drije oft vier reijsen toe, oft soo lange datmen siet dat het goudt wel
schoon is.
Dan laetmen staen besoncken, ende gietet water daernaer aff, soo nauwe
alsmen can, ende tgoudt doetmen met een vederken in verscheijden
cleene schelpen, naer datmen veel offt weijnich goudts heeft.
Ende als die clijne schelpen wel besoncken sijn, soo salmen het water
schoon aff laten loopen ende houdense tegen (fol. 57r) een eijcken vier
om voorts te droogen oft inder sonnen.
Daernaer salmen sien offter noch eenich goudt inde commekens gesoncken is, ende dat machmen oock voorts affgieten ende spoelen gelijck van

(1'0) teste : pot.
(171)
teijle : kom.
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het ander geseijt is, ende twater datmen daeraff giet, salmen altoos gieten
inde voerseide teijle.
Ende twater dat inde groete teijle is salmen eenen gheheelen dach ende
nacht laten besincken, ende salmen tsamen haestelijck affgieten, ende het
goudt datmen op den gront ende canten vindt salmen oock noch spoelen
ende reinighen, soo wel alsmen can ende dan in schelpen doen, ende dit
goudt is schoon genoech om den gront mede te leggen.
Het silver wordt op gelijcker manieren gevreven ende gewassen gelijck
van tgoudt geseijt is.
(fol. 57)

43. Remedien om eenighe swarten stoffen te wassen als
lanianten, corratten, momfeluwen, etc.

Nempt een half pont provenshoudt dat gesoden in eenen eemer regenwater tote op de helfft, daernaer vanden vier geset ende de voerseide
stoeff daerinne gedaen ende een wijnich tsamen laten weijcken, ende
alsoe inde locht laeten droogen, ende sal weesen offt sij vers wt de verve
quaem.
(fol. 58 r)

44. Om eenich silverwerck wit te sieden.

Maecket silver geloijen ( 172) maer niet seer, dan nempt regenwater, item
wijnsteen ende soudt tsamen mettet silver gesoden.
(fol. 58")

45. Om te maecken swaerte leesten ( 173) op die maniere van
ebbenhoudt.

Om een ebbenhoudt wel naer te maecken, soo ist dat men sal nemen
houdt van espenboomen ( 174) oft soo wanneer dat aldaer sulcken houdt
niet en is, soo machmen nemen alderhande houdt dat hem wel effen laet
schaven sonder te hebben eenighe weeren ( 175), dat ist beste houdt. Daernaer moet den leest geschildert woorden met goet swertsel met wijnich
lijm gesoden in goet bruijn bier, ende wel clijn gevreven op den steen.
(fol. 599 Ende soe verre dat den leest de eerste rijse ( 176) niet swaert
genoech is, soo salmen noch eens overschilderen. Daernaer, wel droech
sijnde, salmen wel stijff met een stuck canifas ( 177) overvrijven tot dat hij
blinckt. Daernaer noch een[s] overvrijven met de wiecke van een witte

(172) geloijen : gloeiend.
(173) leesten : lijsten.
(174)espenboomen : es.
(175) weeren : knopen.
(176) rijse : keer.
( 17) canifas : grofgeweven stof.
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hijtsse ( 178), ende daernaer opgepalleseert ( 179) met een wolle stuck laken
oft linnen.
46. Op een andere maniere.
Nempt een deel galnoten gestooten ende gesoden met regenwater, ende
vrijft u haudt daermede wel stijff (180) . Daernaer nempt een deel ijser
ende nagelen ende laetet droegen. Droech sijnde, doet weeder tergelijck ( i81 ), tot ses ofte seven mael. (fol. 59") Giet daer asijn op, laetse 24
uren tsamen wijcken, daernaer laetse opsieden ende vrijft daermede
wederomme ten selve haudt voerseijt. Ten laesten geliecket (182) met
wieckvanthjs.
47. Maniere van diecke (183) eys ofte talckblommen te
maecken.
Nempt een goede hantvol wit perkement daer men de beldekens van
maeckt, doet dat in eenen suijveren pot ofte panne, doeter soo veel
regenwater op dattet wel oversopt is. Laetse sieden tot dat alle het perkement bijnaer om stucken gesoden is, maer roert, want het soude branden (184) , vringet doer eenen groeven doeck.
Als ghij nu u koopers (185) ofte blommen gecrompt hebt, steeckse daer
inne den lijm, dan sullen daerin blijven gelijck gelaeskens. Laetse wel
drooghen, nempt dan een ons vischlijm, een pint regenwater ende virendeel lodts alluijn, siedet te tsamen een half (fol. 60") ure, doeget dan doer
eenen doeck die niet heel groff en is.
Mengter u colleuren in die ghij begeert. Om wit te maecken, nempt lootwit gemengt met soo luttel regenwater alst mogelijck is ; tot blou Engelsche assen ; tot geel solferaen : om root bresilienhoudt maer den bresilien
moet metten voerseiden lijm ende alluijn sieden ende dan doergedaen.
Nempt dan een gecromt blommeken met acht ofte tien bladeren, bint dat
aen eenen stock oft stocxken gelijck een stamperken, stampt dan daermede in u verve gelijckmen boter stampt (186), ende het schuijm datter op
comt, treckt dat aen een sijde met [t]selve blommeken. (fol. 61 1) Nempt
een vere van een penne ende leght dien schuijm op die voerseijde gelaes(fol. 601)

(178) hijtsse : een kaars (?) ; het woord is mij niet van elders bekend.
(179) opgepalleseert : opgeblonken, opgepolijst.

(180)stijf

:

krachtig.

(181) tergelijck : op dergelijke wijze, gelijk te voren.
(182) geliecket : maak gelijkmatig glanzend.
(183) diecke : dikke.
(184) branden : aanbranden.
(185) koopers : koperdraden.
(186) stampt : karnt.
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kens, haudtse te droeghen maer moeten met schoen weder gemaeckt
weerden.
Maer claer talckblommen die maeckt ghij als u lust.
Nempt een ons vischlijm, een uperken ( 187) regenwater ende een half
virendeel lodts alluijn, en latet oock een halff ure sieden. Dan oock doer
eenen doeck gedaen, oock die collueren gemengelt als voerseit es.

(fol. 61")
48. Remedie om rossen witten wijn claer te maecken.
Men salder inne doen schavelingh van buckenhoudt ende sal claer weer-

den (188).

(fol. 68v)
49. Een mijne ( 189) conste om op gelas te schilderen (offte
gelijcme[n]se gemijnelijc noempt gelase scrijvers) alsoe om vensters-gelasen te schilderen als kercke[gelasen].
NOTA. Ten eersten moetmen weeten als dat tot alle hunne verwe
offte colleuren maer een verdiepinge en is ende wordt genoempt pintuer.
En is hier vervolgende.
(fol. 69 r

50. Om pintuer te makene.
Nempt een deel ijsere paelle (190), ende een deelle copere paelle, de helft
meer van het ijsere paelle, ijct (191), soo veelle alst alle weecht ende noch
)

een vierendeel meer, elck specie moet eerst al chine gestooten weesen eer
me[n]se weecht, ende daernaer gesieft doer een chin dooken (192), ende
dan gevreven op een copere plate met schoen water een clijne ure, ende
dan daerinne gedaen twee eerten (193) groet gomme van Arabie.
(fol. 70r) (194) 51. Om wit wullen te suy[v]eren.
Als wit wullen gewassen is sonder crijt, gelijckmen allen cleederen
wascht, soo suldijt hangen alst wint drooge is boven eenich instrument
met eenen reep, waeronder ordineert (195) een teylken viers, worpt daer
solfer in ende settet wel onder den roeck omgekeert. Daernaer hangten
inde sonne off locht tot dat den quaden rueck vergaen is.

(187)uperken : een halve pint oft 't vierde van een maatpot (Schuermans).
(188)Voor fols. 62r-67r zie de inleiding (het handschrift) ; fol. 68r is blanco.
mijne bet. onzeker ; lees fijne (?) ; of een van mijne (konsten) (?).
(190)paelle : vijlsel.
(191) ijct : weegt (?).
(192)dooken : doekje (als zeef gebruikt).
(193)eerten : erwten.
(194) Fol. 69v is blanco.
(195)ordineert : plaatst.
()
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NOTA
Theophilus in breviloquia diversarum artium dixit (196) quod ebur decocturn vino forti flexibile efficitur ad instar cere. Item vitrum in sanguine
hirci ; cornu in oleo, ovium in aceto mollescunt.

om swarten inc te maecken.
.j. pont galnoten, gommi van Arabien een halff pont, [.j.] pont coperroot,
vier potten regenwater.
(fol. 70")
53. Een ander om inct te maecken.
Nempt tot drij pinten regenwaters, .s. ( 197) loot gommi, .s. loot galnooten, ende .4. loot coperroot.
54. Maniere om hooftpillekens te maecken.
Nempt een halff once aloe, een zatijn (198) mirre, een satijn safferaen,
gemengt tsamen met een druppele offt twee wijn in een aerde schotel
52. Maniere

-ken(19).

olieverve te schilderen.
Lyfftentur (200) salmen den ouderdom aensien. Item de jonckheyt etc.
Men sal nemen wit, geelen ocker, vermiloen, een wijnich lack, wij
(fol. 72e)

55. Om met

( 201) [...].

-nich
Item verdiepen met schijtgeel, lack ende wijnich omber.
Item de meeste verdiepinge lack, vermiloen, oocker ende wijnich schijt-

geel.
Item den omtreck lack

ende omber.

NOTA.
Men moet hem (202) wachten van swaert inde troynien ( 203) te besighen.

(196) dixit : in het hs. staat ditit.
(197) s. : Lat. semis, een half.
(198) zatijn : uit de context blijkt dit een gewicht of maat te zijn ; ik heb het

woord nergens anders gevonden.
(199)Na nr. 54 staat in het hs. (fol. 70v-71v) een tweede keer dezelfde tekst die
hierboven als nr. 35 voorkomt.
(200) Lyfftentur : lijfkleur ; lees Voor lyfftentur.
(201)Na wijnich ontbreekt ten minste een substantief.
(202) hem : zich.
(203) troynien : tronies, aangezichten.
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GLOSSARIUM
A

akelei, geslacht van de ranonkelfamilie (Aquilegia) ;
gekweekte soorten zijn de blauw-witte (A. caerulea L.) en de gele
(A. chrysantha L.) ; de akelei is het symbool van ootmoed en liefde.
13.5
aengeleijt : v. d. van aenleggen. Zie hieronder.
12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, enz.
aenleggen : de grond- of basiskleur aanbrengen, opzetten van de kleuren,
zonder in te gaan op bijzonderheden, licht, schaduw, enz. ; anstreichen (Boltz). „Aanleggen dan, is, soo wanneermen eenig ding, met
eenerhande koleur van Verwe... vlak en eenparig aanleid en simpel
overdekt, sonder eenige schaduwe of dag waar te nemen" (Goeree,
p. 39).
11.4.3, 31
aen te leggen : zie hierboven.
11.6.4, 11.6.5, 13.7, 16
al(1)uijn : dubbelzout van aluminium- en kaliumsulfaat.
8.9, 11.2.5, 11.3.7, 11.4.3, 11.4.4, 37, 47
aloe : ingedampt sap van een lelieachtig plantengeslacht, waarin men drie
soorten onderscheidde (N. LÉMERY, Dictionnaire ou Traité universel
des drogues simples (Amsterdam, 1716), p. 19).
54
aschblouw : natuurlijk, in kopermijnen gevonden koperlazuur ; Ultramarinasche, Bergblau (Boltz) ; „Blaauwe Asch" of "Hemelsch Blaauw"
(Goeree) ; ook lazuur van mindere kwaliteit (zie hieronder).
13.2, 13.4
as(s)che : 1) lazuur van mindere kwaliteit. Dit blijkt uit de bereiding van
lazuur in nr. 11.5.1 (laatste alinea).
11.5.1, 11.5.2, 12.2, 12.3, 12.4, 12.8, 12.10, 12.11, enz. ; dessche — 12.5
2) geluw — : weedas, as van een tweejarige plant met gele bloemen, uit de familie der kruisbloemigen, die vroeger als verfstof
gebruikt werd.
11.3.1, 12.1
assen (Engelsche ) : aardkleurachtig groen, een soort kopercarbonaat ;
de naam wijst er allicht op dat deze kleurstof uit Engeland werd ingevoerd. Hetzelfde als Engelsgroen?
47
acquelijen :

(66)
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asuijrgroen : hetzelfde als azuurblauw ? Ik heb de samenstelling nergens

anders gevonden.
11.3.2, 11.3.3
B

beniom : Lat. benium ; ook Asa dulcis, gummi Benzoë, Benzoinum

genoemd ; een aangenaam riekende, harsachtige gom, verkregen door
inkervingen in de schors van een boom uit het Verre Oosten.
39
berchgroen : verfstof die in de natuur voorkomt in malachiet, kunstmatig
kopergroen ; Berggrien (Boltz) ; Berch herinnert aan Dt. Bergwerk,
mijnbouw. Dit groen mineraal is dan de tegenhanger van sap(s)groen, een vegetale kleurstof.
11.3.4, 12.4, 12.5, 12.8, 13.2, 18, 22
besieng(h)e(e)luw(e) : soort vegetale gele kleurstof, bereid uit meidoorn ;
Beergal (Boltz). „Wanneer men dese Beezyen wil bereiden, soo plettertmen die wat in stukken, doch niet fijn, steldze met Aluyn en
schoon Water te weyk, soo sal het hem in een dag of twee tot een seer
schoon Geel uyttrekken" (Goeree, p. 21). Wellicht synoniem van masticot.

11.1., 13.2, 27.3
breselie : braziel, fernambukhout (Caesalpina echinata L.), donkerrode of
bruingele kleur verkregen uit zeer harde houtsoorten (brasiliehout)
die lang vóór de ontdekking van America via Bagdad uit Oost-Indië
werden ingevoerd. Voor de bereiding, zie Goeree, p. 29.
12.6
breselienhoudt : zie hierboven.
13.3, 47
bresilie : zie hierboven.
11.1.1, 11.4.5, 16.1, 27.4, 36 ; gesette — 11.4.3 ; gesoden — 11.4.4
bruijn[assche] : een soort bruin mineraal. De preciese definitie is mij niet
bekend.
17
bruijnroot : oker ; werd uit Frankrijk en Engeland ingevoerd ; die uit
Engeland is bereid uit gemalen steen en was veel droger dan de
Franse, die van gele klei was bereid ; „Het Bruyn-Rood ofte Rooden
Oker, is by-na het Root krijt gelijk, maar kloeker en lijviger om te
dekken" (Goeree, p. 28) ; vgl. o (oc) ker.
13.2, 14.6 ; bruijn Engels root 11.4.8 ; 11.4.9, 13.2, 15.1, 18, 22, 23, 25
buckenhoudt : beukehout.
48
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C
carmesijn : karmozijn, een soort rood fluweelachtig weefsel.
13.11
cedergroen : soort groen, misschien donkergroen als de bladeren van de
cederboom. Mij niet van elders bekend.
11.3.5, 12.3, 12.4, 12.7, 12.10, 13.1, enz.
celidonie : stinkende gouwe (Chelidonium ma, jus L.).
7

ceruse : loodwit, loodcarbonaat, synoniem van Venetswit en loot(s)wit.
Voor een recept „Om te maken cerusam", zie W.L. BRAEKMAN, Middelnederlandse Verfrecepten, p. 39.
11.1.2, 40

coels(s)che aerde : donkerbruine verfstof, grotendeels bestaande uit bruinkool (WNT).
11.6.2, 13.2, 13.3, 14.2, 14.4, enz.
coelswardt : kleurstof uit fijn verpulverde houtskool.
13.11, 14.5
coperroot : Fr. sang de boeuf, naam van o.m. ook in de lakenververij
gebruikte metaalsulfaten, vooral ferrosulfaat.
53
corrat : een soort zwart laken. De naam is mij niet van elders bekend.
Niet vermeld in M. Hófler, Untersuchungen zur Tuch- und Stoffbenennung in der franzósischen Urkundensprache (Beiheft zur Zt. f. Rom.
Phil. 114, Tubingen, 1967) .
43
crijt : 1) soort blauwe kleurstof.
17
2) root — : soort rode kleurstof.
11.4.6, 13.2, 15.5, 15.7, 20, 34
3) plaat krijtsteen, „soe breet als een telioore", waarop verf te
drogen werd gelegd.
11, 11.2.1, 11.2.4, 11.2.5, 11.4.2, enz.
cuelsche aerde : zie coels(s)che aerde.
18
D

zie verdiepen.
11.5.5, 27.1, 32

diepen :
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doerschijnich leggen : de kleur aanbrengen niet bovenop een basiskleur

maar „op eenen simpele gront".
11.5.5
Duytschblouw : blauwe verfstof, ook Pruisisch of Berlijns blauw
genoemd.
13.10, 27.2
E
ematites : Lat. ematietsteen, bloedsteen, het in de natuur voorkomend

rode ijzeroxide.
11.4.9, 13.13, 14.6, 21
Engelsgroen : een soort groen. „Engels-groen getemperd en aangeleid als
vooren, geschaduwt met Sap-groen, en Mastikot gehoogt, heeft mede
eenig gebruik" (Goeree, p. 26). Hetzelfde als Assen (Engelsche ) ?
11.3.3
F
fermelioen : zie vermelioen.
11.4.2, 12.4, 12.10, 13.1, enz.
fermelioen : zie hierboven.
13.2, 14.3, 15.1, la, 23
fioletten : blauw viooltje, een van de soorten van het geslacht Viola.

13.5
foleij : polei (Mentha pulegium L.).
7
G
galnoot : uitwassen op eikelbladeren, veroorzaakt door de steken van de

galwesp.
46, 52, 53
gheluwe van witte roosen : de bereiding van dit soort gele verfstof wordt

in de tekst aangegeven.
11.2.5
— — — van sap van leliebladen : verfstof uit gele leliebloemen.

12.2.5
gipsum : Lat. gips, plaaster.

40
gomme van Arabien : gom afkomstig uit acaciasoorten in Arabië en

Afrika.
5, 11.4.4, 50
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gommi van Arabien : zie hierboven.

42, 52
gouwortel : misschien hetzelfde als goudsbloem (Calendula cichorium L.)
of cichorei (Cichorium intybus L.) (indien wortel = wort : plant) ; of
is gau hier goud of geel: dan meekrap.

7
grauw (Brigittebroeders — —) : grijs zoals de pij van Birgittebroeders.

13.3 (zie voetnoot)
grouw : grijs. Voor een recept om „grauwe te maken", zie W.L. Braekman, Middelnederlandse Verfrecepten, p. 99.
13.11 ; doncker — 31 ; Esels — 15.4 ; Minnebroederen — 13.12 (zie voetnoot)
H
hoogen : zie verhoogen.

13.7, 23, 27.1, 27.2, 32
I
ijvoor(enswardt) : zwarte kleurstof verkregen uit verbrand ivoor.

13.11, 15.1
Indienblouw : indigo ; Endich (Boltz).
11.5.5, 12.4, 12.8, 12.9, 13.1, enz.
K
kalmoes : waterplant uit de fami lie der aronskelken (Arocus Galamus L.).
13.8
kolswart : zwarte kleurstof gemaakt van fijnverpulverde en gewreven

houtskool.
11.6.6
L
lacca : Lat. voor lac (k) . Zie hieronder.

38
lac(k) : Lat. gummi lacca, schellak, gomlak, lakrood, „eene soort van

harsachtige, bruine, harde, rode helder doorschijnende gomme"
(Lémery)
11.4.7, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, enz. ; bruijnen — 13.6 ; Indiaenschen
—11.4 7
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lacmoes : blauwe verfstof ; Pers de Flandre, Flandrischblau (Boltz), zie
ook tornesol.
11.5.4
lamp(e)swar(d)t : koolstofneerslag op lampen.
11.6.1, 13.11, 13.12, 14.3, 14.4, 15.5
laniant : soort zwart laken ; het woord is mij niet van elders bekend. Niet
in M. Hófler, Untersuchungen...
43
lapes ematites : Lat. zie ematites.
15
lapis lasuli : Lat. voor lasuer. Zie hieronder.
36, 37
lasuer : Lat. lazurum infra mails, lazuursteen die uit Europa, vooral uit
Frankrijk en Duitsland afkomstig was en minder hoog in aanzien
stond dan het overzees lazuur (zie hieronder).
11.5.1, 11.5.3, 13.9, 36
lasuer van over zee : Lat. lazurum ultra marls, overzees of ultramarijn
blauw.
36, 37
lazuer : zie lasuer.
13.9
lecmoes : zie lacmoes.
11.5.4, 12.8
legmoes : zie lacmoes.
11.5.4
lijn(saet)olie : olie geperst uit vlas- of lijnzaad (Linum usitatissimum L.).
36, 40, 41
loot(s)wit : loodwit, loodglans, loodmonoxyde (Lat. lithargirum en
cerusa).

11.4.4, 47
Luyck(er)swardt : zwart koolstof, afkomstig van de in de streek van Luik
gewonnen steenkool.
11.6, 11.6.5, 13.11, 14.6, 31
M

massecot : zie masticot.
11.2.1
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(71)

masticot : massicot, „een loodwit, dat men door matig vuur gekalcineerd

heeft" (Lémery). Men onderscheidde drie soorten : wit, geel en goudkleurig.
11.2.1, 11.2.2, 11.2.4, 11.3.1, 11.4.1, enz. ; geluw — 12.10
mastix : mastiekgom, hars verkregen uit de mastiekboom (Pistacia lentiscus L.).

36
menie : een oranje tot licht rode kleurstof, „een schraale en Zandagtige

Verwe" (Goeree, p. 27), bestaande uit lood-oxyde.
11.4.1, 12.1, 12.2, 12.3, 12.7, 13.2, enz.
monfeluw : soort zwart laken ; de naam is mij niet van elders bekend.
Niet in M. Hófler, Untersuchungen...
43
mom(m)i : zie hieronder.
11.6.7
mumia(m) : zwarte kleurstof, gebalsemd mensenvlees, van gemummifieerde lijken die oorspronkelijk in Babilonië werden gevonden en
door behandeling met pik of asfalt, dat daar aan de oppervlakte
komt, bewaard bleven.
11.6.7, 13.12, 14.5, 14.8, 14.9, enz.
0
oe(c)ker : zie o(oc)ker.
bruijnen — 15.2, 26
omber : donkerbruine verfstof uit vette aarde, afkomstig uit en genoemd

naar Umbrië in Italië.
15.2, 27.3, 34, 55
onser vrouwen li es : een soort lis met blauwe bloemen dat rond Pinksteren
bloeit.
11.3.7
o(oc)ker : aardsoort bestaande uit kleiaarde en min of meer donker
gekleurd ijzeroxide. Zie ook bruijnrood.
13.12, 14.1, 14.8, 18, 55 ; bruijnen (Enghelschen) — 4.8, 11.2.3, 13.2,
14.7, 18, 34 ; geelen — 55 ; gheluwen offt lichten — 13.2 ; lichten (Inghelschen) — 3, 4, 11.2.2, 11.2.3, 14.3, 14.7, 27.3, 34
op(e)r(i)ment : Lat. auripigmentum, koningsgeel, geel rottekruid, auripigment, geel arseensulfide (Lémery). Men kende ook een rode soort, d.i.
arseensulfide (realgar). Zeer giftig.
12.10 ; gheluwe — 11.2.4 ; rooden — 13.1, 13.2
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overdoen : bedekken met een verflaag ; hetzelfde als overleggen.

14.2
overwasschen : nogmaals met een dun verflaagje overleggen (zie hierbo-

ven).
14.1
P
pampierswa(e)r(d)t : zwarte kleur verkregen door het verbranden van

papier, speciaal het rood papier waarin bladgoud verpakt werd (voor
de bereiding zie het eerste nummer waar het woord voorkomt) ;
Papierschwkrze (Boltz). Voor de bereiding, zie ook Nieuwen Almanack
I, p. 50.
11.6.3, 15, 15.3
pex greca : Lat. Grieks pik, colofonie, spiegelhars.
36
pijnsterbloemen : hier niet de gewone pinksterbloemen maar een soort lis
met purperen bloemen (zie voetnoot).
13.3.7
pintuer : kleurstof waarmee kleuren op glas geschilderd, donkerder worden gemaakt.
49, 50
provenshoudt : zie hieronder.
43
provinschenhoudt : provinciehout, nu meestal campêche-hout genoemd,
vroeger ook fustel- of geelhout geheten.
11.4.5
R
resine pini (witten —) : Lat. pijnboomhars.

36
roetsele : zwarte kleurstof, de zwarte neerslag in haard of schoorsteen.

„Het Roet of Bitter dat uyt de Schoorsteen valt" (Goeree, p. 31).
26
roet : zie hierboven.
17, 23
rootsalluijn : aluin in kristalvorm.
37
rosewater : aftreksel van rozeblaadjes.
10
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(73)

rout : zie roetsele.
11.4.10, 11.5.4

routverve : zwarte verf gemaakt uit zwartsel uit haard of schoorsteen.
(Zie rout en Bout 3).
11.2.6

ruytte : wijnruit (Ruta graveolens L.).
41
S

sal armoniacum : Lat. ammoniak, salmiak, amoniumchloride dat eertijds
uit Armenië werd ingevoerd (vandaar de naam). Cf. Lémery, p. 619.
37
sanguinis draconis : Lat. drakenbloed ; het donkerrode hars van een
boom (Daemonoroys draco (Willd.) Blume).
36

sanderblouw : soort blauw ; „sommigen geven den naam van blauw sandelhout aan het hout van Moringa pterygosperma" (WNT).
11.5.2

sap(s)groen : vegetaal groen bereid uit het sap van rijnbessen (Fr. bourgépine, cf. Lémery, p. 599) ; Saftgrun, Vert de vessie (Boltz) ; de naam
wordt gebruikt in tegenstelling met berchgroen, de kleurstof van minerale oorsprong. Sapsgroen "word... om haar vettigheid en donkerheid
nergens of seer selden alleen aangeleid, maar men gebruikt die om
daer mede te schaduwen en te diepen" (Goeree, p. 25).
11.3.1, 11.3.6, 11.3.7, 12.4, 12.5, 12.8, enz.

sap van roode roosen : het rode sap van de bloembladen.
11.3.7

schelpgoudt : tot poeder gewreven afval van bladgoud, waarvan de bereiding in nr. 42 aangegeven wordt en dat in mossel-schelpen werd verkocht. Voor de bereiding, zie ook Goeree, p. 23.
41

schelpgroen : tot poeder gewreven soort groen mineraal, dat in een (mossel)schelp werd verkocht. Vandaar de naam.
11.3.7, 12.4, 12.5, 12.8, 12.9, 12.11, enz.

schijtgeel : schietgeel, bessengeel, bereid uit krijt gekleurd door de bessen
van wegedoorn waarbij men een weinig aluin voegt ; wellicht syn. van
besieng (h) e (e) luw (e) ; Schiuttgelb, gelber Lack, Stil de grain (Boltz).
13.1, 13.2, 15, 18, 27.3, 55
sc(h)ijtg(h)eluwe : zie hierboven.
11.2.5, 18, 22, 26, 28
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sma(e)lt(en) : blauwe kleurstof, bestaande uit fijngewreven kobaltsilicaat.
De intensiteit van de kleur verschilt volgens de verhouding tussen het
kobalt en het silicium of glas.
11.5.3, 12.3, 12.4, 12.8, 12.16, 13.1 ; smals 13.10 ; 17
soffera(e)n : saffraan.
5, 13.1, 13.2
solferaen : zie hierboven.
47
sou(d)t : 1) keukenzout, natriumchloride.
1, 18, 42, 44
2) ander minerale ` zout(en)', waarvan de preciese betekenis in
elke vindplaats niet noodzakelijk dezelfde is.
13.2, 14.4, 14.7, 14.8, 14.9, 15, 15.5
3) zwarte kleurstof uit schoorsteen of haard, roet ; cf. Eng.

soot.
11.2.6, 11.5.4
spaensgroen : kopergroen, groenspaan (Lat. aerugo). „Men moet het selve
wel lang en sterk met een weinig Wijn-steen en Wijn-azijn vrijven, en
dan door een doeck sijgen, en het dunne en klare sap alsoo gebruiken" (toeree, p. 24). Zeer giftig.
11.3.1, 11.3.4, 13.7, 18, 41
steen : 1) wrijfsteen.
11.4.2, 11.4.9, 11.5.1
2) mineraal.
11.4.9, 11.4.6
T

te(e)rmentijn : terpentijn. In onze gewesten werd als terpentijn het hars
gebruikt van de lark (Larix europea D. C.). Werd ook langs Venetië
om ingevoerd uit het Oosten.
36 ; Venetschen — 41
tornesol : lakmoes, blauwe vegetale verfstof uit Crozophora tinctoria ; vgl.

lakmoes.
12.3, 13.13
tornisol : zie hierboven.
11.4.10, 12.7, 12.8, 12.9, 12.11, 13.1, 13.2, enz.
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V

Venetswit : syn. van Lat. ceruse, „céruse... la plus blanche nous est
apportée de Venise" (Lémery, p. 134) en van loot(s)wit. Zie aldaar.

11.1.2
verdiepen : donkerder maken of schaduw aanbrengen ; schattieren

(Boltz) ; „uytschaduwe[n]" (Goeree, p. 39).
12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, enz.
verdiepinge : middel om te verdiepen.
49, 55
verhoogen : lichter van tint maken (vgl. Goeree, p. 39).
11.3.5, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, enz.
vermelioen : scharlakenrood, hoogrode kleur ; „Cinaber, of Fermilioen"
(Goeree, p. 26).
13.2, 13.5, 13.6, 14.1
vermilioen : zie hierboven.
13.2, 55
W
wijnasijn : lichtrode azijn bereid uit wijn.

11.3.1, 11.4.3, 11.4.4, 11.4.5
wijnsteen : Lat. tartarum, wijnmoer, bezinksel in kristalvorm dat zich

vormt op de bodem en de binnenkant van wijnvaten.
44 ; witten — 11.3.1
water (sterck ) : salpeterzuur, Lat. aqua caustica.
11.5.1
Y
yvo(o)renswardt : zie ijvoor (enswardt) .

11.6.4, 13.11, 22
yvorenwit : verpulverd ivoor.
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MET HET CENTRALE THEMA
BIJ GERRIT ACHTERBERG

„CONTACT”

door
Marcel JANSSENS
Lid van de Academie

Ik wou u voorzover dat nodig is, natuurlijk, laten kennismaken met het
zogenaamde „centrale thema" in de poëzie van Gerrit Achterberg aan de
hand (vooral) van één gedicht, Contact, uit een van zijn vroege bundels,
Eiland der ziel van 1939.
In de kern van het oeuvre van Gerrit Achterberg (1905-1962), een duizendtal gedichten gepubliceerd vanaf 1931, zou immers één groot „centraal thema" zitten. Daarover is al heel wat te doen geweest. Er zijn
boekdelen vol over geschreven. Commentatoren en interpreten allerhande hebben uit de meest diverse hoeken en met behulp van de meest
originele registers namen voor de raadselachtige gij-figuur in die gedichten van duizend-en-één-nacht gezocht. En ook gevonden. Om Achterberg
al eens te citeren — ze hebben tegen die „gij" gezegd : „en nochtans moet
het woord bestaan dat met u samenvalt". Naar dat woord dat de gij adekwaat zou „dekken", zijn we nog op zoek. Het raadsel bij uitstek bij
Achterberg — het weze nu maar al gezegd — bestaat erin, dat de ene naam
de andere niet hoeft te sluiten, en de tweede en de derde en de nde ook
niet. Terwijl hij kennelijk — zo op het eerste of zelfs op het zoveelste
gezicht — in een duidelijk naspeurbaar register of spoor over de gij
spreekt, is het mogelijk, dat hij op nog meerdere andere sporen iets mééspreekt. Zijn dichten is meer-zinnig taalgebruik bij uitstek. Het „contact"
tussen ik en gij is in omzeggens alle gevallen in een veelvoud van betekenistoekenningen verhuld. Die meerzinnigheid is natuurlijk niet uniek in
de poëzie ; bij Achterberg doorstroomt ze zijn oeuvre toch met een uitzonderlijk hoog voltage.
Ikzelf heb al een paar keer geprobeerd het beruchte centrale thema in de
ik-gij-lyriek van Gerrit Achterberg onder woorden te vatten ( 1 ). Ik zou

( 1 ) Zie Marcel JANSSENS, „Code", een sleutel voor Gerrit Achterberg, in : De
maat van drie. Essays over literatuur. Leuven, Davidsfonds, 1984 (Keurreeks,
nr. 161-1984-2), p. 221-233 ; en Marcel JANSSENS, Hoop op het vers bij Gerrit
Achterberg, in : G. de Schryver, R. Michiels en L. Boeve (red.), Hoop en opstan-
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(2)

ook tegen mijn eigen interpretatie met Achterbergs eigen woorden moeten zeggen : „Ik moet u weer opnieuw formeren", maar ik wil een mogelijke Achterberg-lectuur die ik „trinitair" genoemd heb, nog eens uitproberen aan het gedicht Contact uit zijn tweede bundel Eiland der ziel
(1939). Ik moge al doende duidelijk maken wat ik met een „trinitaire"
lezing van zo'n gedicht bedoel. Kort gezegd, bevat „trinitair" volgende
drie betekenislagen : een erotische, een poëticale en een religieuze — vanzelfsprekend die drie weer verstrengeld zoals dat bij Achterberg nu eenmaal niet anders blijkt te kunnen, zodat hij bij voorbeeld ook in het
gedicht Contact weer het tweede en het derde kan zeggen, waar de lezer
geneigd is alleen maar het eerste aan te houden.

CONTACT
1 Vanuit het oord
2 in donkerheid,
3 het dicht gebied
4 van leven niet,
5 waarin gij zijt
6 met dood omkleed
7 en zonder tijd,
8 plant gij u voort
9 door media
10 die ik niet weet
11 tot in mijn hart ;
12 ik smeed het woord
13 dat naar u heet,
14 en ik besta
15 bij de gena
16 van deze blinde bezigheid.

(Verzamelde Gedichten, 122)
Ik laat voor deze gelegenheid na, de gelaagde semantische ladingen van
sleutelwoorden in dit gedicht na te pluizen aan de hand van zoveel
andere vindplaatsen in Achterbergs poëtisch oeuvre. Er zou, bij voorbeeld, een stevig essay geschreven kunnen worden over een leidmotief als
„dicht" (vers 3), als adjectief, bijwoord, zelfstandig naamwoord of werkwoordstam (en van welk werkwoord dan ?). Of insgelijks over „donker,

ding. Feestbundel bij het emeritaat van Herman Emiel Mertens, Acco, Leuven/
Amersfoort 1993, p. 475-485, opgenomen in Met groter L. Van Couperus tot
Claus. Leuven, Davidsfonds/Clauwaert, 1994, p. 239-254.

(3)
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dood, media, wind, blind", en zo meer. Dergelijke intratextuele lectuur
is hier wel niet mogelijk, en overigens niet gewenst, zo neem ik aan.
Maar laat me toch nog zo'n staal citeren, waar in een mum van zeven
regeltjes en 28 woorden de sleutelwoorden elkaar verdringen, het gedichtje Merel (onze collega Rudolf van de Perre heeft er in een essaybundel
ook over geschreven). Ik lees ook dat even, zonder verder commentaar :
MEREL
1 De morgenmerel gorgelt
2 bekers bittere wijn :
3 droom, die tot pijn verkorrelt
4 in vogelkelen
5 omdat het dag moet zijn ;
6 omdat het grote hele
7 donker niet langer dicht kan zijn.
(Sintels, 1944, in : Verzamelde Gedichten, 359)
Mijn enig commentaar hierbij zou dit kunnen zijn : ik kan dat gedicht
niet lezen zonder dat ik er het gedicht Virgo van Hendrik Marsman bij
bedenk. Het eerste vers van Virgo bestaat immers uit Morgenmeren.
Achterbergs gedichtje met de „morgenmerel" in vers 1 is een radicaal
anti- Virgo- gedicht : tegenover de beslistheid van de maagd om zich in het
morgenlicht beveiligend af te grenzen tegen andermans bloed staat bij
Achterberg de klacht om het verbrokkelen van „het grote hele donker"
in het zonlicht.
Op het eerste gezicht komen die zestien verzen van Contact, die nogal
opzichtig rijmen (allemaal staande rijmen overigens), gewoon over, zo
zonder „poëtische" inkleding of ceremoniële versiering, in een vrij doordeweeks taalregister gesteld, met een vreemde metrische onderbouw en
een moeilijk identificeerbaar ritme. Laat dit gedicht aan iemand lezen die
iets afweet van Achterberg, en die zegt spontaan : „O ja, dat gaat weer
over de dode geliefde". Misschien zegt iemand : „Daar heb je de gedode
geliefde weer"... Dus een ik-gij-relatie met een dode (vrouwelijke) persoon die zich aan de andere zijde van de tijd („zonder tijd") in het gebied
van de dood toch levend ophoudt en zich met signalen voortplant aan
deze zijde van de dood, waar de (levende, mannelijke) ik-persoon zich
bevindt ? Ja, de dode geliefde, dat kan ook wel, maar zo enkelvoudig ligt
dat meestal bij Achterberg niet.

Contact zou geen Achterberg-gedicht zijn, indien het niet een ik-gij-relatie
zou spreken. (Ik gebruik nu even die ongrammaticale wending met dat
lijdend voorwerp bij „spreken", omdat ik wil vermijden te zeggen dat het
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gedicht handelt over, gaat over, of iets dergelijks. Een gedicht als Contact
spreekt, zegt, maakt... die ik-gij-relatie, is die relatie, voor de duur van
zestien ultrakorte versjes, duizend-en-één keer te herhalen. Het werkwoord „spreken" heeft zo ongeveer de kracht van „spreken" in de zin :
„En God sprak : Het worde licht". De dichter spreekt gij, en gij wordt.
Zo onnoemelijk groot is zijn vertrouwen in het contact-in-woorden.) Een
ik-gij-relatie in woorden dus. Grammaticaal bestaat het gedicht uit drie
hoofdzinnen : een met gij als onderwerp (8, plant gij u voort), en twee
met ik als onderwerp (12, ik smeed het woord en 14, ik besta). In de drie
gevallen is er sprake van een zeer intense, gerichte activiteit : zich voortplanten, smeden en bestaan bij de genade van... Het lijdend voorwerp
van de eerste twee werkwoorden is verschillend, maar misschien liggen u
en het woord heel, heel dicht bij elkaar. Gij plant u voort en ik smeed
het woord : dat rijmt nog ook, dat volgt metrisch precies hetzelfde
patroon, dat moet dicht bij mekaar of op mekaar liggen. De voortgeplante u en het gesmede woord : is dat soms niet de meest adekwate formule voor het con-tact van ik en gij ?
Het aantal verzen besteed aan de activiteit van gij (1-11, tot aan de dubbele punt, en geen punt die een eind-punt zou kunnen markeren, nee) is
groter dan dat voor wat ik doet (12-16). Er wordt gezegd, dat ik antwoordt op een impuls van gij vanuit haar gebied van de dood. Ik neem
nu voor de rest van mijn leesoefening maar aan dat gij hier ook feminien
is, al staat dat nergens. De vrouwelijke gij levert een betekenisfacet méér
op dat de relatie kleurt en een betekenistoekenning méér mogelijk (en
plausibel) maakt in de richting van een „trinitaire" lezing van zo'n tekst.
Zo een ik-gij-relatie tussen een mannelijke en een vrouwelijke persoon
wordt gesproken, is de erotische laag van het betekeniscomplex „contact"
des te waarschijnlijker. In dat contact neemt de dode, vrouwelijke gij duidelijk het initiatief, en de ik smeedt gehoorzaam, receptief maar zelf o zo
actief een woord dat naar u (haar) heet.
Het contact tusen gij en ik wordt al gesuggereerd door negen voorzetselconstructies, zeven in de actieradius van gij (vanuit, in, waarin, met, zonder, door, tot in) en twee voor het respons van ik (naar, bij). Nabijheidsof contiguïteitsrelaties worden daardoor opgeroepen : het contact heeft te
maken met grensoverschrijdingen en opheffingen van scheidings lijnen.
De afstand tussen gij en ik is zo onoverkoombaar groot als die tussen
dood en leven, maar in de blinde bezigheid van het woord (het dichten)
kan de kloof overbrugd worden. Door en in het woord ontstaat een circulaire vorm van contact : van gij voortgeplant naar ik, van ik door het
woord „dat naar u heet" teruggevoerd naar gij. Dat circulaire verloop zal
wel nooit helemaal „rond" zijn ; daarom moet het duizend-en-één keer
herhaald worden in de „blinde bezigheid" van het dichten.
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De eerste twee hoofdzinnen hebben hetzelfde metrisch-ritmische
patroon : vier beklemtoonde éénlettergrepige woorden — althans zo verkies ik die twee kernzinnen te lezen : plant gij u voort / ik smeed het
woord. De twee belangrijkste verzen springen er ook uit door antimetrieën. Basis van het metrum is (min of meer) een jambe, meestal twee
per vers, maar met een opvallende afwijking in „plant gij u voort", met
een sterk beklemtoonde werkwoordvorm, en in „ik smeed het woord",
met een even geprofileerd persoonlijk voomaamwoord ik, de ontvanger
van de voortgeplante signalen en de smid van het „woord". Nog opmerkelijker is de uitloop van het gedicht in de vier jamben van vers 16.
Wordt gezegd, dat het respons verlengd moet worden in een „blinde
bezigheid" tot... in het oneindige, omdat het circulaire contact maar niet
afgerond kan worden en stil kan vallen ? Is de vertraging van het ritme —
en de verlenging van het slotvers — een teken voor de oneindig te hertekenen cirkel ?
De circulaire relatie verloopt uit kracht van de „media" wat de activiteit
van de gij betreft, en bij de genade van het „woord" van de kant van de
ik. Dergelijke blinde cirkel zit in de diepste kern van het centrale thema.
Het benoemen van de gij als respons op de signalen die doorheen de
tijdsmuur in dit gebied van leven overkomen, is eigen lijk de „blinde
bezigheid" die het hele oeuvre aandrijft. Ook die opdracht van het dichten
als een voortdurend „moeten" in een cirkelgang wordt hier opgeroepen
in een mini-tekst van zestien versjes (van maximum vier woorden, en met
een wat langere staart, met twee jamben méér in het slotvers).
Het eerste facet van het „trinitaire" spreken van de gij (lijdend voorwerp)
moge al een naam gekregen hebbben : het ik-gij-contact heeft zeker te
maken met een erotische relatie tussen een kennelijk dode, feminiene gij,
en een levende, mannelijke ik, die zich aan de blinde bezigheid met woorden overgeeft om haar signalen in taal te registreren. Er hangt een kerkhofsfeer rond de gij : zij verblijft in een oord van donkerheid, in een
„gebied van leven niet" (wat alvast als het gebied van de dood gelezen
kan worden) met dood omkleed als met een doodsgewaad gekist. Het
„oord in donkerheid" kan allicht wel als een graf geïnterpreteerd worden,
„dicht" in vers 3 als „dichtgegooid, bedolven", en „zonder tijd" kan verwijzen naar de afwezigheid van een tijdsteller of naar een afgeknotte
kegel op een grafsteen. De gij, kennelijk goed en wel in doodsgewaad
begraven, wordt evenwel niet uitsluitend met negatieve termen opgeroepen, want zij „plant zich voort" onophoudelijk en onweerstaanbaar.
Door die signalen in woorden op te vangen schept de dichter een relatie
met die levende dode, een relatie die we alvast erotisch en zelfs erotischsexueel mogen noemen. De gij wekt de dichter op, de dichter smeedt het
woord dat naar haar heet. Dat vers kan allicht op verschillende wijze
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gelezen worden, maar niet ongepast ware, zeker in de context van „smeden", wat met vuur gepaard gaat, te denken aan „het ijzer smeden terwijl
het heet is". Ik „besta" kan dan ook erotisch-sexueel geconnoteerd zijn,
vooral omdat het gaat om een bestaansvullende, onontwijkbare bezigheid
die „blind" genoemd wordt, zoals de liefde.
De lichamelijke connotaties van het contact zijn in dit gedicht weliswaar
opmerkelijk discreet verdoken. De Achterberglezer, meer gewend aan
suggestiever taalgebruik in die zones in het overgrote deel van de stapel
gedichten, leest die connotaties misschien iets te gemakkelijk in zulke verzen. Ik kan er evenwel niet buiten om die laag méé te lezen in een gedicht
als Contact. De gij wekt de dichter op, hij antwoordt met een „heet"
woord van zijn lichaam, en daar (be-)staat hij, blind bezig voor de duur
van zestien verzen, oneindig herhaalbaar. Meestal wordt gezegd, dat de
dichter de dode vrouw opwekt tot leven ; hier doet zich het contact in
de andere richting voor. Dat wijst toch duidelijk op het circulaire karakter van de opwekkingsrelatie.
De twee hoofdzinnen roepen ook de tweede betekenislaag van het contact op, en wel de poëticale. Of liever (zoals van bij het begin al gesteld) :
die tweede en die derde laag worden mee-gezegd in en doorheen de eerste. Een ogenschijnlijk enkelvoudige Achterbergtekst is altijd wel een
doorkijktekst met uitzicht op meervoudige betekenissen.
Ik wees al op de relatie tussen de „media" en „het woord dat naar u
heet" Het woord smeden „dat naar u heet" betekent alvast : u noemen,
u namen geven. Het Achterbergproject is een niet aflatend proces van
naamgeving. Dat blijkt zelfs de essentie van Achterbergs dichterschap te
zijn : hoe smeed ik een naam voor u ? De verzen 12 en 13 kunnen ook
als volgt gelezen worden : ik maak het woord dat naar u heet zoals een
kind de familienaam draagt van zijn vader. De oorsprong van mijn
woord ligt dus helemaal bij u (wat inderdaad uit de eerste elf verzen is
gebleken). De dichter is dus helemaal afhankelijk van haar in zijn
„blinde" dichterlijke bezigheid. Hij noemt haar bij de genade van haar ;
zij stelt hem in staat haar te noemen.
Dat aspect van de afhankelijkheid op leven en dood voor de dichter
belicht de „fataliteit" van Achterbergs dichten. Zonder haar of buiten
haar is er geen spraak, geen verzinnen van namen, geen betekenistoekenning aan woorden, ook niet aan de gewoonste woorden. Het Achterbergproject bestaat bij de genade van die fatale roeping, of op-wekking.
Opwekking tot het woord in het gedicht. Dat is de poëticale dimensie
van het contact. Zij kenmerkt het vrij uitzonderlijke karakter van Achterbergs poëtische aandrift, of moet ik zeggen : blinde bezetenheid, zijn
monomanie, zijn gedrevenheid met allicht psychopathologische wortels.
Hij heeft zijn woord verpand aan een dode vrouw die hem in staat stelt
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te spreken. Dat is vrij uniek in de internationale zogenaamde liefdeslyriek. Niet zozeer het dood-zijn van de geliefde vrouw als conditio sine
qua non voor de opwekkingspoëzie markeert de uitzonderlijkheid van
Achterbergs thema, maar wel de overdracht van signalen vanuit de dode
geliefde als oorzaak van het poëtologische deficit dat het Achterbergproject doemt tot mislukken in de „fatale" oneindige cirkelgang. De dode gij
verwekt en is het onmogelijk te schrijven gedicht, het altijd onvolkomen
smeedbare woord.
De derde betekenislaag, de religieuze, kan nu misschien moeiteloos opengelegd worden. Het gedicht noemt de gescheiden gebieden van dood en
leven, van het voortbestaan „zonder tijd" en het bestaan binnen de tijd,
en het delgen van de kloof tussen die twee gebieden is mogelijk uit kracht
van de genade van een „blinde bezigheid". Intrigerend in deze context is
de benaming voor het gebied waar de gij met dood omkleed zich
ophoudt, als „het dicht gebied van leven niet" (3-4). Dat kan gelezen
worden als : het dicht gebied van niet-leven (dat wil zeggen van dood),
in de zin van : compact, ondoordringbaar, nog één en niet verbrokkeld.
Zo staat het compacte gebied van de dood tegenover het vervliedende
leven. Of we lezen, ongeveer met dezelfde connotaties : dat dichte gebied
is niet het gebied van het leven, of we kunnen een verbindingsteken (een
liggend streepje) invullen tusen „dicht" als stam van het werkwoord
„dichten" en „gebied" of we schrijven die aan mekaar met de betekenis :
de dood is niet het te dichten gebied van leven, in de al genoemde betekenis van „dicht te maken" of in de poëticale zin van „tot gedicht te
maken". In het gebied van het leven moet er gedicht worden, niet (of niet
meer) in dat van de dood. Of lezen we „dicht" als bijvoeglijk naamwoord
in de betekenis van „dichtbij" ? Dan kan er staan : het donkere oord van
de dood ligt dicht bij het leven ; de uitzending van opwekkende signalen
„door media" zou dan des te efficiënter kunnen verlopen.
Die media, zo zegt de dichter, „weet ik niet tot in mijn hart" — nog zo
een hetzij onopzettelijk stuntelige, hetzij opzettelijk gewrongen zinswending. We lezen spontaan : gij plant u voort (wat een mededelende zin of
een soort gebiedende wijs kan zijn) via media tot in mijn hart, maar die
media ken ik niet. Die media die ik niet ken, raken mij heel intens en heel
intiem tot in mijn hart. Of : ik weet de media niet (aanwezig te zijn) tot
in mijn hart, ik word ze niet gewaar tot in mijn hart, al heb ik wel weet
van hun bestaan. Hoe dan ook, de activiteit van iets numineus in de
luchten is onmiskenbaar. Er komen signalen tot ons, tot onze geest of tot
in ons hart, vanuit dat ongekende, compacte, ondoordringbare, donkere
gebied van iets buiten de tijd. Dat kan een — weliswaar zeer vage — suggestie zijn van het Andere in de werkelijkheid, dat wij hoe dan ook
opvangen en bij de genade waarvan wij bestaan.
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Een collega van de Faculteit Godgeleerdheid, aan wie ik een aantal
gedichten van Achterberg had laten lezen, zei me : „Ik meende Jurgen
Moltmann, de man van de „Theologie der Hoffnung" te horen. Die verzen over het „drievoudig verbond", de „zoete verbintenis" tussen „gij, de
dood en ik", dat is „lijk een theologie van de hoop, een eschatologie na
de dood van God".
De dichter bestaat zelfs „bij de gena van deze blinde bezigheid" — tot
besluit een kanjer van een Achterbergformule, waar omzeggens zijn hele
centrale thematiek aan kan worden opgehangen.
Om deze leesstonde af te ronden, kunnen we nog dat raadselachtige taalaanbod „deze blinde bezigheid" met onze woorden omsingelen. Blind
kan zijn : zonder doorzicht, rationeel niet te doorpeilen ; de dichter
bestaat dus uit kracht en in functie van iets waar hij niet precies van weet
wat het is of waar het toe dient. (Ik moge hier nog eens de religieuze connotaties van het contact oproepen). Blind kan ook naar de afwezigheid
of de ontoereikendheid van een eigen wilsbesluit wijzen : ik word gewoon
gedreven, dat moeten overkomt mij „vanuit een oord van donkerheid",
des nachts bij voorbeeld, maar ook bij hellichte dag. Of een blinde bezigheid is een eeuwig zonder uitkomst te herhalen opdracht — wat we al hebben aangestipt. Het Achterbergproject is, zoals gezegd, een tasten naar
het woord in den blinde. Hier zou een noot tussengevoegd kunnen worden met betrekking tot de meest uiteenlopende taalregisters die Achterberg voor het smeden van dat woord voor gij heeft afgetast : archetypische, mythische, bijbelse, christologische, folkloristische, sprookjesachtige, natuurwetenschappelijke, wiskundige, enzomeer. De bezigheid is er
even opwindend blind bij gebleven. Blind kan ook blind zijn als de liefde,
een ve rn auwing van de taakspanning op een erotisch ik-gij-contact, maar
wel een contactrelatie in de twee richtingen. Zo blind is de behoefte aan
contact, zo onredelijk onlesbaar de dorst naar „het woord dat naar u
heet". Moet blind ten slotte ook geassocieerd worden met „donker" ?
Verloopt dit proces vanuit het „oord in donkerheid" inderdaad in een
oord van donkerheid, waar lichamen elkaar ontmoeten, waar geest en
hart geraakt worden, waar naar woorden gesnakt wordt, waar het Numineuze in de nevels van het niet-weten bliksemend oplicht ?
Ten slotte een kleine suggestie met betrekking tot een mogelijke vierde
betekenislaag in dit simpele gedicht, met name een mogelijke betekenistoekenning ten gerieve van de Achterberglezer, of van de lezer zonder
meer. „Ik besta / bij de gena / van deze blinde bezigheid", dat klinkt lekker Wittgensteiniaans, lekker deconstructionistisch. Is Ludwig Wittgenstein, wat de interpretatieleer en de betekenistoekenning betreft, niet de
apostel van de blindheid ? Als Achterberglezer zeg ik ook meer en meer
tegen mezelf : ik besta bij de gena van een blinde bezigheid.
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Overigens een zalige, gezegende blindheid die mijn academische bezigheid
heeft gestuurd. „Ik moet haar weer opnieuw formeren", zeg ik dan, en
nochtans moet het woord bestaan dat met u samenvalt, alle Wittgensteins ten spijt.

TAALPOLITIEK IN DE BOURGONDISCHE TIJD
door
Roland

WILLEMYNS

Lid van de

Academie

1. Inleiding.

In de loop van de geschiedenis veranderde de politieke constellatie van
de Lage Landen vrij vaak en vele „vreemde" heersers zwaaiden er de
plak. Die werden allemaal geconfronteerd met de specifieke taalsituatie
in die gebieden, t.w. met de meertaligheid die er heerste en die hen als
het ware dwong een soort taalpolitiek te ontwerpen. Die politiek diende
niet alleen rekening te houden met hoe ze in de Lage Landen zelf dachten
te functioneren, maar ook met het taalaspect van de betrekkingen tussen
de Nederlanden en de „buitenlandse" administratie van de vorst.
Voor de taalevolutie in de Nederlanden was de „Bourgondische tijd" uitermate belangrijk en het is daarom verbazend dat over de taalpolitiek der
Bourgondiërs zo ontstellend weinig werd gepubliceerd. In het onderhavige artikel heb ik geprobeerd op een rijtje te zetten wat daarover bekend
is. Na een korte uiteenzetting over de situatie in de pre-Bourgondische
periode zal ik de consequenties van de Bourgondische taalpolitiek onderzoeken, zowel wat de uitbreiding van tweetaligheid als wat de uniformisering van het Nederlands betreft. De Bourgondische tijd was een periode
van taalcontact en aan dat aspect, dat vanaf dan de ontwikkeling van het
Nederlands zal blijven beïnvloeden (Willemyns, 1995), wordt hier ruime
aandacht geschonken.
2. Het vroege taalcontact.
2.1. In West- en Midden-Europa is in de 11 de en 12de eeuw een lineaire
taalgrens ontstaan (Gysseling, 1976), maar Germaans- en Romaanssprekende volkeren bleven in hetzelfde staatsverband met elkaar samenwonen en het spreekt vanzelf dat een derge lijke lange periode van taalcontact sporen heeft nagelaten in de evolutie van het Nederlands, niet alleen
in het Zuiden, maar ook in het Noorden. Een hele tijd lang was ook het
overgrote deel van het huidige Nederland overigens deel van een tweetalig rijk. Die sporen zijn niet alleen het gevolg van het geografisch naast
elkaar liggen van beide gebieden, maar ook (en misschien vooral) van het
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feit dat het Frans ook een rol ging spelen in de Nederlandssprekende
gebiedsdelen zelf. In de Middeleeuwen was het Graafschap Vlaanderen
een leen van de Franse koning. De andere Nederlandssprekende gebieden
hingen feodaal van het „Heilig Roomse Rijk der Duitse Natie" af ) en
al onze landen kwamen tijdens de Bourgondische periode, samen met een
groot Franssprekend gebied, geleidelijk in één rijk terecht, geregeerd
door (aanvankelijk uitsluitend) Franssprekende Hertogen van Bourgondië.
( 1

2.2. De culturele invloed van het Frans was aan de hoven van de graven
van Vlaanderen vrij groot : Franstalige dichters genoten er het mecenaat
van de graven, zodat ook de literatuur in de volkstaal daar sterk door
beïnvloed werd. De meeste literaire producten waren gedurende lange tijd
aanpassingen van Franse modellen en het ligt voor de hand dat niet
enkel de behandelde thema's, maar ook de gebruikte taal sterk door die
Franse voorbeelden werden beïnvloed, zoals o.m. talrijke Franse leenwoorden aantonen (De Vries, Willemyns & Burger 1993, 246). Bij Salverda de Grave (1906) kan men nalezen, dat heel wat van die leenwoorden al in de 12de eeuw zijn ontleend. Hoewel Franse invloed ongetwijfeld
in het Zuiden vroeger en ingrijpender is opgetreden dan in het zoveel verder verwijderde Noorden, laafde men zich ook daar aan de Franse bron.
In officiële taal, zo bericht De Vooys (1970), worden Nederlandse woorden door Franse equivalenten vervangen ; dadinghe wordt componeren,
arrestement neemt de plaats in van bestel en bevelinghe ruimt de plaats
voor commissie.

2.3. Dat contact had natuurlijk ook externe, d.w.z. taalpolitieke consequenties. Door het contact met hun Franse leenheer en met Frankrijk
werden eerst de Vlaamse graven en nadien hun adellijke „entourage" min
of meer grondig verfranst, d.w.z. dat ze naast Nederlands ook Frans kenden en gebruikten en, in sommige gevallen, na zekere tijd alleen nog dat
laatste (Degroote 1956). Dat had ook gevolgen voor het bestuur van het
land en het is dan ook geen toeval dat, na het verdwijnen van het Latijn
als taal van de bestuursstukken, er eerst een periode kwam waarin Frans
werd gebruikt (Willemyns 1979). Maar ook toen de echte volkstaal zijn
intrede deed bleef voor het Frans als bestuurstaal een belangrijke rol
voorbehouden en vele stukken (zij het meestal niet die voor lokaal
gebruik) werden in Vlaanderens belangrijkste steden (Brugge, Gent en
Ieper) nog in het Frans geschreven. Vooral een belangrijk deel van het
schriftelijke verkeer tussen de graven en hun steden gebeurde (in beide
richtingen) in het Frans (Mantou, 1972).
) Op Vlaanderen en Artesië na, behoorden alle latere Bourgondische landen
„van herwaarts over" feodaal en institutioneel tot het Duitse keizerrijk.
( 1

164

(3)

De situatie in het andere belangrijke deel van de Zuidelijke Nederlanden,
het Hertogdom Brabant, was wezenlijk anders. De Brabantse hertogen
waren feodaal van het Duitse rijk afhankelijk (maar stonden veel losser
van hun leenheren, dan de Vlaamse graven van de hunne), zodat het
Frans daardoor alleen al een veel geringere rol speelde. Het Frans
speelde weliswaar op cultureel gebied een zekere rol, maar het Hertogdom, dat ongeveer met de huidige Nederlandse provincie Noord-Brabant
en de twee huidige Belgische provincies Antwerpen en Brabant samenviel, was voor het overgrote gedeelte louter Nederlandssprekend en
Nederlands was daarom ook de taal van het hof en de enige bestuurstaal
(De Ridder, 1979). Toen het Latijn als administratieve taal geleidelijk
verdween, gebeurde dat in Brabant weliswaar iets later dan in Vlaanderen, maar wel veel duidelijker ten voordele van de Nederlandse volkstaal
(Degroote 1956, 305).
Men kan dus zeggen dat, vóór de Bourgondische periode, Vlaanderen
tweetalig in het Nederlands en het Frans en Brabant vrijwel eentalig in
het Nederlands werden bestuurd. Economisch, politiek en cultureel was
Vlaanderen echter veel invloedrijker dan Brabant en men kan er, zoals
Gysseling (1971) heeft opgemerkt, van uitgaan dat veel Franse invloed in
de gemeenschappelijke schrijftaal daar via Vlaanderen in terecht is gekomen.
3. De Bourgondische tijd.

In 1369 valt Vlaanderen door erfenis aan de Hertog van Bourgondië,
schoonzoon van de Graaf van Vlaanderen en zoon van de Franse
koning. Diens kleinzoon, Filips de Goede (1396-1467) verovert ook Holland, Zeeland, Brabant, Henegouwen, Namen en Luxemburg. De
Vlaamse Graaf, Lodewijk van Male, zelf had in 1357 al Antwerpen en
Mechelen verworven.
3.1. Naar het einde van de 14de eeuw toe werd er veel meer in het
Nederlands geschreven en gelezen dan in de voorafgaande periode. De
14de eeuw betekende o.m. de voortzetting van de didactische tendens, die
Maerlant had ingeluid en die kennelijk danig tegemoet kwam aan de
weetgierigheid en de leeslust van het stadspatriciaat. In de cultuur, net als
in de politiek, is het de eeuw van de „verburgerlijking", d.w.z. van de
toenemende invloed en macht van de niet-edelen. Op het politieke vlak
zag men, na de hevige uiting van verzet tegen de overheersing van Frankrijk en van de pro-Franse adel, die de Guldensporenslag was, pogingen
om Vlaanderen en Brabant dichter bij elkaar te brengen (o.m. door middel van de pro-Engelse politiek van de Gentse patriciër Jacob van Arte-
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velde) en van de Hertog van Brabant om een unie met Limburg tot stand
te brengen. Holland (en de andere noordelijke Nederlanden) bleef voorlopig nog buiten de verenigingstendenzen, die zich vooral daar uitten,
waar de economische en culturele opbloei het grootst en de drang naar
seculiere politieke macht het hevigst waren, t.w. in de zuidelijke Nederlanden, waar vooral het industrieel sterk ontwikkelde Vlaanderen de
toon aangaf.
Die tendenzen werden nog versterkt door het aan de macht komen en de
politiek van het Huis van Bourgondië. Tijdens de regering van dit Franse
geslacht zouden literatuur en cultuur in de Nederlanden een originaliteit
ontwikkelen, die hoge toppen scheerde. Zowel in de schilderkunst (Jan
van Eyck, Rogier van der Weyden, Hans Memlinc e.a.) als in de architectuur (de Gotiek van de Nederlanden) en de muziek (de polyfonie met
o.m. Johannes Ockeghem en Jacob Obrecht) werden nieuwe wegen
bewandeld en waren de Lage Landen toonaangevend in Europa. Ook in
de literatuur zou men niet ten achter blijven en het meest opvallende kenmerk is de opbloei van het wereldlijke theater, vooral door het toedoen
van de Rederijkerskamers. Hoewel de oorsprong van het verschijnsel in
Noord-Frankrijk lag, ontplooide het zich hier, zowel kwantitatief als
kwalitatief, op een nooit geziene wijze, niet het minst ook dank zij de
typische organisatie der Landjuwelen. Hoewel er ook in het Noorden
Rederijkerskamers actief waren, lag het centrum van hun activiteit en
succes in het Zuiden.
3.2. Op het ogenblik dat Vlaanderen onder Bourgondië kwam telden de
Nederlanden zowat 2,5 miljoen inwoners en de grootste steden, Gent en
Brugge, lagen in Vlaanderen. Door de personele unie, die een tweetalig
rijk tot stand bracht, werd de taalsituatie in de Nederlanden vooral op
één niveau direct door de politieke verandering beïnvloed, nl. op het
niveau van de bestuurders en de hoogste sociale klasse. Met kan er inderdaad van uitgaan, dat voor „het volk" de verandering van „heerser" geen
grote rol speelde. Wat de adel betreft was er, zeker in Vlaanderen, nauwelijks van verandering sprake, aangezien die ook voordien met een
Franse leenheer en dito hof te maken had en zich daar al verregaand aan
had aangepast. Voor Brabant daarentegen was het wel voor het eerst, dat
ze met een Franstalige vorst geconfronteerd werden. In Holland zal er,
door het samengaan met Henegouwen vanaf 1299, ook al wel een zekere
bekendheid met het Frans als (partiële) taal van de administratie hebben
bestaan, ook al moesten heel wat teksten worden vertaald, omdat die
kennis te kort schoot ). Vanaf 1404, toen de broer van de Bourgondische Hertog, Antoon, hertog van Brabant werd, behoorde dit gewest al
(2

(2

) Persoonlijke mededeling van W. Prevenier.

166

(5)

tot de Bourgondische invloedssfeer. Het wordt formeel Bourgondisch
wanneer de Staten van Brabant Filips de Goede als Hertog accepteren
(1430). „Na het feitelijke inpalmen van Holland, Zeeland en Henegouwen in 1428, de verwerving door aankoop van Namen in 1429, het
vriendschapsaccoord in 1430 met de bisschop van Utrecht, was de
intocht in Brabant de voorlopige afronding van de Bourgondische expansie" (Blockmans & Prevenier 1988, 82).
3.3. „Taalpolitiek" in de hedendaagse zin van het woord had in de
Nederlanden nooit bestaan : politieke grenzen vielen niet met taalgrenzen
samen en er zijn geen aanwijzingen, dat er een streven naar politieke eenheid op grond van taalovereenkomst zou hebben bestaan.
3.3.1. Bij het aan de macht komen van het Bourgondische Huis, dat dus
eerst alleen de Zuidelijke Nederlanden bestuurde, was er van taalregulering geen sprake, alleen van een praktische regeling. De Bourgondische
dynastie was Frans en het Frans was dan ook de hoftaal en de taal waarvan men zich voor contact met de centrale administratie bediende. Het
taalgebruik in de landen zelf bleef ongewijzigd en er waren ook geen
pogingen daar verandering in te brengen. Indien sommige steden op
bepaalde ogenblikken toch in het Frans met de administratie of met het
Hof gingen corresponderen, dan was dat veelal op hun eigen initiatief,
maar toch niet altijd ( 3).
Naarmate de regering van het Huis van Valois langer ging duren en ook
steeds grotere delen van de Nederlanden onder hun heerschappij kwamen, begon ook op taalgebied een en ander te veranderen. Dat had enerzijds te maken met de Hertogen, die er zich meer en meer van bewust
werden dat het zwaartepunt van hun macht in de Nederlanden lag en
zich, tot op zekere hoogte, steeds meer als Nederlandse prinsen gingen
gedragen, en anderzijds met de Nederlanden zelf die, in conflicten met
het hertogelijke gezag, ook vaker en vaker aspecten van taalgebruik in
het "onderhandelingspakket" opnamen.
De eerste Hertog kon er nog, als het ware vanzelfsprekend, van uitgaan,
dat het centrale, Bourgondische gezag in het Frans zou worden uitgeoefend en het is niet bekend, dat daar veel oppositie tegen zou zijn gekomen. De „taalkwestie" zou echter, in toenemende mate, gebruikt worden
in conflicten tegen personen alsook in de altijd latent aanwezige strijd
van de Staten en Steden om de regionale macht tegen centralistische
gezagsuitbreiding te beveiligen (Prevenier, 1961). Zo werd bij de „eis" om
(3) In 1409 werden de Staten van Vlaanderen er bij ordonnantie van op de
hoogte gebracht, dat de hertogelijke kanselier hun taal niet machtig was (Armstrong 1965, 394).
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de administratie vanuit Rijsel naar het centrum van de Nederlanden over
te brengen, het taalargument (tegen de Franstalige stad en de Franstalige
kanselier) wel gebruikt, maar was het Vlamingen en Brabanders toch veel
meer om andere dingen te doen. De taaleisen, die in 1405 bij het aantreden van Jan Zonder Vrees werden gesteld, liepen vooruit op de nog
strengere „toegevingen", die in 1477 van Maria van Bourgondië zouden
worden afgedwongen, maar zijn toch in beide gevallen vooral te verstaan
als pogingen om het gezag stevig in de Nederlanden zelf te verankeren
en aldus onder de permanente controle van de Staten en Steden te plaatsen. Van Maria werd geëist — en verkregen — dat zij enkel nog „gheboren
vlaminghe, vlaemsch sprekende ende verstaende" in openbare functies
zou benoemen (Degroote 1956, 307). De „moedertaaleisen" worden meer
en meer niet enkel een deel, maar zelfs een symbool van het verzet tegen
het centralistische gezag. Armstrong (1965, 402) merkt op : „Quite
understandably French itself was associated in Netherlandish-speaking
areas with foreign and autocratic rule". Wanneer de Nederlanders de
nadruk willen leggen op hun privilegies en dus — impliciet of expliciet —
de centraliserende macht van de Bourgondiërs contesteren, blijkt dat niet
alleen uit wat ze zeggen, maar ook uit hoe ze het zeggen, nl. in het
Nederlands i.p.v. in het Frans : „There is evidence from all three orders
of society to suggest that Netherlandish speakers deliberately used their
mother tongue when they wished to advertise their opposition to the
Burgundian power" (Armstrong 1965, 403)
Het hevigst wordt ervoor gestreden telkens wanneer een nieuwe hertog(in) wordt geïnstalleerd, d.w.z. op het moment dat zijn/haar gezag nog
niet stevig gevestigd is. Zo accepteerde, zoals gezegd, Jan Zonder Vrees
in 1405 dat de correspondentie die met hem, in zijn functie van Graaf
van Vlaanderen, wordt gevoerd, in het Nederlands zou zijn, maar in
1409, wanneer hij zich stevig genoeg in het zadel voelde, trok hij die „toegeving" weer in. Hetzelfde gebeurde wat de taal in de administratie
betreft ; Van der Meer schrijft in dat verband : „wenn [die burgundischen
Fiksten] ihre Untertanen gunstig stimmen wollten, so sprachen sie fldmisch. Wenn sie ihre Unzufriedenheit zeigen wollten, so sprachen sie nur
franzdsisch und wollten nur in dieser Sprache angeredet werden" (Van
der Meer 1927, lix).
N.a.v. zijn Blijde Intrede in Gent, legden de Vier Leden van Vlaanderen ( 4) Jan zonder Vrees een eisenbundel voor, met o.m. de eis „het over(4) Bedoeld wordt het representatieve college, samengesteld uit de schepenbanken van Gent, Brugge, Ieper en het Brugse Vrije ( = de Vier Leden van Vlaanderen). Af en toe vergaderden de vier Leden samen met de kleinere steden en vertegenwoordigers van de adel en de clerus ; dit gebeurde dan onder de naam „Staten
van Vlaanderen".
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brengen van de centrale hertogelijke rechtbank, de Raad van Vlaanderen,
van het Franstalige Rijsel naar het Nederlandstalige deel van Vlaanderen
en de omschakeling in die Raad naar de Nederlandstalige procedure, de
fysieke aanwezigheid van de hertog in Vlaanderen en het verwijderen van
niet-Vlaamse ambtenaren" (Blockmans & Prevenier 1988, 41). De hertog
en zijn familie resideerden na 1405 inderdaad bijna permanent in het
graafschap. De Raad van Vlaanderen werd onmiddellijk naar Oudenaarde overgebracht en in 1407 naar Gent. In 1409 echter vaardigde Jan
een kaderwet uit, waarin hij zijn centralistische opvattingen uitvoerde en
op een deel van zijn vroegere toegevingen terugkwam : „In de Raad van
Vlaanderen zal voortaan achter gesloten deuren opnieuw Frans worden
gesproken, in openbare zittingen zullen Nederlandstaligen echter in hun
taal antwoord krijgen." (Blockmans & Prevenier 1988, 41). Armstrong
(1965, 397) tekent daarbij aan : „This solution was typically Burgundian
since it admitted Flemish at the regional level, but preserved French for
the serious transactions of the council as an organ of central government."
Men is er zich te zelden van bewust dat al de betrokkenen natuurlijk in
staat moeten zijn geweest om die voortdurende wijzigingen in spreek- en
werktaal na te leven, dat er, met andere woorden, een tweetalige klasse
van politici en (hogere) ambtenaren moet hebben bestaan ). Toch vindt
men nergens een aanduiding (op enkele, nog te vermelden, woorden bij
Armstrong (1965) na), in hoeverre Franstaligen ook in staat waren in het
Nederlands te functioneren. Hoewel dat, bij mijn weten, nog niet systematisch werd onderzocht, zal dit tweetalige functioneren, de noodzaak de
in het Frans gestelde documenten in het Nederlands te vertalen en allicht
ook de onvoldoende taalcompetentie van sommige „verfranste" ambtenaren wel het ontstaan van het met gallicismen doorspekte, „vertalingsnederlands" hebben ingeleid. Maar omgekeerd hadden Nederlandstaligen
natuurlijk ook soms moeite met het Frans. Coutant (1994) wijst er in zijn
recent verschenen studie over de molens op hoe vele Nederlandstalige
kopiïsten problemen hadden hun rekeningen in het Frans op te stellen.
Zelfs de enkelen die behoorlijk Frans kenden, stonden voor een zware
taak. Ze kregen rekeningen van timmerlieden en smeden die enkel een
Vlaams dialect spraken. De kopiïsten waren meestal niet op de hoogte
van de werking en vooral van de terminologie van de molen. Ze zagen
zich genoodzaakt allerlei foefjes te bedenken om hun rekeningen leesbaarder te maken. Het resultaat is, zegt Coutant, een verbazende meng(5

) Eigenlijk een drietalige : „As the complexity of government increased, it
became more and more necessary to seek top officials with a knowledge of Latin,
French and Netherlandic" (McRae 1986, 18).
(5
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taal (p.7). De ontvanger van Opwijk bv. schrijft in 1428 het volgende
(vertaling van de Franse tekst) :
"De beneden genoemde timmerlieden hebben aan de bovenvermelde
molen de volgende werkzaamheden uitgevoerd, waar we geen Frans
woord voor kennen, want de bovengenoemde Hector noch de timmerlieden van de streek kunnen aan de voorwerpen die met de molen in verband staan een gewone Franse naam geven" ( 6) (p. 8)

De enige ontvanger die zich aan de ordonnantie van de Rekenkamer onttrok — die van Belle — deed dit inderdaad uit onkunde en hij verontschuldigt zich zelfs daarvoor :
"Ende es te wetene dat hoewel men van ouden tijden gheploghen heift de
rekeninghe van den vorseide demaine van Belle te makenen ende stellene
in Walsche talen, dat hier nochtans dese jeghewordeghe rekeninghe doet
ende ghemaect es in Vlaemscher tale, ende dat bij consente ende orlove
van mijnen Heeren de President ende lyeden van de Rekencamer ons vorseiden gheduchten Heeren te Rijssel, bij hemlieden consideracie ghehadt
dat de vorseide Pieter, ontfangher, de Walsche tale lettel oft niet verstaet"
(1486 ; p. 8-9))

Soms vertaalt een ontvanger letterlijk een Vlaamse term, omdat hij de
specifieke betekenis van het woord niet kent ... Wanneer in 1437 de ontvanger van Kruibeke schrijft dat ze 3 „bendes a vent" hersmeden voor
de Heimolen van Kruibeke, vertaalt hij slecht de Vlaamse term "windebant". Het eerste deel van het woord heeft natuurlijk niets met „wind"
te maken, maar komt van het werkwoord „winden"... (p. 10)
Eén voorbeeld is voldoende om het taaltje van sommige rekeningen te
illustreren :
"A Guillaume Stuer et Jaque de le Male, carpentiers, pour avoir ouvré
de leur mestier au moulin de Monseigneur nommé le Woelputmolin et
fait de nouviel les degrez et le stert, deux wederleeste ; item eenen pestel
a une des verges, refait le rinchout et le gote, de heekene ende twindaez
(p. 11)"

Wanneer er geen „machtsstrijd" bij te pas kwam, was Jan Zonder Vrees
vrij „welwillend" : hij leerde zelf Nederlands en koos zijn motto „Ik
houd" in die taal ( 7). Ook een deel van het hofleven speelt zich voortaan
in het Nederlands af, ook wanneer de Hertog er zelf bij betrokken is. Hij
zorgde er verder voor dat zijn opvolgers, Filips de Goede en Karel de
Stoute een stevig in de Nederlanden verankerde opvoeding kregen en de
(6) „Les charpentiers cy après denommez ont ouvré et charpenté au dit moulin
les dictes manieres d'ouvraiges que on ne scet proprement nommer en francois car
le dit Ector ne autres charpentiers d'ilec ne scevent nommer en francois communaulment ne les engins qui compettent et sortissent au dit moulin"
(7) In 1394 al schrijft hij in een brief aan zijn vader, in wiens naam hij met de
Vlamingen onderhandelt, dat hij deze „zelfs in het Vlaams" het Bourgondische
standpunt heeft uitgelegd.
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taal goed leerden te spreken ( 8). Ook Karels opvolger, de latere Duitse
Keizer Maximiliaan van Oostenrijk, vond het belangrijk de twee talen
van het rijk van zijn vrouw (Maria van Bourgondië) te leren. Musper
(1956,I,245) deelt mee, dat hij lessen in het „Vlaams" kreeg van zijn
schoonmoeder, Margaretha van York (een Engelse...) en na enige tijd een
kennis van de taal had verworven die hem, dacht hij zelf, in zijn Vlaamse
landen zeer populair maakte (Armstrong 1965, 398). In elk geval was het
bij de kroning van zijn vrouw, dat de Nederlanden het Groot Privilegie
afdwongen, waarbij niet enkel heel wat stedelijke en regionale macht
werd hersteld, maar ook uitdrukkelijk de streektaal tot officiële landstaal
werd uitgeroepen (Degroote 1956, 307). Al tijdens de regering van Filips
de Goede was het overigens materieel niet meer mogelijk alle Nederlandse bestuursstukken te laten vertalen, zodat de centrale administratie
wel gedwongen was met de originelen te werken en dus (ook) in het
Nederlands diende te functioneren (in bewaardgebleven stukken vindt
men overigens af en toe een Franse glosse in de marge ; Armstrong 1965,
399). N.a.v. de kroning van Filips de Schone tot Hertog van Brabant
(1494) wordt aan de tekst van de „Blijde Inkomst" een passage toegevoegd om de taal van de Brabanders tegen de willekeur van de vorsten
te beschermen. „Het is dank zij deze bepaling", zegt Degroote (1956,
307), „dat de Raad van Brabant tot aan de Franse Revolutie Vlaams is
gebleven".
We zien dus dat tweetaligheid bij het regeerwerk meer en meer de regel
wordt en dat de Nederlandse onderdanen van de Hertogen op de duur
ook de vreemde gewoonte van hun vorsten gaan overnemen : wanneer er
in de Staten Generaal oppositionele geluiden te horen zijn, worden die
meestal in het Nederlands naar voren gebracht, zodat er in toenemende
mate toch in de keuze van Nederlands of Frans oppositie dan wel
instemming met de Bourgondische regering uitgedrukt wordt. Bij Armstrong (1965) vindt men enkele interessante anecdotes over de manier
waarop de taalkeuze aan de omstandigheden werd aangepast. Hij vertelt
bv. hoe in 1527 de prelaten van Brabant met de toenmalige regentes,
Margareta van Oostenrijk, overhoop lagen i.v.m. de fiscale aanspraken
van de regering :
During the discussion before the estates of Brabant, the abbot of Villers,
spokesman for the prelates, suddenly stopped addressing Margaret in
(8) „The two dukes, Philip le Bon and his son Charles the Bold spoke Netherlandish unaffectedly when they pleased. Philip preferred French when he had to
make a precise statement on policy, but was at home in carrying on a social conversation in Netherlandish... Charles was familiar with Netherlandish from his
boyhood at Bruges" (Armstrong 1965, 397). Daar kan nog aan worden toegevoegd, dat Karel de Stoute, vanaf zijn vierentwintigste, een aantal jaren in Holland had doorgebracht (zijn zgn. „verbanning van het hof").

French and continued in Netherlandish. Margaret took this as a defiance
of her government and immediately sequestrated the goods belonging to
abbeys of Brabant represented at the estates" (Armstrong 1965, 403).

Maar ook onderling gaan de Staten de „taalkwestie" uitspelen. Wanneer
in 1500 Brugge, tot Antwerpse nijd, van Filips de Schone de continuering
van zijn stapelrechten krijgt, is de patentbrief in het Frans gesteld. De
havenrivalen weigeren echter de brief te publiceren of er rekening mee te
houden, omdat er geen Nederlandse vertaling bij is gevoegd en men „in
Antwerpen geen Frans begrijpt"...
3.3.2. Holland en Zeeland.

De moeilijkste opdracht voor Filips de Goede binnen het kader van zijn
grote scenario voor de eenmaking van de Nederlanden, een scenario dat
hem in de 16de eeuw de eretitel ` conditor Belgii' opleverde, was ongetwijfeld de integratie in de Bourgondische Nederlanden van Henegouwen, Holland en Zeeland.
Jan van Beieren, die zijn grafelijke prerogatieven voortdurend tegen de
aspiraties van Jacoba van Beieren moest zien te verdedigen, had in Den
Haag een erg op het Bourgondische model geïnspireerde hofcultuur
opgebouwd. Hij „charmeerde de [Hollandse] intellectuelen door een artistiek actieve hofhouding", die hij in 1417 vanuit Henegouwen naar Den
Haag had meegenomen, tekenen Blockmans & Prevenier (1988, 62) aan.
Zij wijzen erop dat hofcultuur in de 15de eeuw inderdaad een veel gehanteerd medium was om voor de dynastie een gunstig imago te onderhouden : „een koppelteken tussen gemeenschappelijke levensstijl en de elite
in de samenleving".
3.3.3. De Bourgondische regering ligt dus aan de basis van de veralgemening van de tweetaligheid in de hele Nederlanden. In 1434 nog had de
Raadspensionaris in Brussel het "privilege" gekregen geen stukken te
moeten behandelen, die in het Frans waren gesteld. Later was tweetaligheid echter een vereiste voor dat soort ambten ) en werd bv. ook de
correspondentie tussen de Hollandse stadhouders en de Hertog in het
Frans gevoerd, omdat een stadhouder persoonlijk de Hertog bij de Staten vertegenwoordigde en niet andersom. Dat de manier waarop de centralistische en centralizerende Bourgondische administratie werd opgebouwd belangrijke consequenties had voor het taalgebruik in de hoogste
kringen, blijkt uit allerlei aanduidingen : „De stadhouders van Holland
(9

) In een octrooi van Karel V dd 7/5/1555 wordt gezegd, dat voor het bekleden van „officien" in Holland vereist is dat „die geene die uyt die voorsz landen
van herwaerts-over gebooren zijn, sullen die Duytsche sprake, die men in Hollant
gebruyckt, kunnen verstaen ende spreecken" (Weijnen 1974, 6-7).
(9

waren tot 1477 Henegouwers of Vlamingen, terwijl vele Bourgondiërs op
functies zaten in de Reken- en Raadkamers van Vlaanderen en Henegouwen ; in Holland fungeerden dan weer tal van Vlamingen en Brabanders.
Bourgondiërs hadden een duidelijk overwicht in de hertogelijke dienst :
zij vormden immers de oude vertrouwde kern die overal inzetbaar was.
Franstaligen waren sterk in de meerderheid, wat het gebruik van het
Frans als centrale bestuurstaal in de hand werkte ( 10). De Rekenkamer
van Rijsel, die ook toezicht hield op de financiën van Vlaanderen, was
eentalig Frans. De verslaggeving van de Raad van Vlanderen te Gent
gebeurde in het Frans, zij het dat de processtukken de taal van de partijen gebruikten. Individuele Vlaamse, Brabantse of Hollandse ambtenaren die carrière maakten in de centrale regeringsorganen, pasten hun
taalgebruik en veelal ook hun naam aan" (Blockmans & Prevenier
1988,123). Het mechanisme van „upward social mobility" werkte dus
volop.
Samenvattend kan men zeggen, dat de Hertogen van Bourgondië op een
heel eigen manier het "talenprobleem" in hun Nederlandse bezittingen
aanpakten. Zij hielden aan het Frans vast voor wat hun eigen entourage
betrof, maar leerden wel de taal van hun onderdanen te spreken en te
gebruiken. Besturen lieten ze hun rijk zowel in het Nederlands als in het
Frans , meestal echter zonder dat daar strikte regels voor werden vastgelegd. Af en toe ziet men, dat de vertegenwoordigers van de Nederlanden
maatregelen eisen, en door kunnen drukken, die het gebruik van de
landstaal veilig moeten stellen, maar meer en meer gaan zowel Hertog als
plaatselijke bestuurders inzien, dat de taaleisen een onderdeel vormen
van de voortdurende strijd tussen de regionale verzuchtingen van Staten
en Steden en de centraliserende tendenzen van de hertogelijke administratie. Toch was, alles bijeen, de taalsituatie vrij losjes en tolerant. Armstrong schrijft : „As for the Burgundian government, more tolerant than
later European governments, it never interfered to teach its subjects what
language they should speak or write" (Armstrong 1965, 409).
3.4. De Bourgondische periode was er echter niet alleen een van verfransing, maar ook een die de taaluniformering binnen de Nederlanden
bevorderde en wel door de vele interne migraties die plaats vonden en
die, veel meer dan in het verleden ooit het geval was geweest, spreekcontact tussen de verschillende delen van het Nederlandse taalgebied tot
stand brachten. De Bourgondische centralistische gewoonte om geen
(10)
Onder de stadhouders van Holland bv. vinden we eerst Hugues de Lannoy, van 1440-1445 Guillaume de Lalaing, 1448-1462 Jean de Lannoy ; allen
Henegouwers. Een ander voorbeeld : de onderzoekscommissie die in 1457 in alle
vorstendommen ambtelijke misbruiken diende op te sporen, bestond uit vijf
Franstaligen en één Brabander (Blockmans & Prevenier 1988, 120 & 123).
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hoge ambtenaren uit het eigen gewest te benoemen is een van de factoren
die hier beslist een grote rol hebben gespeeld. Enkele voorbeelden mogen
dit duidelijk maken :
— Wanneer Antoon van Bourgondië hertog van Brabant wordt, leent hij
van zijn broer Jan zonder Vrees tijdelijk „bekwame Vlaamse juristen en
ambtenaren, zoals Simon Formelis (11) en Jacob van Lichtervelde"
(Blockmans & Prevenier 1988, 46).
— „Reeds in 1426 voegt hij [ = Filips de Goede] een Vlaamse ambtenaar
toe aan de Raad van Holland" (Blockmans & Prevenier 1988, 81).
— Karel de Stoute ging nog verder : „In sommige gevallen benoemde hij
zelfs gunstelingen die geen burgerrecht genoten tot burgemeester of schepen van het Brugse Vrije" (Blockmans & Prevenier 1988, 153).

Blockmans & Prevenier (1988, 88) wijzen nog op een andere factor :
„Vorstelijk cliëntelisme bestond erin dat men eindeloos geschikte huwelijken smeedde tussen patricische families en mensen uit de Bourgondische
hof- en ambtenarenwereld". Naast een verfransende invloed, zal dat
beslist ook voor de standaardizering van het Nederlands consequenties
hebben gehad. Die bevolkingsvermenging had echter niet alleen in de
hoogste sociale kringen plaats, maar ook bij de „gewone" bevolking. Dat
ook daar een steeds toenemend contact plaatsvond blijkt o.m. uit de feit
dat bv. Brugge, in de 15de eeuw de rijkste stad van de Nederlanden, in
die periode, zijn bouwvakarbeiders slechts voor 20-25 % uit het graafschap Vlaanderen betrok, voor 25-30 % uit Brabant en in aanzienlijke
mate uit Zeeland, Holland, Gelre, Utrecht enz. (Sosson, 1977).
Dat ook economische factoren een rol speelden bij hoe die zich standaardizerende taal er uit ging zien en wie daarbij het meeste invloed had,
daarover kan geen twijfel bestaan. Daarom is het belangrijk drie factoren
te beschouwen : a) aantal inwoners, b) rijkdom en c) verstedelijking.
a) rond 1470 is het geschatte inwonersaantal als volgt :
Vlaanderen :
750.000 29,9 %
Brabant :
413.000
16,5 %
Holland :
268.000 10,7 %
Gelre :
140.000
5,6 %
Limburg :
16.000
0,6 %
0,4 %
Zeeland :
11.000

63,7 %
Henegouwen : 209.000
Luik :
140.000

8,3 %
5,6 %

( 11) Simon van Formelis was in 1404 nog stadsklerk van Gent en kon zijn
vroegere ervaring later ten nutte maken als raadsheer van de hertog in Brabant
en als voorzitter van de Raad van Vlaanderen, de hoogste vorstelijke rechtbank
in het graafschap (Blockmans & Prevenier 1988, 84).
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Luxemburg :
Namen :

140.000
18.000

5,6 %
0,7 %

20,2 %
189.000
7,5 %
7,4 %
180.000
16,1 %
32.000
1,2 %
2.506.000
(Blockmans & Prevenier 1988, 106)
b) in 1445 komen een kwart van de hertogelijke inkomsten uit het
Graafschap Vlaanderen, evenveel als uit Bourgondië en Franche-Comté ;
Holland-Zeeland en Brabant-Limburg leverden slechts resp. 9,5 % en
7,9 %. Voor de inkomsten uit de domeinen leverde Vlaanderen zelfs
32 % (Holland-Zeeland 13 %, Brabant-Limburg 11 %) (Blockmans &
Prevenier 1988,101).
c) Belangrijk voor de standaardizering is ook de verstedelijking die in
Holland 45 %, in Vlaanderen 36 % en in Brabant 31 % bedroeg. Het
hoogste aantal inwoners per vierkante km is in Vlaanderen met 77, dan
Holland met 66, Henegouwen met 41 en Brabant met 40.
In het eerste kwart van de 16de eeuw ziet men dat de economische situatie en de relatieve sterkte van de gebieden belangrijke wijzigingen ondergaan. In economisch opzicht betekenden de jaren 1492 -1530 een periode
van aanzienlijke expansie rondom Antwerpen dat snel opklom tot de
positie van wereldmetropool. Sterke groei eveneens in Holland en Zeeland die met hun scheepvaart de Duitse Hanze definitief verdrongen. In
deze gebieden moet eveneens een sterke stijging van het bevolkingscijfer
zijn opgetreden, waardoor Brabant en Holland konden opwegen tegen
het vroegere Vlaamse overwicht (Blockmans & Prevenier 1988, 170).
Vanaf 1477 was het stamland Bourgondië definitief in Franse handen
overgegaan en bleven alleen de kerngewesten in de Nederlanden „Bourgondisch". Niettemin (of juist daarom) bleven "Vlaanderen, Brabant,
Henegouwen, Holland, Zeeland en Namen, na 1480 ook heel Luxemburg, een eenheid vormen en werden zich daarvan scherper bewust onder
de Franse dreiging die zij met alle kracht bestreden" (Blockmans & Prevenier 1988, 148).
Picardië :
Artezië :
Boulonnais :

4. Latere evolutie.
4.1. Door het huwelijk van Maria van Bourgondië met Maximiliaan van
Oostenrijk, de zoon van de Duitse keizer, komen de Nederlanden aan het
huis van Habsburg. Hun zoon, Filips de Schone, huwt met Johanna van
Aragon, die in 1504 Koningin van Spanje wordt. Daardoor worden in

(14)
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1516 Spanje en zijn Amerikaanse koloniën, deel van het rijk van Habsburg, onder hun zoon Karel V, die het jaar voordien hertog en dus vorst
van de Nederlanden was geworden en in 1519 bovendien nog Keizer van
het Duitse Rijk werd. Aan de Nederlanden voegt Keizer Karel toe : de
wereldlijke bezittingen van de bisschop van Utrecht, Friesland, het Groningerland, Gelre en Doornik. De Nederlanden krijgen dus nieuwe grenzen en worden in 1548 in de Bourgondische Kreits samengevoegd, zodat
ze althans bestuurlijk nu een geheel vormen. Antwerpen was tussen 1495
en 1520 uitgegroeid tot de grootste handelsmetropool van het Westen en
ook wat cultuur en opleiding betreft, worden hoge ogen gegooid : Erasmus noteert in 1525 al, dat er nergens zoveel mensen met een schoolopleiding te vinden zijn als in de Lage Landen en berichten dat er verbazingwekkend veel mensen kunnen lezen en schrijven duiken regelmatig
op. Vincente Alvarez, een Spaanse edelman uit de entourage van
Filips II, noteert in zijn dagboek dat bijna iedereen (zelfs de vrouwen)
dat kan en Guicciardini bevestigt dat in zijn Beschrijving van de Nederlanden (1565) zelfs voor de plattelandsbewoners. Hij voegt er bovendien aan
toe dat heel wat inwoners van de Nederlanden verschillende talen kunnen
spreken, een niet alledaagse gebeurtenis en wellicht een van de eerste vermeldingen van de „talenknobbel" waar ook nu nog Vlamingen en Nederlanders graag prat op gaan (De Vries, Willemyns & Burger, 1993). Bevestiging daarvan komt uit nog een andere Spaanse bron : de auteur Pedro
Cornejo, die in 1578 een geschiedenis van de opstand publiceerde, zegt
van de Vlamingen „Ce peuple est fort adonné aux lettres et a l'exercise
de diverses langues ; quasi tous entendent communément trois ou quatre
langues". Bijzonder lovend is hij ook voor de Vlaamse vrouwen, van wie
hij niet alleen zegt dat ze „belles de leur nature" zijn, maar ook „elles
lisent, escrivent ... et disputent de la foi comme bien scavans docteurs" (12).
4.2. In 1555 doet Karel afstand van zijn Nederlandse bezittingen ten
gunste van zijn zoon Filips, die ook koning van Spanje wordt. De Nederlanden worden aldus een deel van het Spaanse, Habsburgse Rijk. Voor
Filips zijn de Nederlanden volkomen vreemd en in het raam van zijn verspaansingspolitiek worden de hofkringen in Brussel dringend verzocht
van Frans op Spaans over te schakelen. Die aanmaning zou nochtans
geen succes hebben en van een grotere invloed van het Spaans zou er pas
sprake zijn na de scheiding van Noord en Zuid ; het zou echter niet lang
duren.

( 12) P. CORNEJO, Sumario de las guerras civiles...", Leon 1578 ; Franse vertaling
G. Chappuis, Lyon 1578, p. 7-9. Met dank aan Walter Prevenier die me op deze
tekst attendeerde.
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5. Conclusies.
Samenvattend kan men, voor de Bourgondische tijd, waarin voor het
eerst aan „taalpolitiek" werd gedaan, vooral onthouden dat :
a) De institutionele en maatschappelijke tweetaligheid in de Nederlanden
de regel werd, niet alleen bij de adel, maar ook in een brede klasse van
functionarissen, aangezien :
- de invloed en het gebruik van het Frans in de administratie van
Vlaanderen en Holland versterkt en in Brabant ingevoerd werd ;
- na enige tijd ook het Nederlands als regerings- en hoftaal weer aan
invloed won ;
- het prestige van het Frans als de persoonlijke taal van de hertogen
aanzienlijk verhoogde.
b) De uniformering (c.q. standaardizering) van het Nederlands aanzienlijke vooruitgang boekte, door o.m. :
- het gebruik van die taal in de centrale administratie
- een intenser politiek en administratief contact tussen de verschillende delen van het Nederlandse taalgebied ;
- een grotere migratie, die leidde tot steeds toenemend persoonlijk
contact onder Nederlandstaligen, niet enkel bij de elite maar ook bij
de sociaal lagere klassen.
c) De Bourgondiërs zelf niet direct op verfransing uit waren, maar toch
de administratieve en sociale situatie hebben geschapen die de verfransing tijdens de daaropvolgende perioden van vreemde overheersing
mogelijk en gemakkelijker hebben gemaakt en ook het sociale prestige
van het Frans in de Nederlanden voor de komende eeuwen hebben
gevestigd.
d) Voor een politieke en economische bloei hebben gezorgd, die ook de
uitstraling van de Nederlandse taal en cultuur ten goede is gekomen.
e) Er nog veel bronnenonderzoek nodig is om te weten hoe alles precies
in zijn werk is gegaan.
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DE FRAGMENTEN VAN HANDSCHRIFT D
VAN DIE ROSE VAN HEINRIC
door
Theo CouN

I. Inleiding.
Toen Jan Hendrik Bormans (1801-1878) van de Leuvense universiteitsrector Pieter de Ram een Middelnederlands fragment ontving, dat hij
nadien identificeerde als afkomstig uit Die Rose, besloot hij dezelfde
avond ook de twee fragmenten los te maken uit een boek dat hij zelf
bezat. Toevallig bevatte die boekband twee aaneensluitende repen perkament uit een ander handschrift van Die Rose. Dat boek was een in folio
met de werken van de Joodse wijsgeer Philo van Alexandrië (Philo
Judaeus), was in 1554 in Bazel gedrukt en behoorde blijkens een bezittersaantekening in 1609 aan het augustijnenklooster in Hasselt toe. Bormans schrijft daarover : Il y avait longtemps que je l'avais remarqué sans

savoir au juste quel en était le contenu, parce que deux vers seulement en
étaient visibles ). Het woordje longtemps laat vermoeden dat Bormans
de druk in Hasselt verworven heeft, toen hij daar van 1834 tot 1835 aan
het gemeentelijk college verbonden was ). Hij bezat trouwens ook een
aantal Middelnederlandse handschriften uit het Hasseltse klooster SintCatharinadal (3 ). De zin deux vers seulement en étaient visibles moet als
volgt geïnterpreteerd worden. Een reep was met een kimmetje rond de
eerste katern gevouwen, de andere rond de laatste katern. Van beide
repen zat de grootste hoogte tussen plat en dekblad verborgen. Het tussen de eerste en tweede c.q. voorlaatste en laatste katern zichtbare kimmetje is het duidelijkst te zien op de onderste strook van de afbeeldingen
5 tot 8. Het bevat voor elke kolom meestal slechts één vers recto en
( 1

(2

(1) J.H. BORMANS, „Notice sur deux fragments de la traduction thioise de
Roman de la Rose, par Heinrike Van Aken, de Bruxelles", in : Bulletins de l'Académie royale des sciences, des lettres et de beaux-arts de Belgique 22, 1855, 1 Te partie, blz. 88.
(2) M. HANSON, Van Frans naar Nederlands. De taalsituatie in het Limburgs
middelbaar onderwijs 1830-1914. Leeuwarden-Maastricht, 1990, blz. 112-114
[Maaslandse Monografieën, 49].
J. DESCHAMPS], Tentoonstelling van Middelnederlandse handschriften uit
beide Limburgen. Catalogus. Hasselt, 1954, nr. 12, blz. 19-20 ; nr. 13, blz. 19 en
nr. 24, blz. 25-26.
(3)

[

(2)
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verso. Met slechts twee leesbare verzen bedoelde Bormans bijgevolg dat
hij van elke kolom recto en verso slechts twee verzen kon lezen.
Toen Bormans zowel het fragment De Ram als zijn fragment publiceerde, was Die Rose al volledig door E. Kausler naar het zogenaamde
Comburgse handschrift uitgegeven, dat o.a. ook de Reinaert bevat (4). In
zijn editie drukte Bormans links de tekst van de fragmenten af, rechts die
van de editie-Kausler. Bovendien nam hij in zijn tekstkritisch apparaat
de varianten van het MS. de l'Institut Holl. op. Dat instituut is de huidige Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. In april
1825 had Jan Frans Willems een handschrift met de Rijmbijbel van Jacob
van Maerlant en Die Rose verworven ( 5). Toen Willems' bibliotheek door
zijn erfgenamen verkocht werd, waren beide werken van elkaar gescheiden ; de Koninklijke Bibliotheek in Brussel verwierf in december 1846 de
Rijmbijbel (nu hs. 19545), de Koninklijke Nederlandse Akademie Die
Rose (nu als bruikleen in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, hs.
XXIV). Maar Willems had van Die Rose een afschrift gemaakt, dat in
de Koninklijke Bibliotheek in Brussel belandde. Het was dat afschrift dat
Bormans voor zijn apparaat gebruikte ( 6).
In 1868 bezorgde Eelco Verwijs een nieuwe editie van Die Rose, maar nu
naar het Haagse handschrift ( 7). Aan die uitgave was hij tenminste al in
1860 begonnen, want toen schreef Bormans aan Mathias de Vries : De
Heer Verwijs heeft mij de eer aengedaen mij te schrijven om eene copij van
mijn fragmenten van de Rose te bekomen ; ik heb hem nog den zelfden dag
een afdruk met de post gezonden. Ik hoop dat hij die blaedjes ontvangen
heeft. Ik heb hem niet geschreven, omdat ik alle die dagen daertoe niet in
staet geweest ben ( 8). Twee jaar vroeger, in 1858 had Verwijs in Luik Bor-

(4) Nu Stuttgart, Wurttembergische Landesbibliothek, Cod. poet. et philol.
fol. 22. De editie van E. Kausler verscheen in zijn Denkmaler altniederldndischer
Sprache und Litteratur nach ungedruckten Quellen. Dl. II, Tiibingen, 1844, blz. 1482 en dl. III, Tubingen, 1866, blz. 227-288. Een afbeelding van fol. 1 r en 82r van
Die Rose in het Comburgse handschrift in J. JANSSENS, R. VAN DAELE, V. UYTTERSPROT & J. DE Vos, Van den vos Reynaerde. Het Comburgse handschrift. Leuven, 1991 2, blz. 134 en 151.
(5) J. VAN DEN GHEYN, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque royale de
Belgique. Dl. 1. Brussel, 1901, nr. 105, blz. 50-51.
(6) Toen het Rose-handschrift in zijn bezit was, heeft Willems daaruit de verzen 1-332 uitgegeven in Belgisch Museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en geschiedenis des vaderlands 8, 1844, blz. 103-114. Een verwijzing naar
Willems' afschrift heb ik niet aangetroffen onder de steekkaarten op zijn naam
in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel.
(7) E. VERWIJS, Die Rose van Heinric van Aken, met de fragmenten der tweede
vertaling. 's Gravenhage, 1868.
(8) Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Ltk. 1867, brief nr. 5. Vergelijk
met E. VERWIJS, a. w., blz. XXVII, voetnoot 2.
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(3)

mans willen ontmoeten. Die laatste rapporteert daarover aan De Vries :
De heer Verwijs, uw medearbeider, is voorleden jaer te Luik geweest, juist
terwijl ik te Brussel was, waer ik met den heer Stallaert naer hem in zijn
hotel ben gaen vragen ; maer hij was reeds vertrokken. Te Luik teruggekomen heb ik zijne Bloemlezing van oude dichtstukken op mijne tafel gevonden, waervoor ik u bid hem mijnen dank te betuigen. Ik ben nogthans geen
liefhebber van zulke uittreksels, zelfs wanneer ze met zorg gekozen en met
kennis en oordeel bewerkt zijn. De bundel van den heer Verwijs laet misschien te dien opzigte wel iets te wenschen over, maer de Spiegel hist. verbetert alles ( 9). Had Bormans niet zo een hoge dunk van Verwijs en was

dat de reden waarom hij hem een overdrukje en niet zijn fragmenten ter
inzage bezorgde, wat hij wel deed met zijn Aio/-fragmenten voor Mathias
de Vries ?
Door het feit dat Verwijs zich uitsluitend op Bormans' transcriptie moest
baseren, ontbreken varianten in zijn apparaat of bevat het pseudovarianten. Ik signaleer slechts enkele : 5870 gesteinte (Bormans :
gesteente), 5872 sinnen (Bormans : sinne), 5875 werdecheiden (Bormans :
werdicheiden), 5880 onsiet (Bormans : ontsiet), 5885 hare (Bormans :
haer), 5905 die goede (Bormans : goede).
Na Bormans' dood heeft zijn zoon Stanislas in 1889 een aantal fragmenten en handschriften van zijn vader aan de universiteitsbibliotheek in
Amsterdam geschonken ( 10). De fragmenten van Die Rose, die Bormans
zelf ontdekte, hebben er nu de signatuur I A 24'.
Aan Verwijs was behalve het Haagse nog een ander volledig handschrift
van Die Rose bekend, dat zich in Engeland bevond, maar hij kon het
toen niet raadplegen ( 11). Nadien werd dat handschrift door de Koninklijke Bibliotheek in Brussel aangekocht (nu hs. II 1171).

(9 ) Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Ltk. 1867, brief nr. 4. Verwijs'
Bloemlezing verscheen in 4 dln. te Zutphen van 1858 tot en met 1867. Van Maerlants Spiegel historiael met impressum 1863, de uitgave die voor Bormans veel

goedmaakte, verscheen in feite het derde deel te Leiden in 1858, het eerste in 1861
en het tweede in 1863.
1 o) Op 17 mei 1889 maakten de curatoren van de Amsterdamse universiteit de
fragmenten en handschriften met een begeleidend schrijven over aan de bibliothecaris van de universiteitsbibliotheek. De brief berust in het archief van de
bibliotheek en ik zeg hier heel hartelijk dank aan de conservator van de handschriften, drs. Jos Biemans, die me niet alleen een fotokopie ervan bezorgde, maar
me ook met inlichtingen over de fragmenten zelf zeer behulpzaam is geweest. De
overige fragmenten van de schenking zijn besproken door G. KALFF, „Handschriften der universiteitsbibliotheek te Amsterdam", in : Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 9, 1890, blz. 161-189.
(11) E. VERWIJS, a. w., blz. XXVII.
(

(4)
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Verwijs heeft in zijn apparaat voor de handschriften en fragmenten
bepaalde letters gebruikt : A(msterdam) voor het huidige Haagse (het
berustte in zijn tijd nog in de bibliotheek van de Akademie), C(omburg)
en D voor de door Bormans uitgegeven fragmenten, alhoewel die uit
twee verschillende codices afkomstig zijn. Ik stel voor de letter D te
gebruiken voor het handschrift waaruit Amsterdam U.B., I A 24C afkomstig is. Voor het derde volledige handschrift van Die Rose, Brussel,
Koninklijke Bibliotheek II 1171, dat nog onuitgegeven is, gebruik ik de
letter B (12).
Tot dat handschrift D behoorden nog een aantal andere fragmenten die
in deze eeuw aan het licht gekomen zijn. In 1911 publiceerde Robert
Priebsch een fragment uit D, dat in het bezit is van de British Library
in Londen ( 13). Over de herkomst ervan was toen al niets meer te achterhalen. In 1982 identificeerde R. Lievens een ander fragment, dat berust
in de universiteitsbibliotheek in Leuven. Daarbij is wel bekend uit welke
boekband het werd losgemaakt. Het was bovendien R. Lievens die er het
eerst op wees dat al deze fragmenten waarschijnlijk uit hetzelfde handschrift afkomstig zijn ( 14). Tenslotte ontving ik zelf in 1991 een fragment
van historicus Jos Moons uit Beringen ( 15). Zijn vader, Jacques Moons
(Maastricht 1892 — Hasselt 1960), behaalde in 1914 het diploma van apotheker aan de Luikse rijksuniversiteit en vestigde zich na de eerste
wereldoorlog in Hasselt. In zijn apotheek aan de Bampslaan ontwikkelde
hij niet alleen nieuwe geneesmiddelen, maar verzamelde hij ook een
belangrijke collectie Limburgensia, waaronder talrijke zeldzame drukken,
en circa 600 schilderijen, etsen en tekeningen ( i6). Regelmatig bezocht hij
Brusselse antiquariaten op zoek naar nieuwe stukken voor zijn verzameling. In een van die antiquariaten moet hij het Rose-fragment gekocht

(12) Dat doet ook D.E. VAN DER POEL, Die Vlaamse Rose en Die Rose van
Heinric. Onderzoekingen over twee Middelnederlandse bewerkingen van de Roman
de la Rose. Hilversum, 1989, blz. 22, in haar overzicht van de handschriften en
fragmenten van Die Rose van Heinric.
(13) R. PRIEBSCH, „Ein neues Bruchstiick aus der `Rose' Heinrics van Aken",
in : Modern Language Revieuw 6, 1911, blz. 371-373.
(14) R. LIEVENS, „Middelnederlandse handschriften ", in : Nederlandse letteren
in de Leuvense universiteitsbibliotheek. Catalogus van de tentoonstelling in de universiteitsbibliotheek 31 augustus-4 september [en] 4-22 oktober 1982. Leuven,
1982, nr. 2, blz. 30-32 en 37.
1 s) Het was echter de op het gebied van membra disjecta meer ervaren Dirk
Geirnaert (I.N.L., Leiden) die het fragment als afkomstig uit Die Rose identificeerde. Voor die identificatie en voor fotokopieën uit de B.N.M. in Leiden betuig
ik hem mijn grote erkentelijkheid.
(16) L. ROPPE, „Moons, Jacques Guillaume Henri, apotheker", in : Nationaal
biografisch woordenboek. Dl. 8. Brussel, 1979, kol. 515-517.
(
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hebben. Helaas is ook voor dit fragment niet meer te achterhalen in
welke boekband het verwerkt was ).
( 17

Daar de fragmenten Bormans en Moons ofwel niet ofwel niet naar de
eisen van deze tijd werden uitgegeven, bezorg ik in deze bijdrage een editie van alle tot nu toe bekende fragmenten uit hs. D. De beschrijving van
de fragmenten (III) is gebaseerd op een materieel en inhoudelijk onderzoek (II), terwijl een reeks taalkundige en tekstkritische beschouwingen
(V) de tekstuitgave (IV) besluit.
II. Materieel en inhoudelijk onderzoek van de bewaarde fragmenten van
hs. D

Londen, British Library Add. 38091 P, 247r-248v

Het Londense fragment is de onderste strook van een diploma of dubbelblad, want het bevat de laatste vijf verzen van acht kolommen en de
benedenmarge, die 43 mm breed is. De acht tekstfragmenten zijn
vs. 1153-1157, 1186-1190, 1218-1222, 1250-1254, 1804-1808, 1837-1841,
1870-1874 en 1903-1907. Tussen het laatste vers van het eerste tekstfragment (vs. 1157) en het eerste van het tweede tekstfragment (vs. 1186) ont-

\

Afb. 1 : Londen, British Library Add. 38091 P 247 r [fol. x + 9 r] (Copyright
Londen, British Library).

) Nadat ik het fragment bestudeerd had, heb ik het met instemming van Jos
Moons in mei 1994 aan de Centrale Bibliotheek van de Katholieke Universiteit
Leuven afgestaan.
( 17

(6)
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breken 28 verzen. Een kolom telde bijgevolg 33 verzen, al moet ik dat
nog nuanceren.
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Afb. 2 : Londen, British Library Add. 38091 P 247 v [fol. x + 9 v] (Copyright
Londen, British Library).
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Afb. 3 : Londen, British Library Add. 38091 P 248 r [fol. x + 14 r] (Copyright
Londen, British Library).

Het eerste tekstfragment eindigt met vers 1157 ; de eerste regel van die
kolom was bijgevolg vers 1125. Met 132 verzen per blad had de kopiist
voor de verzen 1-1124 acht bladen (1056 vs.) + 2 kolommen van 33 verzen + 2 verzen nodig. Dat zou betekenen dat in hs. D aan Die Rose nog
een ander werk voorafging, dat ten laatste eindigde op fol. x recto, kol.
b, regel 31. In die kolom schreef de kopiist nog de eerste twee regels van
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Afb. 4 : Londen, British Library Add. 38091 P 248 v [fol. x + 14 v] (Copyright

Londen, British Library).

Die Rose en vervolgens kopieerde hij van datzelfde werk de verzen 3-68
op fol. x verso.
Vóór vers 1159 heeft Verwijs 3 verzen in zijn editie ingelast, die in A ontbreken, nl. het lege vs. 1134 en 1157-1158. Dat laatste rijmpaar was zeker
in D aanwezig, omdat het eerste tekstfragment van Londen eindigt met
vs. 1157. Of vs. 1134, dat in B wel overgeleverd is, ook in D stond, is
alleen zeker indien de kopiist in elke kolom 33 verzen schreef. Zonder
vs. 1134 had kolom x recto b slechts het eerste vers van Die Rose en dat
lijkt me onmogelijk. Waarschijnlijk immers begon de tekst met een
initiaal met rood of blauw penwerk — in het Londense fragment zijn er
zo twee bewaard — en die zijn 2 of 3 regels hoog. Of Die Rose in handschrift D een titel had, is weliswaar onzeker, maar ook onwaarschijnlijk :
A en C hebben er geen, in B staat de grote rode titel Dit es den boec vander rosen op de voor het overige blanco fol. 284 verso die aan de tekst
voorafgaat.
Laat me even met het oog op wat nog volgt aannemen dat de kopiist op
die verloren folio's niet 33 maar 32 regels per kolom schreef. Elk blad
telde dan 128 verzen ; voor 1124 verzen had hij in dat geval eveneens
acht bladen nodig, plus drie kolommen van 32 verzen plus 4 verzen
(1024 + 96 + 4 =1124). Ook in die hypothese begon de tekst ergens op de
recto-zijde van folio x, ging er bijgevolg ook een ander werk aan vooraf,
maar hebben we geen zekerheid over vers 1134.
Indien ik nu alle afstanden tussen de Londense tekstfragmenten onderzoek, is er iets bevreemdends. Ik weet dat aan het Londense fragment
folio x en acht bladen voorafgingen ; het eerste blad van het Londense

(8)
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fragment was bijgevolg folio x + 9. Op de recto-zijde van dat folio eindigt
kolom a met vs. 1157, kolom b met 1190 ; kolom b moet bijgevolg de
verzen 1158-1190 bevat hebben, of 33 verzen. Folio x + 9 verso a begon
dan met vs. 1191 en eindigt met 1222 ; kol. b begon met vs. 1223 en eindigt met 1254. De beide kolommen op de verso-zijde telden bijgevolg
slechts 32 verzen. Kol. a op de recto-zijde van de andere helft van het
dubbelblad eindigt met vers 1808 en bijgevolg begon kol b op die zijde
met vs. 1809. De afstand tussen vers 1254 en 1809 is 554 verzen ; dat zijn
17 kolommen, waarvan er 10 telkens 33 verzen telden en 7 slechts 32 verzen (224 + 330 = 554). Van die 17 kolommen is er één gedeeltelijk
bewaard (-1808), bijgevolg ontbreken twee dubbelbladen (folio x + 10 tot
en met folio x + 13) en is de tweede helft van het Londense fragment folio
x + 14. Gerekend vanuit het midden van de katern is het Londense fragment bijgevolg een restant van het derde diploma.
Ik schreef al dat er iets bevreemdends is aan dat Londense fragment.
Zeven kolommen met 32 regels betekent immers dat er ergens op een
blad een kolom van 32 verzen naast een van 33 stond en dat kan ik me
bij deze kopiist moeilijk voorstellen, omdat overal de afstand tussen twee
verzen en de breedte van de kolommen zo gelijkmatig zijn ( i8). De kopiist
moet precies in dat fragment ergens in de fout zijn gegaan. Ik stel het me
als volgt voor. Bij het beschrijven van fol. x + 9 verso vergist zich de
kopiist en schrijft hij slechts 32 regels in kolom a door b.v. een regel te
laag te beginnen. Indien men het (intussen versneden) handschrift op die
plaats zou openleggen, ziet men fol. x + 9 verso en x + 10 recto. Die vier
kolommen telden 32 verzen ; van die op x + 9 verso weten we het met
zekerheid. In het volgend overzicht geef ik telkens per vier kolommen bij
geopend handschrift de reconstructie van de kolommen ; de zekere
kolommen zijn met * aangeduid.
Fol. x + 8va 1059-1091 (33)
Fol. x+8vb 1092-1124 (33)
Fol. x+9ra 1125-1157 (33)
Fol. x+9rb 1158-1190 (33*)

Fol. x+9 va 1191-1222 (32*)
Fol. x + 9 vb 1223-1254 (32*)
Fol. x+ 10 ra 1255-1286 (32)
Fol. x+ 10 rb 1287-1318 (32)

( 18) In dit opzicht is ook de handelwijze van de kopiist van Die Rose in hs. B
interessant. Hij schreef per kolom 40 verzen of 20 rijmparen. Fol. 289 rb eindigt
met vers 656, maar hij schreef datzelfde vers nog eens als eerste van fol. 289 va.
Normaal zou die laatste kolom daardoor eindigen met het eerste vers van een
rijmpaar. Om in kolom b met een nieuw rijmpaar te kunnen beginnen, bracht hij
regelvulling aan op de plaats van het laatste vers. Hetzelfde gebeurde op fol. 306
ra ; in die kolom heeft hij tussen vs. 3307 en 3309 vs. 3308 ingelast. Opnieuw
wordt de plaats van het laatste vers ingenomen door regelvulling zodat de kolom
eindigt met het rijmpaar 3337-3338.
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Fol. x + 10 va 1319-1350 (32)
Fol. x + 10 vb 13 51-13 82 (32)
Fol. x+ 11 ra 1383-1414 (32)
Fol. x + 11 rb 1415-1446 (32)

Fol. x + 11 va 1447-1479 (3 3)
Fol. x + 11 vb 1480-1512 (3 3)
Fol. x+ 12 ra 1513-1545 (33)
Fol. x + 12 rb 1546-1578 (33)

Fol. x + 12 va 1579-1611 (33)
Fol. x + 12 vb 1612-1644 (33)
Fol. x + 13 ra 1645-1677 (33)
Fol. x + 13 rb 1678-1710 (33)

Fol. x + 13 va 1711-1743 (33)
Fol. x + 13 vb 1744-1776 (33)
Fol. x + 14 ra 1777-1809/1808 (33)
Fol. x + 14 rb 1809-1841 (33*)

In mijn (hypothetische) reconstructie moet de kopiist ergens bij het
kopiëren van fol. x + 10 verso of x + 11 recto zijn fout bemerkt hebben
en heeft hij vanaf de volgende groep van vier kolommen bij geopend
handschrift opnieuw 33 regels geschreven. Maar... die hypothese veronderstelt een tweede fout : nl. dat hij tussen vers 1254 en 1804 ergens een
vers tweemaal heeft geschreven, b.v. als laatste van een kolom en als eerste van de volgende kolom. Alleen dan kan kol. a van fol. x + 14 recto
niet met vers 1809 maar met 1808 eindigen, wat inderdaad het geval is.
Een mogelijke aanduiding voor een dergelijke misslag en tevens een alternatieve verklaring voor sommige kolommen van 32 regels bieden de verzen 1906-1907. Beide verzen zijn met een dun lijntje doorgestreept. Een
logische verklaring daarvoor is dat ze ook als de eerste twee verzen in
kolom x + 15 ra stonden (19).
Dat alles blijft uiteraard een hypothese. De bewaarde fragmenten van hs.
D leveren „steekproeven" (of moet ik schrijven „snijproeven") uit 11000
verzen en alleen in dit fragment komen kolommen met 32 regels
voor ( 20). Toch zouden er in hs. D nog kolommen van 32 regels geweest
zijn, zoals verder zal blijken. De alternatieve verklaring voor die kolommen van 32 regels, nl. dat hs. D in die passages 8 verzen of vier rijmparen
meer had dan de editie-Verwijs, gaat in ieder geval niet op voor x + 9v,
waar er in elke kolom slechts één vers en geen rijmpaar bijkan. Die alternatieve verklaring zou daar tot twee weesrijmen leiden. Ik moet bijgevolg
kolommen van 32 verzen aanvaarden.
Amsterdam, Universiteitsbibliotheek, I A 24'

Het Amsterdamse fragment bevat 8 aan de boven- en benedenzijde
besnoeide kolommen of 8 tekstfragmenten, nl. al dan niet volledig de ver(19) Omdat ik daarover geen zekerheid heb en die twee verzen slechts een
geringe invloed op mijn berekeningen hebben, laat ik de mogelijke consequenties
buiten beschouwing.
(20) R. PRIEBSCH, a. w., blz. 372 ging niet in op de concrete invulling van de
lacune : „Nun fehlen zwischen Bl. 1 und Bl. 2r 549 Verse d.h. so viele als bei
entsprechendem Spaltenumfang (33-32 Zeilen) auf 4 Bil. gegangen waren".
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Moons, dat verder ter sprake komt, bestaat eveneens uit twee bij elkaar
aansluitende reepjes, die samen 65 mm hoog zijn en 12 verzen bevatten.
Met die gegevens kan ik de werkwijze van de boekbinder reconstrueren :
hij sneed de dubbelbladen in vier repen van 60 a 70 mm, waarbij de middelste repen ca. 12 verzen telden. Moest hij een groot boek inbinden, dan
nam hij twee van die repen, één voor het voor- en één voor het achterplat. Voor een kleiner boek nam hij een reep en sneed die nog eens doormidden ; vervolgens verwerkte hij die twee halve reepjes in beide platten.
Om gelijkmatige repen te verkrijgen, sneed hij naast of door de verzen.
Ik ga er bijgevolg vanuit dat het eerste bewaarde vers van Amsterdam
het vijfde of zesde van die kolom was. Maar dan moet de kopiist van D
tussen het Londense en Amsterdamse fragment vier kolommen met
slechts 32 verzen geschreven hebben. In dat geval is vers 5472 niet het
eerste vers van die kolom maar het vijfde en ontbreekt de strook met de
bovenmarge + 4 verzen. Ik neem opnieuw aan dat die kolommen met

Afb. 8 : Amsterdam, Universiteitsbibliotheek I A 24' [fol. x + 45 v] (Copyright
Amsterdam, U.B.).
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De 27 ontbrekende bladen tussen het Londense en Amsterdamse fragment telden bij 33 regels per kolom in totaal 3564 verzen ; bijgevolg was
het eerste vers van kol. a op folio x + 42 recto vs. 5472 (1907 + 3564 =
5471). Dat is echter onmogelijk, want dat vers is het eerste van het
Amsterdamse fragment en bijgevolg zou de boekbinder bij het versnijden
van het handschrift alleen de bovenmarge van dat dubbelblad hebben
afgeknipt, wat me in vergelijking met het Londense fragment onwaarschijnlijk lijkt. Om de positie van vs. 5472 te kunnen bepalen, moet ik de
handelwijze beschrijven van de boekbinder die hs. D versneed.
De boekbinder heeft het oorspronkelijke diploma horizontaal in repen
gesneden. Het Amsterdamse fragment bestaat uit twee bij elkaar aansluitende horizontale repen, elk ca. 60 mm hoog. Op beide repen staan
samen 23 verzen. De grootste hoogte van het Londense fragment is 71
mm en het bevat de benedenmarge (43 mm) en 5 verzen. Het fragment
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Afb. 7 : Amsterdam, Universiteitsbibliotheek I A 24c [fol. x + 45 r] (Copyright
Amsterdam, U.B.).
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x + 11x + 12 en x + 43x + 44 telkens het middelste diploma van een
katern waren. Daarbij stelt het teken het midden van de katern voor :

x;x +1;x+2;x+3
x+8 ; x+9 ; x+10 ; x+11
x+16; x+17; x+18; x+19
x+24 ; x+25 ; x+26 ; x+27
x+32 ; x+33 ; x+34 ; x+35
x+40 ; x+41 ; x+42 ; x+43

x+4 ; x+5; x+6; x+7
x+12; x+13; x+14; x+15
x+20 ; x+21 ; x+22 ; x+23
x+28 ; x+29 ; x+30; x+31
x+36 ; x+37 ; x+38 ; x+39
x+44 ; x+45 ; x+46; x+47
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Afb. 6 : Amsterdam, Universiteitsbibliotheek I A 24' [fol. x + 42 v] (Copyright
Amsterdam, U.B.).
Het gedeelte dat ik kan reconstrueren was bijgevolg zeer regelmatig
samengesteld uit katernen van 4 dubbelbladen (21).
(21) Dat wijkt af van wat R. PRIEBSCH, a.w., blz. 372 schreef over het Londense
fragment : „es ist also wahrscheinlich, dass unser Bruchstiick einen Teil des dusseren Doppelblattes eines Quinio der zerschnittenen Handschrift reprásentiert".
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zen 5472-5494, 5505-5527, 5538-5560, 5571-5593, 5868-5890, 5901-5923,
5934-5956 en 5967-5989. Het bewaarde gedeelte van elke kolom telt
23 verzen en tussen het einde van een kolom en het begin van de volgende ontbreken telkens 10 verzen. Elke kolom telde bijgevolg 33 verzen.
Maar tussen vs. 5593 en 5868 ontbreken er 274, nl. een volledig diploma
of dubbelblad (33 x 8 = 264) + de lacune van 10 verzen. Het Amsterdamse fragment is bijgevolg het restant van het tweede diploma gerekend
vanuit het midden van de katern.
Tussen het laatste vers van het Londense fragment (vs. 1907) en het eerste van Amsterdam (vs. 5472) ontbreken 3564 verzen of 27 bladen van
elk 132 verzen. Het eerste blad van het Amsterdamse diploma was bijgevolg folio x + 42 van hs. D (14 + 27 = 41), het tweede blad folio x + 45.
Met behulp van het Londense en het Amsterdamse kan ik nu de vermoedelijke katernformule reconstrueren, aangezien ik weet dat fol.
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Afb. 5 : Amsterdam, Universiteitsbibliotheek I A 24C [fol. x + 42 r] (Copyright
Amsterdam, U.B.).

32 verzen naast elkaar op één verso- en recto-zijde stonden. Aan de
onderkant ontbreekt dan de strook met de benedenmarge en 6 verzen.
Tussen het Londense en Amsterdamse fragment heeft Verwijs vijf verzen
uit Comburg ingelast, die in A ontbreken (2848, 4185-4186 en 4879-4880)
en anderzijds heeft hs. B tussen beide fragmenten vier verzen minder dan
hs. A (2769, 2772 en 2903-2904). Indien die negen verzen ook in D zoals
in A c.q. B ontbraken, dan was vs. 5472 in kolom b van de verso-zijde
van folio x + 41 terechtgekomen ; het staat echter op de recto-zijde. Met
vier kolommen van 32 verzen zou D voor die vijf ingelaste verzen bij B
en voor die vier ontbrekende bij A aansluiten. Indien echter de kopiist
niet vier maar acht kolommen van 32 verzen schreef, dan konden van die
negen verzen er vier in D ontbreken, waardoor het bij B aansloot.
Het fragment Moons

Dit fragment bestaat uit twee bij elkaar aansluitende stroken van één
blad en bevat al dan niet besnoeid de verzen 8833-8844, 8866-8877, 88998910 en 8934-8945. Eerst zal ik proberen het folionummer van dat blad
te bepalen. Voor het Amsterdamse fragment nam ik aan dat er op het
einde van elk tekstfragment telkens 6 verzen werden weggesneden. Het
fragment eindigt met vers 5989 van fol. x + 45 vb ; bijgevolg stond volgens mijn hypothese op de laatste regel van die kolom vs. 5995. Tussen
de fragmenten Amsterdam en Moons bevonden zich 21 bladen
(21 x 132 = 2772 verzen). Het fragment Moons is bijgevolg een deel van
fol. x + 67 (x + 45 + 21 + 1). Volgens die berekening was het eerste vers
van fol. x + 67 ra vers 8768 (5995 + 2772 + 1). Dat folio had dan vier
kolommen met respectievelijk ra 8768-8800, rb 8801-8833, va 8834-8866

,^^ ,.

.., •

Afb. 9 : fragment Moons [fol. x+ 67 r] (Copyright K.U. Leuven, Centrale Bibliotheek).

192

(15)
:t,

Afb. 10 : fragment Moons [fol. x + 67 v] (Copyright K.U. Leuven, Centrale
Bibliotheek).

en vb 8867-8899. Volgens deze reconstructie zou vers 8833 het laatste zijn
van kolom rb ; in werkelijkheid is het een vers van kol. ra. Om het in
mijn reconstructie naar kolom ra over te brengen, moet ik een reeks verzen in de editie van Verwijs schrappen : zij kunnen m.a.w. nooit in hs.
D gestaan hebben. Om dat aanschouwelijk te maken, keer ik terug naar
de boekbinder : hij verdeelde elk diploma in vier repen : de bovenste met
de bovenmarge en 4 a 5 verzen, de twee middelste met elk 11 a 12 verzen
en de onderste met 4 à 6 verzen en de benedenmarge. Hoewel ik de versomvang van de repen niet precies kan voorspellen, ga ik van volgende
werkhypothese uit. Het blad, waartoe het fragment Moons behoorde
werd versneden in een bovenste reep met 4 verzen, twee repen met 12
verzen en een onderste reep met 5 verzen. Ik heb dan een tabel gemaakt,
die verduidelijkt hoeveel verzen bij Verwijs geschrapt moeten worden om
vs. 8833 naar voren te plaatsen en die illustreert waar het fragment dan
in het blad terecht komt.
kol. ra
65
64
63
62

kol. rb
32
31
30
29

61
60
59
58
57
56
55
54
53

28
27
26
25
24
23
22
21
20
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kol. ra
52
51
50

kol. rb
19
18
17

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

16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5

37
36
35
34
33

4
3
2
1
vs. 8833

Het nog te bespreken Leuvense fragment telt twee strookjes : het ene met
4,5 regel tekst, het andere met 0,5 regel tekst en de benedenmarge. Theoretisch zou het kunnen dat de boekbinder gelijktijdig twee boeken van
hetzelfde formaat inbond, daarvoor twee repen in tweeën sneed en dat
het fragment Moons het onderste gedeelte is van de derde reep en het
bovenste gedeelte van de vierde reep. Het toeval zou zijn dat in het zelfde
boek precies de twee aaneensluitende strookjes bewaard zijn. In een
ander — nog niet teruggevonden — boek zou dan de bovenste strook van
de derde reep en de benedenmarge verwerkt zijn. Ik neem deze theoretische mogelijkheid onder ogen omdat het fragment Moons voor de tekstkritiek een belangrijk fragment is. Op het onderste strookje van het fragment Moons is duidelijk te zien dat er nog een regel tekst volgt, terwijl
het zelf zes regels telt. In die theoretische hypothese zou dan de onderste
reep de benedenmarge en zeven regels tekst bevatten. Dat lijkt me onmogelijk omdat zowel Londen als Leuven naast de benedenmarge slechts 5
regels hebben en eventueel nog enkele resten van de 6de regel. Zes regels
tekst en de benedenmarge is bijgevolg het maximum. Dezelfde redenering
kan ik toepassen voor het bovenste strookje van het fragment Moons.
Kol. b van de recto-zijde begint met vers 8934 maar heeft in de marge
rood penwerk van een niet bewaarde initiaal. Die laatste was de letter M
van vers 8931 : Mar geselle die sonder bant. In die kolom stonden bijgevolg boven het eerste strookje van het fragment Moons nog ten minste
drie verzen. Daarom kan het niet een gedeelte zijn van de bovenste reep
van het blad, die dan 9 verzen zou bevatten. Er blijven nog drie theoretische mogelijkheden : 1) de twee strookjes vormen de derde reep van het
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blad en ik moet tussen het fragment Amsterdam en het fragment Moons
49 verzen in de editie van Verwijs schrappen ; 2) het eerste strookje is de
benedenhelft van de tweede reep en het tweede strookje is de bovenhelft
van de derde reep, waardoor bij Verwijs 55 verzen moeten verdwijnen ;
3) beide strookjes vormden de tweede reep van het blad en er staan in
de editie Verwijs 61 verzen teveel.
In zijn editie had Verwijs al vastgesteld dat er belangrijke verschillen
waren tussen de Comburgse redactie en hs. A : Dit verschijnsel openbaart

zich echter niet vóór vs. 6823 (6773) en komt in de laatste 20 verzen na
vs. 12823 niet weder voor. In een voetnoot bezorgt hij dan een lijstje van
die afwijkende verzen ( 22). Maar Verwijs heeft dat lijstje slechts opgemaakt, nadat hij al tientallen verzen uit Comburg in zijn editie had ingelast ( 23). Conclusie : wie de afwijkingen tussen de Comburgse redactie en
A onderzoekt, moet beide lijsten samentellen.
Verwijs signaleerde dat die afwijkingen voorkomen tussen vers 6823 en
12823. Precies tussen beide verzen horen de fragmenten Moons (vs. 8833-)
en Leuven (12421 -) thuis en bovendien levert me dat laatste fragment een
vaste plaats in codex D op ; het heeft namelijk een benedenmarge. ik
loop nu even vooruit op wat nog komen moet. Op basis van mijn berekening van de lacune tussen het Londense fragment (het eerste en het heeft
een benedenmarge) en het Leuvense (het laatste en eveneens met een
benedenmarge) blijkt dat bij Verwijs in ieder geval 57 verzen moeten
geschrapt worden. Hij heeft er 76 ingelast tussen het fragment Londen
en het fragment Moons en 20 tussen het fragment Moons en het fragment Leuven. Op basis van tekstkritisch onderzoek (punt V) zal ik die
verzen moeten aanduiden die voor schrapping in aanmerking komen.
Maar rekening houdend met a) 20 ingelaste verzen na het fragment
Moons en b) slechts een totaal te schrappen verzen van 57, is het duidelijk dat het fragment Moons de derde reep van dat blad moet zijn.
Dat getal 57 is geen absoluut getal : indien er tussen het Amsterdamse
en Leuvense fragment in D nog kolommen van 32 verzen stonden, dan
moet het getal te schrappen verzen met een zelfde aantal verhoogd worden.
De lacune tussen de tekstgedeelten van het fragment Moons bedraagt telkens 21 verzen, behalve tussen het voorlaatste en laatste (8933-8910 = 23).
Precies in die passage heeft Verwijs twee verzen ingelast, die zowel in A
als B ontbreken ; ook in hs. D waren de vs. 8925-8926 niet aanwezig,
waardoor de lacune tussen vs. 8910 en 8934 21 regels wordt.
(22) E. VERWIJS,
(23) E. VERWIJS,

a.w., blz. XXIX en voetnoot 1.
a.w., blz. XXX, voetnoot 1. Deze lijst is bovendien incompleet, zoals nog zal blijken.

196

(19)

Afb. 11 : Leuven, Katholieke Universiteit, Centrale Bibliotheek, hs. 118
[fol. x + 94 r] (Copyright K.U. Leuven, Centrale Bibliotheek).

Afb. 12 : Leuven, Katholieke Universiteit, Centrale Bibliotheek, hs. 118
[fol. x + 94 v} (Copyright K.U. Leuven, Centrale Bibliotheek).
ten toevoegen. Dat lijkt me in het licht van wat voorafging, uitgesloten.
Even onmogelijk lijkt me 78 bladen, want dan moet ik bij Verwijs 189
verzen schrappen. Mijn vergelijking van de fragmenten van hs. D met de
volledige handschriften A en B bevat daarvoor geen enkele grond. Blijft
alleen nog over : 79 bladen met 10428 verzen en 57 verzen te schrappen
bij Verwijs. Het Leuvense fragment zou dan een reep zijn van fol. x + 94
(14+79+1).
Ik kan die berekening controleren vanuit het fragment Moons. Volgens
mijn hypothese zou fol. x+ 67vb van het fragment Moons eindigen met
vs. 8950 (8945 + 5) ; het laatste vers vóór de eerste tekstkolom van het
Leuvense fragment was vs. 12392 ; bijgevolg ontbreken tussen het fragment Moons en Leuven 3442 verzen of 26 bladen (26x132= 3432). Maar
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Omdat ik van het Amsterdamse fragment ook over een fotokopie op
ware grootte beschikte, kon ik die combineren met het fragment Moons
om de afmetingen van de oorspronkelijke bladen te reconstrueren. Aangezien in de bewaarde marge van het fragment Moons nog de prikken
voor de liniëring bewaard zijn, mag ik aannemen dat die marge oorspronkelijk is. Ik heb een kolom van dat fragment op een van het fragment Amsterdam gelegd en dan vanuit het midden van het bifolium van
Amsterdam gemeten tot aan de rand van het fragment Moons. De oorspronkelijke bladbreedte was aldus 168 mm ; dat komt overeen met het
Londense folio 248r dat 166 mm meet. Het fragment Amsterdam telt 23
regels ; onder en boven dat fragment heb ik een strookje van het fragment Moons gelegd met elk zes regels. Op die manier kon ik een kolom
van 33 regels reconstrueren. De hoogte van de bladspiegel was 174 mm.
De benedenmarge van het Londense fragment is 43 mm. Veronderstellen
we dat de bovenmarge even hoog was, dan was elk blad oorspronkelijk
ca. 260 mm hoog. Omdat de verzen niet even lang zijn, heb ik voor de
kolombreedte de afstand tussen de hoofdletterkolom recto en de doorschijnende hoofdletterkolom van de verso-zijde gemeten ; die bedraagt
ca. 53 mm. De afstand tussen twee kolommen op dezelfde manier gemeten is ca. 17 mm.
Leuven, Katholieke Universiteit, Centrale bibliotheek, hs. 118
Het Leuvense fragment bestaat uit twee bij elkaar aansluitende strookjes,
waarvan het tweede slechts enkele restanten van letters bevat. Dat tweede
reepje is een deel van de benedenmarge van het blad, omdat het blanco
gedeelte slechts 26 mm hoog is, waar dat in het Londense fragment 43
mm is. Het fragment bevat de tekstkolommen 12421-12425, 12454-12458,
12487-12491 en 12520-12524 (24).
Aangezien vers 12425 het laatste vers van kol. ra is, bevatte die kolom
de verzen 12393-12425. Anderzijds eindigt de laatste kol. vb van Londen met vers 1907. De oorspronkelijke bladen tussen Londen en Leuven bevatten de verzen 1908-12392 of in totaal 10485 verzen volgens de
telling van Verwijs. Bij de reconstructie ga ik uit van kolommen van 33
verzen ; op de consequenties bij mogelijke kolommen van 32 verzen
kom ik nog terug. Met 33 verzen per kolom is er theoretisch tussen
Londen en Leuven plaats voor 78 bladen (78x132 =10296), 79 bladen
(79x132 =10428) of 80 bladen (80x132 =10560). Indien D daar 80 bladen had, zou ik voor D aan de editie van Verwijs nog 75 verzen moe-

(24) Dat ik meer tekst kon ontcijferen dan R. Lievens, heb ik uitsluitend te
danken aan Chris Coppens, hoofd van de afdeling handschriften en kostbare
werken, die de fragmenten voor mij liet „ontrollen".
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die reconstructie houdt in dat ik tussen beide fragmenten 10 verzen moet
schrappen van de editie-Verwijs.
Tussen beide fragmenten heeft Verwijs in zijn editie alweer een aantal
verzen, nl. 20, ingelast die in A ontbreken. Alle door Verwijs ingelaste
verzen ontbreken behalve in A ook in hs. B ; in hs. D daarentegen zouden er slechts 10 niet aanwezig geweest zijn. Ook hier geldt de opmerking
dat indien er tussen het Londense en het Leuvense fragment in D kolommen van 32 verzen stonden, het aantal ontbrekende verzen met hetzelfde
getal stijgt. Kolommen met 32 verzen zouden immers het Leuvense fragment in hs. D naar achter doen schuiven.
Het Leuvense fragment eindigt met vs. 12522 op fol. x + 94 vb. Daarna
volgen in Verwijs' editie nog 1890 verzen (14412-12522 = 1890), waarmee
ten minste 14 folio's beschreven werden (14x4x33 = 1848). De ganse Rose
telde in hs. D bijgevolg 1 + 94 + 14 = 109 folio's of 55 diploma's. Omdat
ik weet hoe de boekbinder de diploma's versneed, kan ik een berekening
maken van het aantal boeken dat hij daarmee heeft ingebonden. Indien
al die boeken zo hoog waren als de breedte van een dubbelblad, had hij
voor één boek twee repen nodig en bijgevolg bond hij met één diploma
twee boeken in ( 25). Met 55 dubbelbladen kon hij bijgevolg 110 van die
boeken inbinden. Bond hij kleine boeken in, zoals die waaruit de fragmenten Moons en Leuven afkomstig zijn, dan had hij genoeg aan één
reep van één blad, omdat hij die doormidden sneed. Met één dubbelblad
kon hij bijgevolg acht kleine formaten inbinden of in totaal 440 boeken.
Het aantal boeken dat met het Rose-gedeelte van hs. D werd ingebonden — zoals ik al schreef ging er nog tenminste een andere tekst aan
vooraf — ligt bijgevolg tussen 110 en 440 ; tot nog toe zijn er maar uit vier
boeken fragmenten aan het licht gekomen. Het kan natuurlijk zijn dat hij
volledige bladen in de platten van registers verwerkt heeft en dan daalt
uiteraard het aantal gedrukte boeken, maar toch staat vast dat slechts
een fractie van het oorspronkelijk aantal banden zijn fragmenten heeft
prijsgegeven.
III. Beschrijving van de fragmenten
Perkament, ca. 1350, ca. 110 bll. Waarschijnlijk quaterniones, ca. 260 x
168 (174 x 123), 2 kol., 33 (soms 32) rr. — Volgens G.I. Lieftinck dateert
het Amsterdamse fragment uit de tweede helft van de 14de eeuw. Welis(25) Het Londens fragment heb ik alleen op de foto's bestudeerd. Priebsch
schrijft over twee Streifen die noch zusammenhtingend zijn. Dat betekent dat uit
de band, waarin het Londens fragment verwerkt was, in ieder geval een strook
verloren is gegaan.
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waar plaatst hij na die datering een vraagteken ( 26). R. Lievens dateert
14de eeuw (misschien nog uit de eerste helft ?) Lievens' datering hangt
samen met het schrift, dat hij als een littera textualis currens
beschouwt ( 27). Die letter zou na 1350 niet meer voorkomen ( 28). J.P.
Gumbert definieert de currens als une écriture qui présente la morphologie
de l'écriture livresque traditionelle, mais exécutée a grande vitesse sans
discipline calligraphique ( 29). Ik beschouw de letter als een gewone textualis, waarbij echter de stok of de schacht van de letters geronder is en niet
loodrecht op de schrijflijn staat ( 30). Daarom lijkt me een datering ca.
1350 in ieder geval veiliger.
D. van der Poel heeft overtuigend aangetoond dat hs. A niet van ca.
1300 maar van ca. 1325 dateert ( 31). B stamt volgens G.I. Lieftinck uit
de tweede helft van de 14de eeuw ( 32) en C werd volgens J. de Vos tussen
1380 en 1425 geschreven ( 33). Van de handschriften A, B en D is D bijgevolg het middelste.
Fragment Londen, British Library, Add. 38091 P, 247r-248v
Vierde strook van een diploma ; restant van folio x + 9 en x + 14. Afmetingen : 53 à 71 x 306.
Fragment Amsterdam, Universiteitsbibliotheek I A 24C
Tweede en derde strook van een diploma, restant van folio x + 42 en
x + 45. Afmetingen : tweede strook 60 X 298, derde 62 X 301.
Fragment Moons
Twee vertikaal bij elkaar passende reepjes, die samen de derde strook van
een blad vormen. Restant van folio x + 67 ; afmetingen : 32 x 147 en
33 X 147.
(26)G.I. LIEFTINCK, Middelnederlandsch Woordenboek. Dl. X : Bouwstoffen.
Tweede gedeelte (G-Z) . 's-Gravenhage, 1941-1952, nr. 1118.
(27) R. LIEVENS, Middelnederlandse handschriften..., blz. 30 ; hij moest echter
het schrift beoordelen op de „slechtste" fragmenten.
(28) G.I. LIEFTINCK, Codicum in finibus belgarum ante annum 1550 conscriptorum qui in bibliotheca universitatis asservantur. Pars I : codices 168-360 societatis
Leiden, 1948, blz. XII
cui nomen Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.
[Bibliotheca universitatis leidensis, codices manuscripti V].
(29) G.I. LIEFTINCK & J.P. GUMBERT, Manuscrits datés conservés dans les PaysBas. Catalogue paléographique des manuscrits en écriture latine portant des indications de date. Dl. II. Texte. Leiden...Koln, 1988, blz. 24.
(30) Vergelijk b.v. met plaat 169 van hs. Gent, U.B. 942 uit 1367 in F. MASAI
& M. WITTEK (ed.), Manuscrits datés conservés en belgique. T. I : 819-1400. Brussel-Gent, 1968.
(31) D. VAN DER POEL, a.w., blz. 19-20.
(32) G.I. LIEFTINCK, Bouwstoffen..., nr. 1121.
(33) J. JANSSENS, R. VAN DAELE, V. UYTTERSPROT & J. DE VOS, a.w., blz. 133.
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Fragment Leuven, Katholieke Universiteit, Centrale Bibliotheek, hs. 118
Twee vertikaal bij elkaar passende reepjes, die samen de vierde strook
van een blad zijn. Restant van fol. x + 94 ; afmetingen : 26 x 138
(bovenste) en 26 x 134 (onderste).
Alle fragmenten hebben aan één horizontale zijde afgeschuinde hoeken
en aan de andere een vouw en gaatjes omdat ze dienden ter versteviging
van de eerste en laatste katern van gedrukte boeken.
Schrift
Eén hand, littera textualis. Hoofdletterkolom. Rode initialen, 2 a 3 rr.
hoog met blauw penwerk in de marge (Londen), blauwe initialen met
rood penwerk (in fragment Moons alleen rood penwerk bewaard) ; lombarden, 2 rr. hoog. Representanten voor lombarden en initialen (Amsterdam). Prikken (fragment Moons), geen sporen van liniëring of afschrijving.
Herkomst en geschiedenis
Handschrift D werd in de tweede helft van de 16de eeuw door één boekbinder(satelier) versneden. Slechts van de fragmenten Amsterdam en
Leuven is bekend uit welke band ze afkomstig zijn. Omdat de boekband
waaruit het Amsterdamse fragment werd losgemaakt, eerst in 1609 aan
de Hasseltse augustijnen toebehoorde, lijkt het waarschijnlijk dat zij niet
de opdrachtgevers van de boekbinder waren, maar dat ze het ingebonden
boek achteraf verworven hebben. Gezien de taalkundige kenmerken en
het feit dat het Leuvense fragment afkomstig is uit een verzamelband die
aan de benedictijnenabdij Sint-Adriaans ( 34) in Geraardsbergen toebehoorde, lijkt het me waarschijnlijk dat de plaats waar het handschrift
geschreven werd niet ver verwijderd was van de plaats waar het achteraf
versneden werd.
Iv. Tekstuitgave
Links heb ik de tekst van de fragmenten uit D, rechts de parallelverzen
uit het nog onuitgegeven hs. B afgedrukt, beide volgens de nummering
van Verwijs. De transcriptie is diplomatisch : v en u, i en j zijn volgens
het handschrift ; opgeloste afkortingen heb ik gecursiveerd. Lombarden
en initialen zijn vet gedrukt. Omdat sommige fragmenten uit de banden
werden losgeweekt, is de inkt op een aantal plaatsen zeer verbleekt. Aangezien de lezer telkens mijn lezing op de foto's kan controleren, heb ik

(34) R. LIEVENS, Middelnederlandse handschriften...,

blz. 30.
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geen verantwoording gegeven voor de interpretatie van half afgesleten of
weggesneden letters. Wat ontbreekt of wat me toch niet heel zeker lijkt,
heb ik tussen rechte haakjes geplaatst. Voor het Amsterdamse fragment
gebruikte ik ook een sterk uitvergrote afdruk van de microfiches, die
soms de verbleekte letters duidelijker dan de foto's toont. Het weinige
commentaar staat na het overeenkomstige tekstfragment. Bij mijn
afschrift van de parallelplaatsen uit hs. B heb ik geen noten opgenomen,
omdat die editie uiteraard zeer voorlopig is.
London, British Library, Add. 38091 P, 247r-248v
Fol. x + 9 ra

Fol. 292 va

1153 Jc segge sekerlec wel dat
Jc segghe sekerliken dat
Dat den ion[cu]rouwen staen
Dat joncurouwen stane uele bat
uele bat
1155 Witte kedele wel geploit
Witte kedele wel gheployt
Dan enech ander cleet dede noit Dan ander cleder daden noyt
1157 Die witte kedel toende wel
Die witte kedel betekende wel
1154 : Priebsch las ioncfrouwen ; de gedeeltelijk bewaarde letter voor de r
is te gerond voor een f (vergelijk met af in vs. 1190 en dlijf in 1838. Voor
de lezing met u is er een stok te weinig.

Fol. x + 9 rb
1186 Sine warde heilen ende breken
Gerne dede hi den liede[...]
Dies minnen sine van hert[
Ledecheit die scone maget
1190 Daer ic v uore af heb[ ]

Fol. 292 vb
Sine worde heilen ende breken
Gherne dede hi den lieden eere
Dies minden sine alle sere
Ledecheit die scone maghet
Daer ic v uoren af he bbe gewaghet

Fol. x + 9 va
1218 [..] gode het mochte elken lusten
[.]e siene also soeten spel
1220 [.]ie ionchere hi was oec wel
[.]an der ouder dat sceen sin
1222 [ ]eide sijn soete minnekijn

Fol. 293 ra
Bi lode het mocht elken lusten
Te sien alsoe soete spel
Die jonchere was oec wel
Vander ouder dat scheen sijn
Joncheit sijn minnekijn

Fol. x + 9 vb
1250 Die daer stoeden soe menegertiren
Jc sciet van daer ende ginc
allene
Jn dat uergier daer groet ende
clene

Fol. 293 ra
Die daer stonden soe menghertieren
Jc schiet van daer ende ghing
allene
Doer dat vergier grote ende
clene
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Harde wale die uogle songen
1254 Soete ende scone na haren tongen
Fol. x + 14 ra

Daer die voghelkine songhen
Soete ende scone nae Naere
tonghen
Fol. 296 va

Maer int saluen was si sachte
1804 Maer int saluen was si sachte
1805 Si maecte in deen side wonden Si maecte in dene side wonden
groete
groet
Die si in dander side toe sloete
Diese in dander side toe sloet
Te mi wert quam hiren binnen Te mi wert quam hieren binnen
1808 Sere uerstormt die god van min- Sere verstormt die god van minnen
nen
Fol. x + 14 rb
1837 Dies geuic v here hier ter stede
Herte ende sen ende dlijf mede
Want ic noch hope den fijt te
siene
1840 Dat mi van v staet te gesciene
1841 Goet ende ere ende alle genade

Fol. x + 14 va
1870 Ende oec van soe groten name
Want die baniere voert die minne
Daer alle houescheit es inne
Want si es van selker manieren
1874 Dat si es edel ende goeder tieren

Fol. x + 14 vb
1903 En wetti doch die waerheit wale
Dat gi van mi hebt altemale
1905 Mine herte geheel tuwen gebode
Al woudict enech sens bi gode
1907 Van v keren en holpe niet

Fol. 296 vb
Dies gheuic v nu hier ter stede
Herte ende sin ende mijn lijf mede
Want ic hoepe noch te siene
Dat mi van u steet te gesciene
Ere ende goet ende alle genaede

Fol. 297 ra
Ende oec van soe groten name
Want die baniere voert die minne
Daer alle houescheit es inne
Want si es van sulker manieren
Dat si es edel ende ghodertieren

Fol. 297 rb
En wetti dogh die waerheit wale
Dat ghi hebt van mi te male
Mijn herte al tuwen gheboede
Al woudic selue bi gode
Van v keren hen holpe niete

1906 1907 : beide verzen zijn met een dun lijntje doorgestreept.
-

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek, I A 24c
Fol. x + 42 ra
5472 Hijr bi soe hebbe[n] si uercregen
Beide haer rente ende haer goet
Die prince es salech die dit doet

Fol. 35 va
Hier bi soe hebben si vercreghen
Beide hare rente ende hare goet
Die prinche es salech die dit doet

(25)
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5475 Nv hebbic v wel doen verstaen
Na dat mi dochte v vragen gaen
Ende die redene hebdi gesien
Die mi dunct dat wel uertien
Vrouwe ghi hebt mi wel berecht
5480 Dies danckic v hets wel recht
Maer ic hoerde v onlancs noemen
Saken di mi dunken komen
Vte ere herten vol dorperheiden
Want die v woude in onkuscheiden
5485 Betrapen vrouwe hi mocht doen
wale
Ane v spreken ende ane v tale
Ha seide redene ic kinne wel
Wat ghi meint. ic sal v el
Seggen ende verstaen doen bat
5490 Als ghi wilt tere ander stat
Ende v toenen meer onscouden
Vp dat ghire v ane wilt houden
Maer mi steet tantwerdene eer
5494 Van dien dat ghi mi heden eer

Nu hebbic v wel doen verstaen
Na dat mi dochte v vragen gaen
Ende die redene hebdi gesien
Die mi dunct dat wel vertien
Vrouwe ghi hebt mi wel berecht
Dies danke ic v het es wel recht
Maer ic hoerde v onlancs noemen
Saken die mi dunken coemen
Vte vre herten vol dorperheiden
Want die v vonde in oncuescheiden
Betrapen vrouwe hi mocht doen
wale
Ane v spreken ende ane v tale
Ha seide redene jc kinne wel
Wat ghi meint ic sal v el
Seggen wildire v ane houden
Ende v tonen meer onscouden
Maer mi steet tantwerdene eer
Dat ghi mi vraget hedeneer

5473 ende : afkortingsstreepje zeer verbleekt.

Fol. x + 42 rb
5505 Gedinct v va[n
]
Die soe vroeden meister hiet
Hi seit die sot die sinen wille
Vp ene quaetheit hout al stille
Dat goet es dat hi ene ander
doet
5510 Om dirste te werpene onder
uoet
Jc wille verbieden niet die minne
Maer verstaet in uwen sinne
Dat ic die sotte minne verbiede
Die altoes quelt ende pijnt die
liede
5515 Al es dat sake hets oec waerheide
Al uerbiedic dronke[
]
Daer omme en verbiedic niet

Fol. 35 vb
Ghedinct v van oraciuse niet
Die soe vroet .i. meester hiet
Hi seit die sot die sinen wille
Op ene quaetheit hout al stille
Dat goet es dat hi ene andre
doet
Omme dierste te werpene onderuoet
Jn verbiede v niet die minne
Maer verstaet in vwen sinne
Dat jc die sotte minne verbiede
Die altoes quelt die liede
Oec es ene rechte waerheit
Al verbiedic dronkenheit
Daer omme soe en verbiedic niet
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Te maten drinken. vrient nu siet
Al verbiedic te grote melthe[it]
5520 Die den lieden te swaer aneleit
Jn hete niet dat men si
Daer omme te vrec geloeuets [mi]
Want dese sijn alle beide quaet
Je wille wel dat gi verstaet
5525 Dat ic dese soude prisen n[od]e
Ghi doet vrouwe. gi liecht bi
5527 Jn can [

]

Fol. x + 42 va

5538 [

] prisene staet
Ene andre minne geloeuets mi
5540 Es noch die naturlec [si]
Jn menschen ende in beesten
beide
Want hets gerechte naturlecheide
Dat elke moeder mint hare kint
Datse met hare liue wint
5545 Dit es ene minne gemeine
Allen dieren groet ende cleine
Dese minne en es men no meere
Te prisene noch te lachtrenne
sere
[
] die nature doen doet
5550 En daden sijs niet dies sijt vroet
Het ware hen lachter alte groet
Maer des soe nes en gene noet
Dat ic v soude hijr af tellen
Want v andre saken quellen
5555 Die ghi te swaer hebt ane genomen
Woudi diere noch aue comen
Eer v die pine slae te doet
Het ware v salecheide groet
Hijr bi sone begin ics niet
] sij[t i]et
5560 [

Te maten drinken vrient nu siet
Al verbiedic te grote miltheit
Die den lieden te swaer ane lelt
Jn hete niet datmen si
Daer omme te vrecke geloues mi
Want dese sijn alle beide quaet
Je wille wel dat ghi verstaet
Dat ic dese soude prisen node
Ghi doet vrouwe. ghi liegt bi
gode
Jn can v gesmeken twint

Fol. 35 vb -36 ra

Want si wel te prisene staet
Ene andre minne geloues mi
Es noch die natuerlec si
Jn menschen ende in beesten
beide
Want hets gerechte natuerlecheide
Dat elke moeder mint hare kint
Dat si met haren liue wint
Dit es ene minne gemeine
Allen dieren groet ende cleine
Dese minne es min no mere
Te prisene noch te lachterne sere
Want hem die nature doen doet
En daden sijs niet dies sijt vroet
Het waer hen lachter alte groet
Maer des en es gene noet
Dat ic v hier af soude tellen
Want v andre saken quellen
Die ghi te sware hebt ane genomen
Woutdi diere noch aue comen
Eer v die pine sla te doet
Het ware v salecheide groet
Hier bi soe en beginics niet
Dat ic wille dat ghi sijt iet
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Fol. x + 42 vb
5571 Jc wille gerne v lief wesen
Nv seggic v wat v van desen
Comen sal ontfaet mine minnen
V en sal gebreken in genen sinne
5575 Dinc negene sekerlike
Noc mesuallen in ertrike
Gi selt werden soe groet here
Wildi doen dat ic v lere
Dat noit meere en wart gesien
5580 Al v wille sal v geschien
Jn dien dat ghi mine werke doet
Ende mi minnen dore oetmoet
Jn hete v werken en gene dinc el
Ende soe mogedi v beroemen
wel
5585 Dat gi hebt ene amie
Die en geleec vrouwen nie
Soe wel geboren no soe hoege
Datsi mi iet geliken moge
Want ic ben dochter sekerlike
5590 Ons heren gods van hemelrike
Die mi soe scoene heft geformeert
En sijt des niet te barenteert
5593 Spiegelt v in mijn claer anscijn

Fol. x + 45 ra
5868 Met [

]van [

Fol. 36 ra-36 rb
Jc wille gerne v lief wesen
Nu seggic v wat v van desen
Comen sal ontfaet mine minne
V en sal gebreken in genen sinne
Ding en gene sekerlike
Noch mesuallen in erdrike
Ghi seelt wesen soe groten here
Wildi doen dat ic v lere
Dat noyt meere en went gesien
Al v wille sal v ghescien
Jn dien dat ghi mine werke doet
Ende mi minnen dore oetmoet
Jn hete v werken en geen dinc el
Ende soe moegdi v beroemen
wel
Dat ghi hebt ene amie
Die en geleec jonfrouwen nie
Soe wel geboren noch soe hoghe
Dat si mi iet geliken moghe
Want ic ben dochter sekerlike
Ons heren goeds van hemelrike
Die mi soe scone heeft geformeert
En sijt des niet te barenteert
Spigelt v in mijn claer anschijn

Fol. 38 ra

] maniere[n] Met cledren van meneger manieren
Met seluere met goude ende met Met silure met goude ende met
siden
siden
5870 Met diere gesteinte ende gesmi- Met dieren gesteint ende gesmiden
den
Ende set alse ene conincginne
Ende sit alse ene coninginne
Dan dunct hare in haren sinnen Dat dunct hare in haren sinne
Dat al dat in die werelt leeft
Dat al dat in die werelt leeft
Jegen hare niet en heft
Jegen hare niet en heeft
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5875 Eren noch werdecheiden twent
Soe groet si hare seluen kent
Dat nieman en es in ertrike
Die hare dunct dat hare gelike
Soe waent si vrouwe sijn bouen
al
5880 Sine onsiet en geen mesval
Dan geet si die sale al omme
Eiken muer ende elke columme
Besien vter maten wale
Soe uerre geet si in die sale
5885 Alse ene die hare nien onsiet
Datse valt eer sijs weet iet
Jn die cranke sale daer neder
Daer haer uercoeueren kume es
weder
Dan drift si droefheit ende
rouwe
5890 Die teuoren soe groeten vrouwe

Fol. x + 45 rb

Eren noch werdecheiden twint
Soe groet si hare seluen kint
Dat niemen en es in erdrike
Die hare dunct dat hare gelike
Soe waent si vrouwe sijn bouen
al
Sine ontsiet engeen mesual
Dan geet si die zale al omme
Eiken muer ende elke colomme
Besien vtermaten wale
Soe verre geet si in die zale
Alse ene die hare niene ontsiet
Dat si valt eer sijs weet iet
Jn die cranke zale daer neder
Daer hare vercoeueren cume es
weder
Dan drijfsi droefheit ende rouwe
Die te voren soe groten vrouwe

Fol. 38 rb

]
5901 Dat grote g[
Datse hilt ende hadde [
Ende bi die om dat si es
Soe uerkert geloeft mi des
5905 Dat si die goede werpt ter neder
Ende die scalke verheft weder
Ende [hen] geft groete volheit
Goet ende ere ende werdecheit
Ende oec nemt sijt weder hen

Dat grote goet heeft si verloren
Dat si hilt ende hadde te uoren
Ende bedie omme dat si es
Soe verkeert geloeft mi des
Dat si die goede werpt ter neder
Ende die scalke verheft weder
Ende hen geuet grote volheit
Goet ende ere ende werdecheit
Ende oec soe nemt sijt weder
hen
Alst hare comt in den sen
5910 Alst hare comet in den sen
Ende en wils niet meer gedoegen Ende en willes niet meer gedogen
Hijr bi sijn hare uerbonden
Hier bi sijn haer verbonden
dogen
doge[n]
Om dat si weten niet en sal
Om dat si weten niet el sal
Wien dat si goet doet ochte
Wien si doet goet ochte ongeual
mesval
]
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5915 Ende bi die dat dauenture
Werpt vp ende neder in menege
vre
Biden kere van haren raden
Beide die goede ende die quade
Soe laet v gedinken wat ic seide
5920 Van socratesse. die alle beide
Die auonture goet ende quaet
Altoes hilt in enen st[ ]
5923 Menech [
]
Fol. x + 45 va

5934 [
]
5935 [
] den senature
Hi was fel ende wreet ter cure
Doe hi doetde sinen broeder
Ende oec ontleden sire moeder
Om dat hi die stat ane sach
5940 Daer hi negen maent in lach
Ende daer mense te stucken
sneet
Daer besach hi elc let gereet
Die scoenheit die daer lach an
Waer sachmen soe quaden man
5945 Doe hi alsus besach die lede
[D]e[d]e hi in sine camere mede
Den wijn langen ende woude
drinken
Ende dede hem den nap al uolscinken
Bi sire suster hi oec lach
5950 Hi nam daer menech toegesach
Tenen wiue enen man
Daer na dede hi die cleder an
Ende cleede heme alse een wijf
Ende leuerde enen man sijn lijf
5955 [
]nen meester goet
5956 [
]t

Ende bedi dat dauenture
Werpt op ende neder in menege
vre
Bi den kere van haren rade
Beide die goede ende die quade
Soe laet v gedinken wat ic seide
Van socratesse die alle beide
Die auenture goet ende quaet
Altoes hilt in enen staet
Menege exemple moegdi vinden
Fol. 38 rb -38 va

Ende doden dede hi oec na dat
Van rome die senature
Hi was wreet ende fel ter cure
Doe hi doetde sinen broeder
Ende oec ontleden siere moeder
Omme dat hi die doet ane sach
Daer hi neghen maent in lach
Ende mense te stucken sneet
Soe besach hi elc let gereet
Die scoenheit die daer lach an
Wie sach nie soe quaden man
Doe hi aldus besach die lede
Dede hi in sine camere mede
Den wijn langhen ende woude
drinken
Ende dede hem den nap vol
scinken
Bi siere suster hi oec lach
Hi nam daer menech toe sach
Tenen weue enen man
Daer na dede hi die cleder an
Ende cleetde hem alse .i. wijf
Ende leuerde enen man sijn lijf
Te seneca sinen meester goet
Seide hi dat hi steruen moet

5944 Waer : aangezien na W onmiddellijk een lange s volgt, kan er alleen
maar ruimte zijn voor een afkortingsteken. 5945 alsus : na de a staan er
twee schachten, 1 + lange s.
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5967 Die hadde in mi gesent
Sonder te hebbenne mere torment
Dus starf daer die goede man
5970 Daer mesdaet en gene was an
Dan dattene die keiser plach
Ere te doene waer dat hi mach
Gelijc scolier den meester doet
Dies seide die keiser en es niet
goet
5975 Noch werdech dat hi iemene ere
Die van rome es keiser en[de]
here
Ende oec van der werelt mede
Maer hem teerne soe es sede
Daer op dat gi alte male
5980 Mine wart verstaet hijr wale
Soe moechdi merken dat
rijcheide
Noch goet noch ere noch werdecheide
Noch gracie en gene der auonturen
Den mensce en maect goet van
nature
5985 Hine bliue altoes in sinen staet
Es hi goet ochte es hi quaet
Ende es hi mechtech soe toent hi
bat
Sine quaetheit telker stat
5989 Dan hi arm ende neder ware

Fol. 38 va-38 vb
Diese hadde in mi gesent
Sonder te hebbene meerre torment
Dus starf daer die goede man
Daer mesdaet engene was an
Dan dattenre die keyser plach
Ere te doene waer hine sach
Ghelijc scolier den meester doet
Dies seide die keyser ens niet
goet
Noch werdech dat hi iemene ere
Die van rome es keyser ende
here
Ende oec vander werelt mede
Maer hem te eerne soe es sede
Maer op dat ghi altemale
Mine wort verstaet hier wale
Soe moegdi merken dat
rijcheide
Noch goet noch ere noch werdecheide
Noch gracie engeen der auenturen
Den mensche maect goet van
naturen
Hine bliue altoes in sinen staet
Es hi goet ochte es hi quaet
Ende es hi machtech soe toent
hi bat
Sine quaetheit telker stat
Dan hi arme ende neder ware

5975 werdech : h superscript toegevoegd. 5976 en[de] : afkortingsteken
ontbreekt. 5984 nature : eventuele n zeer twijfelachtig.

Fragment Moons
Fol. x + 67 ra

Fol. 56 ra-56 rb

] hare de ere[n]
Ende kerijt met hare den eren
8833 [
[..]re onsculdegen ende haer swe- Hare onsculdeghen ende hare
sweren
ren
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8835 [..] kan hare niet in staden
gestaen
[..]ne geetse bluwen ende slaen
[..]e dats hare wert te uele
[..]n laet si vte gaen haer kele
si verluden] can
[
8840 [...]pe ouer haren man
[..]n comen die gebure toe
[..]ese scieden wisten si hoe
[ ..]er hi hare geft menegen stoet
8844 [.]och nemense hem met pinen
groet

En can hare niet in staden
gestaen
Hine ghese blouwen ende slaen
Soe dats hare wert te vele
Dan laetse vte gaen hare kele
Ende roept wat si verluden kan
Hulpe ouer haren man
Dan comen die gheburen toe
Diese scieden wisten si hoe
Daer hi hare gheeft meneghen
stoet
Doch nemensise hem met pinen
groet

8844 Hs. nemennse

Fol. x + 67 rb
8866 Want si penst te meneger vre
Dat sine doede. want hare en
rochte
Jn wat manieren het wesen
mochte
Ochte uergeuen ochte steken
doet
8870 Want dat enen wiue int hoet
Comt. dat wilt si doen te hande
Si nont siet ere noch scande
Si en vol ende hare quade werc
Want ons scrift ualerius die
clerc
8875 Dat dwijf sonder consciencie es
Van wat si geert geloeft mi des
8877 Ende behendech in quaetheide

Fol. 56 rb
Want si peinst te meneger vren
Dat sine doedde wan hare en
rochte
Jn wat manieren het wesen
mochte
Ochte vergeuen ochte steken
doet
Want dat enen wiue in thoet
Comt. dat wilt si doen te hande
Sine aensiet ere noch scande
Sine volende hare quade werc
Want ons scrijft valerius die
clerc
Dat dwijf sonder consciencie es
Van wat si gheert geloeft mi des
Ende behendech in quaetheide

Fol. x + 67 va
8899 Men machse houde[n] niet bi
crachte
8900 Ende vrouwen sijn in die
gedachte
Ende in dien moet ende in dien
sen
Dat hare man soude bouen hen
Wesen meister ende here
Dat soude hen vernoien sere

Fol. 56 va
Men machse houden niet bi
crachte
Ende vrouwen sijn in die ghedachte
Ende in dien moet ende inden
sen
Dat hare man soude bouen hen
Wesen meester ende here
Dat soude hen vernoyen sere

(32)

209

8905 [.]oe scoene hi ware vte vercoren Hoe scone hi ware ende hoe wel
geboren
Den genen dien si wel te uoren Den genen die si wel te voren
Mochte gebieden ende diese hiet
Mochte gebieden. ende diese
hiet
Vrouwe altoes ende anders niet Vrouwe altoes ende anders niet
Ende hadde alsoe vaste bedwonEnde haddene also vaste
gen
bedwongen
Met .i. warde hadde hi gespron8910 Met enen waerde hadde hi
gesprongen
gen
Fol. x + 67 vb

Fol. 56 vb

8934 Also alsic v vore [
]
8935 Van hen die waren dirste liede[..]
Die sonder dienst ende sonder
m[ ]
Waren altoes onderlinge
Met groten paise sonder
gedin[..]
Want sine hadden hare vri leuen
]
8940 Omt tgoet [

Alsoe alsic hier voren seide
Van hen die waren dierste liede
Die sonder dienst ende sonder
miede
Waren altoes onderlinghe
Met groten payse sonder ghedinghe
Want sine hadden hare vri leuen
Om tgoet van ertrike niet gegheuen
Noch doe sone was en gene
Noch doe so en was ghene
b[
]
bedeuaert
Ende niemen ende ruemde sinen Ende niemen en ruemde sinen
ar[t]
aert
Die enech ander lant besocht
Die enech ander lant besochte
Jason was die irst vort bro[cht] Jason was die ierst voert
brochte
8945 Vp die zee scepe te gane
Op die zee scepe te ghane
Leuven, Katholieke Universiteit, Centrale Bibliotheek, hs. 118
Fol. x + 94 ra
12421 Want v scolen liggen meest daer
Ende daer singt messe oppenbaer
Die go [d] van minne ende die
godinne
Haren dissiplen met bliden sinne
12425 Ende eer gire gaet [....] v maken

Fol. 78 va
Want v scolen liggen meest daer
Ende daer singt messe openbaer
Die god van minnen ende die
godinne
Haren disciplen met bliden sinne
Ende eer ghire gaet zeldi v
maken

(33)
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12458 Die geuoedert es altewaren

Fol. 78 vb
Ende niet soe saen den mantel
luken
Maer peinse omme den sconen
stert
Van den pauwe dien hi heeft
wert
Ende maken van den mantele
den haren
Die geuoedert es al twaren

Fol. x + 94 va
12487 Die hare soude maken den
nodi[....]
Daer si af wesen soude gay
Waert dat sire meer na hare
toge
12490 Die werken woude in haren
boge
12491 Hoede dat sise spade no vroe

Fol. 79 ra
Die hare soude maken den
nodinnay
Daer si af soude wesen gay
Waert dat sire meer na hare
toge
Die werken woude in haren
boge
Hoede hare dat si spade no vroe

Fol. x + 94 vb
12519 Maer allet[.]os[.] alse hi qua[..]
12520 Ende hare iet brachte dat sijt
name
Ende sluten in haer coffer vaste

Fol. 79 rb
Maer altoes alse hi quame
Ende hi hare iet brachte dat sijt
name
Ende slutent in hare coffere
vaste
Men sal nemen altoes van gaste

Fol. x + 94 rb
12454 Ende niet soe saen den mantel
luke[n]
12455 Maer pensen o[m]me den sconen
stert
Van den pauwe dien hi heft
wer[t]
Ende maken van d[ ]le den

Men sal nemen altoes van gasten
Hoede hare oec datsi niene
minne
12524 Noch en doe in haren sinne

Hoede hare oec dat si nine
minne
Noch en doe in haren sinne

12520 hare : hierna een rasuur

V. Taalkundige en tekstkritische beschouwingen
1. Taalkundige beschouwingen

G.I. Lieftinck noemde de taal van de handschriften A en B VlaamschBrabantsch ; voor Amsterdam, U.B. I A 24 b en I A 24C maakte hij wel
een onderscheid voor de datering, niet echter voor de taal, die hij als
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Vlaamsch karakteriseert (35). Die typeringen moeten alvast genuanceerd
worden. Daarbij raadpleegde ik vooral de Klankatlas van A. Berteloot
(= KA) ( 36) en de Atlas van M. Mooijaart (= AVT) ( 37). Voor mijn taalkundig onderzoek heb ik ook gebruik gemaakt van de overeenkomstige
verzen uit A (editie-Verwijs) en B. Indien een woord in rijmpositie staat,
geef ik tussen haakjes het andere rijmwoord.
1.1. Secundaire umlaut van a
Heb ik alleen aangetroffen in mechtech 5987, waar echter A en B a hebben. Volgens KA 4 wordt secundaire umlaut alleen in Brabant en Limburg geschreven.
1.2. Palatalisering(?) van a
Alhoewel de verhouding tussen bat en bet onduidelijk blijft (AVT 2), is
bet een Vlaamse vorm, waarbij het Oostvlaams een minderheid van bet
heeft ; het Brabants kent alleen bat. In D, A en B komt eveneens uitsluitend bat voor, maar telkens in onvertaalbare rijmparen : 1154 ( : dat),
5489 ( : stat) en 5987 ( : stat).
1.3. Nnl. a correspondeert met Mnl. o
Van het preteritum van brengen komt een vorm in een onvertaalbaar
rijmpaar voor, nl. vortbrocht : besocht 8944, de andere buiten het rijm :
(hij brachte 12520. A en B stemmen telkens met D overeen. KA 12 heeft
slechts een geringe bezetting met westelijk brocht en Brabants bracht. In
Brabant zou van de 14de tot de 16de eeuw steeds vaker brocht voorkomen. De vorm met o in vs. 8944 moet in ieder geval van Heinric stammen.
1.4. Nnl. e correspondeert met Mnl. i
Volgende gevallen komen in D voor : gedinken (infinitief) 5919, gedinct
(imperatief) 5505 ; (ic) krone 5487, (si) kent (:twent) 5876 ; volscinken
( : drinken) 5948. A en B hebben dezelfde vormen, behalve dat ze beide
voor het vertaalbare rijmpaar i hebben : (si) krot : twint. Het is bijgevolg
waarschijnlijk dat Heinric ook hier i schreef, en dat D e invoerde. KA

(35) G.I. LIEFTINCK, Middelnederlandsch Woordenboek. Dl. X : Bouwstoffen.
Tweede gedeelte (G-Z) . 's-Gravenhage, 1941-1952, nr. 1118 en 1121.
(36) A. BERTELOOT, Bijdrage tot een klankatlas van het dertiende -eeuwse Middelnederlands. Dl. I : Tekst. Dl. II : Platen. Gent, 1984.
(37) M. MOOIJAART, Atlas van Vroegmiddelnederlandse taalvarianten. Leiden,
1992.
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heeft het materiaal voor denken/ dinken (KA 26) en kennen/kinnen (KA
28) in kaart gebracht. Kinnen komt vanaf de Dender oostwaarts voor ;
Aalst, Ninove en Geraardsbergen hebben zowel kennen als kinnen. binken is hier dialectisch irrelevant, want bijna heel het zuiden heeft die
vorm.
1.5. Nnl. i correspondeert met Mnl. e
Wordt in volgende woorden aangetroffen : (hi) es 1872, 1873, 1874,
5509, 5515, 5540, 5545, 5547, 5552, 5877, 5888, 5903 ( : des), 5974, 5976,
5978, 5986, 5987, 12458 ; zowel D als A en B hebben uitsluitend deze
vorm. Meltheit 5519 ; A meltheit B miltheit. Men 5547 ; A en B hebben
min. Messe (zn.) 12422 in D, A en B. Het prefix mes- in mesdaet 5970 ;
mesval (zn.) 5880, 5914 ; mesvallen (ww.) 5576 ; A en B hebben eveneens
e. Selvere 5869 ; A selvere, B silvre. Sen 1838, 5910 ( : hen), 8901 ( : hen) ;
enechsens 1906 ; B heeft in 1838 sin, A daarentegen in 8901 het rijmpaar
sin : him. Rijmend op minne, conincginne of godinne hebben zowel D als
A en B steeds sinne 5512, 5574, 5872, 12424, 12524. In het suffix -ig :
behendech 8877 ; enech 1156, 8943 ; enechsens 1906 ; ledecheit 1189 ;
mechtech 5987 ; menech(ertiren) 1250, 5916, 5923, 5950, 8843, 8866 ; onsculdegen 8834 ; salech(eit) 5474, 5558 ; werdecheit 5875, 5908, 5975,
5982 ; B komt telkens met D overeen, A daarentegen heeft in 16 van de
19 gevallen i (84 %). Voor al deze woorden worden in KA alleen mis
(zn.), is en min gekarteerd. Daarbij is vanuit dialectologisch standpunt
vooral KA 43 interessant : men komt voor in het Zuidoostvlaams en het
Zuidwestbrabants. Messe is algemeen in Vlaanderen en Brabant, behalve
in Brussel en Mechelen (KA 41). Volgens AVT 54a wordt in Brabant
algemeen -eg gespeld.
1.6. Nnl. u correspondeert met Mnl. e
Ontronding treedt alleen op in selker 1873. A heeft eveneens selker, B
sulker. Volgens KA 53 is de ongeronde klinker Zuidoostvlaams en Zuidbrabants.
1.7. Nnl. u en Mnl. ou
A. Berteloot noteert dat de regelmaat in de verhouding scoutlsculde
danig gestoord is. Zijn kaart van het adjectief schoudig (KA 57) toont
aan dat die vorm uitsluitend aan de kust voorkomt. In D tref ik onscouden (zn. acc. mv .) alleen in rijmpositie aan (: houde) ; daarnaast onsculdegen 8834.
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1.8. Nnl. o en Mnl. u
De drie hss. hebben o in vol 5483, volende (beëindigen) 8873, volheit 5907
en volscinken 5948. Daarentegen vinden we in D slechts éénmaat op 5979
tegenover up 5492, 5508, 5916 en 8945, waar A en B uitsluitend op kennen. Voor op laat KA 64 duidelijk zien hoe de Denderstreek ofwel op
ofwel op naast up heeft. De uiterste up-grens loop volgens A. Berteloot
in het midden tussen Schelde en Dender ( 38).
1.9. Nnl. aa en Mnl. ee
In de derde persoon enkelvoud van gaen en staen is ae vooral westelijk,
in Brabant overheerst ee (KA 79). In D geet 5881, 5884 en 8836 ; B heeft
ook telkens ee, A eenmaal ae. Ook in D staet 1840, 5538 ( : ontfaet) en
steet 5493. A stemt hier volledig met D overeen, B heeft in 1840 steet.
1.10. Mnl. e i.p.v. Nnl. ee
Alhoewel het niet zeker is dat het hier om een verkorte klinker gaat, is
wel duidelijk dat het verschijnsel vooral in Brabant verspreid was en tot
aan de Dender reikte (KA 91). In D : (hi) heft 5591, 5874 ( : leeft),
12456 ; (hi) Hemt 5909 ; (hi) verkert 5904. Het rijm heft : leeft bewijst
dat het hier geen verkorting is. B heeft stelselmatig heeft en verkeert, A
heeft, neemt en verkeert.
1.11. Mnl. ie i.p.v. Nnl. ee
Voor eerst (e) hebben zowel D als A en B i (e) rst (e) 5510, 8935, 8944.
Ierst komt voor in Brabant en Oost-Vlaanderen (KA 98 en AVT 48).
1.12. Nnl. oo en Mnl. a(a)
Op basis van woord, antwoord en tegenwoordigheid) in de oorkonden tot
1300 heeft West-Vlaanderen 4 % a, Oost-Vlaanderen 0 % en Brabant
85 % (AVT 34). Ik heb me beperkt tot de volle vormen in de handschriften en bijgevolg A buiten beschouwing gelaten : wart 5980, warde 1186
en waerde 8910. B heeft voluit worde 1186 naast warde 8910.
1.13. Mnl. ei

Komt voor in : meister (KA 96) 5506, 5955, 5973, 8903 ; gesteinte 5870 ;
heilen 1186 ; beide (KA 116) 5473, 5523, 5541 ( : naturlecheide), 5918,
(38) A. BERTELOOT, „Flandrijs in Brabant ? Een taalonderzoek op basis van
gegevens uit dertiende-eeuwse oorkonden", in : Leuvense Bijdragen 72, 1983,
blz. 281.
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5920 ( : seide) ; gemeine (KA 97) 5545 ( : cleine) ; meist 12421 ; (ghi)
meint 5488 ; cleine (KA 119) 5546 ( : gemeine) naast clene 1252 ( : allene) ;
aneleit ( : meltheit) 5520 ; keiser 5971, 5974 5976 ; tenslotte in het suffix
-heit (dorperheiden, droefheit, hovescheit, ledecheit, meltheit, naturlecheide,
onkuscheiden, quaetheit, rijcheide, salecheide, scoenheit, volheit, waerheit,
werdecheit). De aanwezigheid van de nochtans vertaalbare rijmparen
clene : allene en cleine . gemeine in zowel D als A en B zou kunnen betekenen dat Heinric zowel clene als cleine kende. Volgens KA 119 zijn voor
dat woord met uitzondering van een enkele vindplaats „westelijk van de
Dender geen ei-vormen te vinden". Voor al de door mij opgesomde
woorden heeft B stelselmatig meest en meester, A eveneens meest en
meester, maar ook gesteente en helen. Voor steen zou volgens AVT 46
Oudenaarde de westgrens van ei zijn. Meister komt blijkens KA 96
alleen — en dan nog in de minderheid — voor in Dudzele, Aksel/Vogeldijk,
Aalst en Mechelen.

1.14. Nnl. en Mnl. ft en cht
Zowel D als A en B hebben alleen ocht(e), 5914, 5986 en 8869. Die vorm
is in hoofdzaak Brabants (KA 136).
1.15. Conclusies
), mag ik ervan uitIndien Heinric inderdaad een Brabants dichter was
gaan dat zijn autograaf ook in dat dialect geschreven was. Onvertaalbare
rijmparen met Brabantse taalkenmerken komen dan niet in aanmerking
om het dialect van de kopiist vast te stellen. Dat geldt voor bat (kenmerk
2).
( 39

Brabants zijn in D secundaire umlaut van a (kenmerk 1), het preteritum
brachte (kenmerk 3), het suffix -eg (kenmerk 5), wart (kenmerk 12) en
ochte (kenmerk 14). Naar Brabant maar ook naar de Denderstreek verwijzen in D kennen/kinnen (kenmerk 4), up (kenmerk 8), heft (kenmerk
10) en clein (kenmerk 13). Zowel Brabants als Oostvlaams zijn in D men
(kenmerk 5), selc (kenmerk 6), ierst (kenmerk 11). Maar die drie kenmerken reiken blijkens de kaarten in KA westelijk niet verder dan Oudenaarde aan de Schelde.
De taal van de fragmenten van hs. D kan bijgevolg bezwaarlijk Vlaams
genoemd worden. De uiterste westgrens voor de herkomst van hs. D is
de Schelde, maar waarschijnlijker is de Denderstreek. De plaats waar hs.
D werd geschreven, lag bijgevolg niet al te ver verwijderd van de plaats
(39)

D. VAN DER POEL,

a.w., blz. 20 en vooral

R. LIEVENS,

Aken, in : Spiegel der Letteren 4, 1960, blz. 65-73.
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waar één van de fragmenten in een boekband zat, nl. de St.-Adriaansabdij in Geraardsbergen.
Uit de gemeenschappe lijke verzen van A, B en D blijkt dat in die eerste
twee handschriften voor een aantal Brabantse en Oostvlaamse kenmerken van D westelijke elementen voorkomen. Dat is het geval voor het
ontbreken van secundaire umlaut van a in A en B (kenmerk 1), -ig in A
(kenmerk 5), min in A en B (kenmerk 5 ), sulk in B (kenmerk 6), heeft
en verkeert in A en B (kenmerk 10), wort in B (kenmerk 11), meest en
meester in A en B en gesteente in A (kenmerk 12). Uiteraard zijn dit
slechts indicaties voor het feit dat hs. D taalkundig dichter bij de tekst
van Heinric staat dan A en B, aangezien ik niet de volledige tekst van
die twee handschriften onderzocht heb.
2. Tekstkritische beschouwingen
Wanneer iemand een nieuw Middelnederlands fragment van een bekende
tekst gevonden heeft, is de eerste vraag van de vakgenoten : zijn er interessante varianten. Nochtans kan het ontbreken van op het eerste gezicht
interessante varianten toch hoogst interessant zijn. In verband met het
Boec van Catone en het Boec van Seden in de zogenaamde Enaamse
codex merkt M. Gysseling op dat van beide werken de versie in het Comburgse handschrift een jongere omwerking is van de tekst waarop de
Enaamse codex (denkelijk onmiddellijk) teruggaat
). Voeg daarbij ook
nog de bewerking van Die Rose, om nog maar te zwijgen van de Reinaert-problematiek, en het is duidelijk dat het Comburgse verzamelhandschrift nogal rijk is aan bewerkingen. Vooral in het li cht van de resultaten van mijn codicologisch onderzoek en met het oog op de vaststelling
van die omwerking in Die Rose beperk ik het tekstkritisch onderzoek tot
de door Verwijs ingelaste verzen (in de citaten vet gedrukt) en de ontbrekende verzen in B ( 41 ) .
( 40

De plaatsen waar Verwijs verzen uit C(omburg) heeft ingelast of waar hs.
B wat het verzenaantal betreft, van A afwijkt, heb ik in een tabel overzichtelijk voorgesteld. Links vindt de lezer de naam van de fragmenten
van hs. D en de erin bewaarde verzen. De volgende kolom geeft aan om
welke en hoeveel verzen het bij Verwijs gaat. In de vierde en vijfde kolom

(40) M. GYSSELING, Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar
1300) . Reeks II : Literaire handschriften. Dl. I : Fragmenten. 's-Gravenhage, 1980,
blz. 401.
(41) Volgende ingelaste verzen signaleert Verwijs in zijn tekstkritisch apparaat
maar niet in zijn lijstje op blz. XXX : 5668, 7017-7018, 7921-7922 en 8210-8216.
In het laatste geval vermeldt hij wel in zijn lijstje 8193-8209, maar volgens het
tekstkritisch apparaat werden ook de daaropvolgende verzen toegevoegd.

(39)
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betekent A— dat het vers of de verzen in hs. A ontbreken, maar door
Verwijs uit C werden ingelast ; B+ en B— duiden aan dat een of meer
verzen in hs. B respectievelijk voorkomen of ontbreken en A + dat een
of meer verzen weliswaar in A staan, maar niet in een ander handschrift.
In de laatste kolom heb ik met of + de zeldzame gevallen aangeduid,
waarin ik zeker weet dat een of meer verzen in hs. D ontbraken c.q.
voorkwamen, al moet dat verder nog bewezen worden. De betekenis van
de aanduidingen ( ), (+ ) en (—?) in de laatste kolom zal ik op het einde
verklaren.
B

D

1134 (1)

+

(+)

1157-1158 (2)

+

+

Verwijs

Londen

1153-1157
1186-1190
1218-1222
1250-1254
1804-1808
1837-1841
1870-1874
1903-1907

5472-5494
5505-5527
5538-5560
5571-5593
Amsterdam

A

2769 (1)
2772 (1)
2848 (1)
2903-2904 (2)
4185-4186 (2)
4879-4880 (2)

+
+

5489-5490 (2)

+

5668 (1)
5868-5890
5901-5923
5934-5956
5967-5989
6759-6762 (4)
6879-6880 (2)
6987-6994 (8)
7017-7018 (2)
7062 (1)
7111-7114 (4)
7439-7440 (2)
7759-7760 (2)
7853 (1)
7893-7894 (2)
7921-7922 (2)
7999-8000 (2)

+
+
+
+

(+)
(±)
CO
(+)
(+)
(+)
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8015-8018 (4)
8193-8216 (24)
8291-8292 (2)
8375-8380 (6)
8489-8490 (2)
8532 (1)
8825 (1)

Moons

2

+
+

(—?)
(-22)
(—?)
(—)
(—)
(+)
(+)

8833-8844
8866-8877
8899-8910
8925-8926 (2)
8934-8945
9193-9194 (2)
9247-9248 (2)
9423-9424 (2)
9629-9630 (2)
9763-9764 (2)
9833-9834 (2)
10035-10036 (2)
10433-10434 (2)
10697-10698 (2)
10741-10742 (2)
10751-10752 (2)

Leuven

+

(—)
(—)
(—?)
(—)
()
(+ )
(—)
(—?)
( ?)
( )
(—)

12421-12425
12454-12458
12487-12491
12520-12524

Een eerste groep zijn de verzen, waarvan ik zeker ben dat ze al dan niet
in D aanwezig waren. Dat is vooreerst het rijmpaar 1157-1158 ; in de
lusttuin (vergier) van de Deduut ziet de auteur na vrouw Meltheit ook
Vrihede, die een nieuwe kedel draagt ( 42) :

(42) De Oudfranse citaten zijn afkomstig uit Guillaume de Lorris et Jean de
Meun, Le Roman de la Rose. Publié par Félix Lecoy. 3 Dln. Parijs, 1970-1974.
Het voordeel van die editie is dat de versnummering overeenkomt met Guillaume
de Lorris-Jean de Meun, De roman van de roos. Nederlands van Ernst van Altena.
Baarn, 1991. Uit hs. B citeer ik alleen wat nodig is voor de vergelijking met hs.
A ; in de afdruk van Verwijs' uitgave heb ik de interpunctie en de hoofdletters
van eigennamen weggelaten, omdat ik die twee elementen ook niet in mijn citaten
in B heb aangebracht. Bovendien ben ik het soms oneens met zijn interpunctie.
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(41)
Verwijs

1157 Die witte kydele tooghde wel
1158 Dat soe ne was sner no fel

B, Fol. 292 va
Die witte kedel betekende wel
Dat si niet en was fel

Omdat het eerste tekstfragment van Londen eindigt met vers 1157, mag
ik aannemen dat ook vs. 1158 in hs. D stond.
Een vergelijkbaar geval is het rijmpaar 5489-5490 ; het bleef bewaard in
fragment Amsterdam, staat ook in A, maar ontbreekt in B (cfr. IV.
Tekstuitgave).
In de lacune tussen het vierde en vijfde Amsterdamse tekstfragment (vs.
5594-5867) heeft Verwijs in zijn editie vers 5668 met behulp van C ingelast, want het ontbreekt in A. Redene vertelt aan de auteur dat het lot
of Avonture hem geen vrees mag inboezemen
Verwijs

B, Fol. 36 vb

5667 Hi en es niet coene diese
[ = Avonture] ontsiet
5668 Want der cracht ne heeft so niet Want si en heeft der cracht niet
5669 Dat si den genen mach verslaen
5670 Die jegen hare in stride wilt
staen
De lacune van 274 verzen in handschrift D (een volledig diploma met 264
verzen + de lacune van 10 verzen) bewijst dat vers 5668 wèl aanwezig
was in D, zoals trouwens ook in B.
Tussen de tekstfragmenten van het fragment Moons bedraagt de lacune
telkens 21 verzen, behalve tussen het voorlaatste en laatste (8933
8910 = 23). Precies in die passage heeft Verwijs twee verzen ingelast, die
zowel in A als B ontbreken. Vrient vertelt aan de auteur dat menig man
door het huwelijk van liefdevolle minnaar in een heer en meester wordt
veranderd. Heinric heeft hier de Oudfranse tekst nogal vrij en verkortend
bewerkt, zodat die geen steun biedt :
Verwijs

B, Fol. 56 vb

8924 Mar hare herte penst al el
Maer hare herte peinst al el
8925 Want sone weet an wien ghetrauwen
8926 Dies soe es bevaen met rauwen
8927 Dies hare man aldus wilt slaen Diese hare man aldus wilt slaen
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Ook in hs. D ontbraken de vs. 8925-8926, waardoor de lacune tussen
vs. 8910 en 8934 21 regels wordt.
Hoe is de verhouding tussen A, B en D in deze „zekere" gevallen ? Wanneer een of meer verzen in A ontbreken, die echter wel in B voorkomen,
dan stemt D met B overeen. Ontbreken één of meer verzen in A en B,
dan ook in D. Voor het rijmpaar dat in A wel maar in B niet voorkomt,
stemt D met A overeen. Ik geef grif toe dat deze vuistregels slechts op
enkele verzen gebaseerd zijn ; toch bevatten enkele een logische stringentie. Wie A en B met de bewaarde verzen van D vergelijkt, stelt vast dat
de drie codices zeer nauw bij elkaar aansluiten. Een logisch gevolg is dan
ook dat wanneer een of meer verzen in A èn B ontbreken, D hoogst
waarschijnlijk bij beide handschriften aansloot.
Een tweede groep zijn de verzen die in A ontbreken, maar niet in B.
Als de auteur in de vergier wandelt, ziet hij vrouw Meltheit, die begeleid
wordt door een ridder die pas van een tornooi is teruggekeerd. Die heeft
daar heel wat slagen geïncasseerd maar ook uitgedeeld...
Verwijs
1132 Doer sine amie die hi daer sach
1133 Ende menege starke joeste gereden
1135 Ende menegen riddre daer afgeslegen
1136 Die hi met fortsen vorde sire
wegen
1134

B, Fol. 292 rb-292 va
Doer sine amie die hi daer sach
Ende meneghe ioeste ghereden
Ende meneghen ridder aue ghesleghen
Die hi met fortsen werde weghe
Daer hi mede vercreech den
zeghe

Ik heb voor 1132-1136 de versnummering van Verwijs naar de volgorde
in B getransponeerd. B bevat de twee rijmparen, maar de volgorde van
de met A gemeenschappelijke verzen is anders. De middeleeuwse kopiisten hadden al problemen met vs. 1136. Met het Oudfrans voor ogen (et
1187-1188) meen ik
maint chevalier abatu / et pris par force et par vertu,
dat in B werde moet veranderd worden in voerde (foutieve lezing van de
ligatuur vo). De variant van A met sire wegen (genitief mv.) varen (zijn
weg gaan) is zeker corrupt : de verbinding kan geen persoon als lijdend
voorwerp hebben en A. Van Loey (Vormleer..., 61a) noteerde slechts éénmaal een zwak preteritum voor dat werkwoord.
Zodra de God van Minne weg is, biedt zich Suete Ontfaen bij de auteur
aan en zegt :

(43)
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Verwijs
2846 U es gereet die hulpe mijn
2847 Ende wille u altoes gerne geleiden
2848 Maer wacht u van dorperheiden

B, Fol. 303 ra
Ende wille v altoes gherne gheleiden
Op dat ghi v hoedt van dorperheiden

Zonder vs. 2848 (in het Oudfrans 2786 : por quoi vos gardez de folie) is
2847 een weesvers ; in B bleef het ontbrekende bewaard.
Wanneer de auteur de rozen niet meer bereiken kan en zijn gids Suete
Ontfaen door Jalosie in een toren is opgesloten, voelt hij zich zo levensmoe dat hij aan Suete Ontfaen in zijn testament de beste rente wil nalaten...
Verwijs

B, Fol. 311 va

4185 Die ic hebbe dat es therte mijn Die ic hebbe dat es therte mijn
Die es sonder berouwen sijn
4186 Tegindomme sonder berauwen
fijn
In het Oudfrans vind ik geen pendant voor vers 4186 : et veill fere mon
(vs.
testamant : / au departir mon queur li les, / ja ne seront autre mi les
4188-4190). De betekenis van dat Middelnederlandse vers is bovendien
onduidelijk en blijkbaar had ook de Comburgse redactie er problemen
mee, vandaar die aanvulling met Tegindomme. Een hypothese : een
kopiist heeft vers 4186 overgeslagen ; in een volgend stadium is er een
tweesprong : men laat het weesvers weg (cfr. A) of men vult op ongelukkige wijze het rijmpaar aan (cf. B). Op de tweede tak gaat de Comburgse
redactie terug.
Redene vertelt dat niemand arm is, die zich niet arm voelt en tevreden
is met wat hij heeft :
Verwijs

B, Fol. 315 vb

4877 Want die meestre seggen mi
4878 Dat niemene keitijf no arm ne si
Hine wille selue arme sijn
4879 Hine wi lle zelve arem wesen
4880 Eist coninc eist grave als wi lesen Dit vinde [sic] wi bescreuen in
dlatijn
M.i. bevat B de oorspronkelijke lezing voor de verzen 4879-4880 die in
A ontbreken ; de auteur zocht een rijmwoord op sijn en uitgaande van
die meestre seggen, voegde hij erbij : in dlatijn, wat in het Oudfrans ontbreekt. In de Comburgse redactie werd de tekst opnieuw met het Oudfrans vergeleken ; men behield die verwijzing naar een bron (als wi lesen)
maar verwerkte er ook een vertaling van het Oudfranse vers 5017 in :

(44)
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car, si con dient vostre mestre, / nus n'est chetis s'il nel cuide estre, / soit
rois, chevaliers au ribauz (vs. 5015-5017) (43).
De auteur moet volgens Vrient de poortwachters eerst met geschenken en
vervolgens met geweeklaag en geween benaderen. Kan hij niet tot bij hen
geraken, dan moet hij een boodschapper sturen :
B, Fol. 44 vb-45 ra
Verwijs
6986 So moettiere senden enen mes- Soe moettiere enen messaelgier
sagier
Senden met taffen och met
6988 Of met talen ofte met brieven
brieue
Diet gherne doe doer v lieue
6987 Diet gerne doen om uwe lieve
6989 Ende scrijft hare dats u betame Ende scrijft dat v es bequame
Men sette engene name
6990 Maer en set niet uwen name
Want daer bi es bedrogen
6991 Want daer mede es menich
bedroghen
6992 Die wel waende wesen in hoghe Die geweest waende hebben in
hogen
Ende hoet v dat ghi ginder no hier
6993 Hoet u oec dat ghi niet
Van kindren en maect uwen
6994 Met kinderen doet u ghebiet
messelgier
Ook hier heb ik de versnummering van Verwijs getransponeerd naar B
(6987-6988). Dat alleen in A de verzen 6987-6994 ontbreken, is te wijten
aan een ogensprong, wat men niet met de Comburgse redactie, maar wel
met B vaststellen kan : dat heeft messaelgier als laatste woord van
vs. 6986 en 6994. Of talen (vs. 6988) in de Comburgse versie een kopiistenfout is dan wel afkomstig uit een revisie van de tekst, is niet duide lijk.
Het kan immers ook de vertaling zijn van Oudfrans par voiz (par voiz ou
par letres ou par tables, 7460).
Een minnaar moet zich niet al te veel op de uiterlijke schoonheid concentreren, want ze is te vergankelijk :
B, Fol. 50 rb
Verwijs
7853 Maer die scoenheit alleene ane- Want die maer die scoenheide
en besiet
siet
7854 Hi werp hem selven in verdriet Hi werpt hem seluen in verdriet
Zonder vs. 7853 is 7854 een weesvers.

(43) D. VAN DER POEL, a.w., blz. 23 vindt die Comburgse bewerking met de
brontekst in de hand „uniek (...) in de Middelnederlandse literatuur", maar in het
Middelnederlands geestelijk proza is dat niet zo uniek.
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Een jaloers man verwijt aan zijn vrouw dat zijn schoonmoeder een oude
hoer is en dat ze nu de rol van pooier voor zijn vrouw speelt :
B, Fol. 56 ra
Verwijs
8823 Aldus vercoepse u uwen putier Daer vercoepse in allen manieren
Haer selfs kint den putertieren
8824 Helpe hoe magic langer hier
(lees : putieren) (44)
Hulpe hoe magic langer duren
8825 In dusdane scande geduren
Jn slae v doet nu ter vren
8826 Ine slae u doet nu ter uren
Vs. 8825 ontbreekt in A maar ook in C. Daarom heeft Verwijs een vers
van eigen vinding ingelast. B maakt duidelijk dat vers 8824 van A eigenlijk vs. 8825 moet worden en dat het oorspronkelijk 8824 in A of zijn legger gedeeltelijk werd overgeslagen.
De derde groep is het spiegelbeeld van de tweede : A heeft één of meer
verzen die in B ontbreken.
Aan de God van Minne vraagt de auteur hoe de minnaar het lange
wachten op de geliefde kan uithouden. Antwoord : met de hulp van
Suete Gepens, Vriendelic Spreken en Suete Anesien. Over die laatste vertelt de God van Minne :
B, Fol. 302 va
Verwijs
2767 Groet geluc hebben die ogen
2768 Alse hem god dit wille vertogen Alse hem god dit wil vertoghen
2769 Want hen den dach en mach
messcien
Alsi hare lief met oghen siene
2770 Als si hare lief met ogen sien
2771 So grote genoechte hebben si
Soe grote genuechte hebben si in
diene
2772 Alsi hen ondersien van bi
Alse die oghen in dit spel
2773 Ende alse die ogen in dit spel
2774 Sijn sinse geleert so wel
2775 Dat sijt allene niet ontfaen
2776 En willen mar doent verstaen
2777 Der herten dien sijt senden toe
2778 So wat si sien ende hoe
Het Middelnederlands is hier nogal een vrije vertaling van het Oudfrans.
Zelfs zonder de hulp van die tekst kan het ontbreken van de verzen 2769
en 2772 in B verklaard worden. Eerst heeft een kopiist vers 2772 overge(44) Cfr. E. VERWIJS & J. VERDAM, Middelnederlandsch woordenboek. Dl. VI. 'sGravenhage, 1907, kol. 786.
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slagen ; vervolgens heeft iemand anders getracht het rijm te herstellen.
Hij verlengde vers 2771 met in diepe en liet het (wees)vers 2769 weg.
De rozentuin wordt o.a. bewaakt door Scande :
Verwijs

B, Fol. 303 va

2902 Die vrouwe was geheten scande Die vrouwe hiet scande
2903 Ende was dochter redenen der
vrouwen

2904 Die was vol wijsdoems ende vol
trouwen

2905 Hare vader so hiet mesdaet

Hare vader hiet mesdaet

In tegenstel li ng tot A en het Oudfrans ontbreekt in B de vermelding van
de moeder : el fu felle Resson la sage, / et ses peres ot non Maufez (28242825). Aangezien in vs. 2907 nog sprake is van moeder Redene, kan dat
rijmpaar moeilijk gemist worden.
Volgens Vrient kan men niets verliezen, wanneer men de poortwachters
smeekt. Wijzen ze de auteur af, dan moet hij hoofs weggaan
Verwijs

7059 Ende en side oec niet ontfaen
7060 So seldi hovesscelike enwech
gaen
7061 Ende engene gramscap togen
7062 Noch met manieren no met

B, Fol. 45 rb

Soe seeldi houeschelike enwech
gaen
Ende ghene gramscap toghen

ogen

7063 Maer gelaet u blidelike

Maer gelaet v blidelike

In B staat vs. 7063 op dezelfde regel als 7061. De kopiist heeft blijkbaar
de verzen 7062-7063 overgeslagen en nadien per vergissing alleen vs. 7063
aangevuld, zodat 7061 in B een weesvers is.
Reinicheit heeft veel vijanden, zowel in kloosters als abdijen, terwijl allen
vrouw Venus eren :
Verwijs

B, Fol. 54 rb

8528 Hoe vaste gesloten ende hoe
wale

8529 Si sijn si haetense [ = Reinicheit]
8530
8531
8532
8533

nochtan al
Ende ver venus heeft tgeval
Ende ver venus heuet tgheual
Want si hare doen manscap alle Want si hare doene manscap al
Sine pensen twent van mesfalle
Groete behagelheit si alle plien Grote behagelheit si alle plien
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8534 Dats om dat alse we sien
Dats omme dat alse wise sien
8535 Dat onse herte sal binnen
8536 Al ontsteken van haerre minnen
Het is duidelijk dat er hier in B iets aan de hand is, aangezien de verzen
8533-8534 na de lacune op rasuur geschreven zijn. Bovendien werden in
B de rijmwoorden gewijzigd, zodat de verzen 8530-8531 een rijmpaar
vormen. De lezing van A is hier beter, behalve in 8534 waar in tegenstelling tot B het lijdend voorwerp ontbreekt.
De God van Minne roept al zijn baronnen samen om te overleggen hoe
Suet Ontfaen bevrijd kan worden. Onder hen was ook Valsch Gelaet :
Verwijs

B, Fol. 62 rb

9829 Wel helen ende geveinst wesen
9830 Quamen daer ende oec mettesen
Valsch gelaet die met machte
9831 Valsch gelaet die met machte
Gheueinst wesen met hem
9832 Geveinst wesen met hem
brachte
brachte
9833 Want sonder hare en mach hi
niet
9834 Want hi met hare te wandelne
pliet
Ende wat dese ij.. te voren tonen
9835 Ende wat dese twee te voren
tonen
9836 Baraet moeter emmer in woenen Baraet moeter emmer in wonen
Blijkbaar heeft de kopiist van B of zijn legger een rijmpaar overgeslagen,
want ook het Oudfrans veronderstelt de aanwezigheid van de verzen
9833-9834.
In de vierde groep missen zowel A als B een aantal verzen in vergelijking
met de editie van Verwijs.
Suete Ontfaen zit in de toren gevangen, maar Vrient troost de auteur met
de verzen 6756-6762, waarop die repliceert met 6763-6764 :
Verwijs

B, Fol. 43 va

6756 So salne harde onlange stonde So salne harde onlange stonde
6757 Enich prisoen gehouden moegen Enech prisoen gehouden moegen
Hine sal v sciere verhoegen
6758 Hine sal u sciere verhogen
6759 Maer wildire af comen in vrau-

den
6760 So moetti u vroedelijc houden
6761 Ende ghetroost u hier bi zaen
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6762 Want twaren hi sal wel ontgaen
6763 Neent vrient hets buten spele
6764 Ic hebbe nu viande alte vele

Neen vrient hets buten spele
Jc hebbe nu viande alteuele

De uit C ingelaste verzen komen we liswaar in het Oudfrans voor : plus
sagetement maintenir (7225) en Confortez vos, car Bien sachiez I qu'il iert
de la prison sachiez (7227-7228). Toch zijn ze niet strikt nodig voor het
verloop van het verhaal.
Vrient geeft de auteur de raad Quade Tonge te mijden en als hij hem
toch ontmoet, uiter lijk te vleien maar inner lijk te verwensen. Immers,
menigeen ziet men iemands hand kussen en intussen wensen dat die verbrand ware. Vervolgens verwenst Vrient Quade Tonge naar Tarsus
6878
6879
6880
6881
6882
6883

Verwijs
Hi woude dat si verbornen ware
Ofte dat hi ware in tartarie
Datti daer mochte clappen die
Daeromme woudic dat quade
tonge
So verre in die zee ware
gesprongen
Dat si meer en quame te lande

B, Fol. 44 ra
Hi woude dat hi verbornen ware
Daer omme woudic dat quade
tongen
Soe verre waren in die zee
gesprongen
Dat si meer en quamen te lande

De aanvulling uit C is gebaseerd op het Oudfrans : Car fust ore le gloz
en Tarse, I si janglast la quan qu'il vousist (7350-7351). Toch heeft m.i.
Verwijs en met hem ook de Comburgse redactie de tekst ten
onrechte aangevuld. Tarsus (in Turkije) staat hier voor ver weg en dat
heeft Heinric weergegeven met de verzen 6881-6883, die men trouwens
niet in het Oudfrans vindt. De bewerker in de Comburgse redactie miste
die verwijzing naar Tarsus, heeft ze ingelast maar niet bemerkt dat daardoor het Oudfranse vers 7350 tweemaal werd vertaald. In B moeten in
de verzen 6881-6883 de meervoudsvormen door enkelvoud vervangen
worden. Wat hi in vs. 6878 betreft, dat slaat terug op de persoon en niet
op de hand.
Als het de auteur niet lukt de poortwachters met geschenken of met
geween mild te stemmen, dan moet hij zich van hen afkeren :
Verwijs
7015 Dat gise met gichten noch met
beden
7016 Noch met weenen noch met
geneden
7017 No met smeken en cont verwinnen

B, Fol. 45 ra

Noch met gewene noch met
geneden
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7018 Hine verstake u in allen zinnen
7019 Beede met worden ende met
daeden

Noch met warden no met daden

Hier zijn A en B duide lijk fout ; de verzen 7015-7017 zijn een ve rt aling
van het Oudfranse flechir par dons ne par prieres, I par pleurs ne par
autres manieres (7497-7498). Zonder vers 7017 ontbreekt in A en B het
werkwoord (flechir). Vers 7019 hoort ook blijkens het Oudfrans bij 7018
(versteken : smadelijk afwijzen) : ainz vos regietent tout arrieres I par durs
fez, par paroles Eieres, 7499-7500). Het li jkt bijgevolg aannemelijk dat
zowel in A als B hier een rijmpaar ontbreekt. Met de Comburgse redactie
is er ook iets aan de hand en daardoor is Verwijs' inlassing minder
geslaagd. In C staan tussen 7012 en 7013 twee verzen, waarin sprake is
van het meervoud portieren. Vanaf het daarop volgende vers schakelt de
be werker op het enkelvoud over (dat ghi den portier...). Zo komt het dat
in Verwijs' editie in 7018 een enkelvoud staat (Hine) tegenover een meervoud in 7015 (hise) (ash

Eigenlijk, spreekt Vrient, zou men de poortwachters niet met geschenken
mogen overladen en ze hun rozen laten houden totdat ze verwelkt zijn
ainz lesast por els mieuz mestrir / aus portiers leur roses flestrir (vs. 76017602)
Verwijs
7106
7107
7108
7109
7110
7111
7112
7113
7114
7115
7116
7117

B, Fol. 45 va -45 vb

Dat die liede altemale
Haren mont hilden ende swegen
Tote dat si haren tijt gecregen
Si soudens comen te betren lone Ende lieten hem hebben hare
rosen scone
Ende lieten hem hebben hare
Si soudens coemen te betren
rosen scone
lone
Ende houden den poertieren
Mine dochte noit in gheere
manieren
Dat hi hadde wel mans name
Die comanscap maecte van sinen
lichame
Maer daer bi en seggics niet
Maer daer bi en seggics niet
Dat ic wille dat gi iet
Dat ic wille dat ghi iet
Met versoekene beidt so lange

Het is tekstkritisch een moei lijke passage, maar toch neig ik ernaar de
versie in A en B als oorspronkelijk te beschouwen. Zowel in A als B ont(45) Zie i.v.m. het aantal poortwachters D. VAN DER POEL, a.w.,
blz. 76.
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breken de verzen 7111-7114 en bovendien komen 7109-7110 er in omgekeerde volgorde voor. Indien de verzen 7111-7114 van Heinric zijn en een
kopiist er bezwaar tegen had, zie ik niet in waarom hij dan ook 71097110 moest omkeren. Die verswisseling lijkt me veel aannemelijker bij
een bewerking. De ingelaste (?) passage heeft in het Oudfrans als eerste
vers : Mes por riens hom ne me pleroit (vs. 7603). Por riens vertaalde de
bewerker met in gheenre manieren en hij vond geen ander rijmwoord als
poertieren ; dat kon hij slechts in een vers inlassen door 7109-7110 om te
keren en de inhoud van het laatste vers nog eens te herhalen. Indien mijn
hypothese juist is, blijft natuurlijk nog de vraag waarom Heinric de overeenkomstige Oudfranse verzen van 7111-7114 niet vertaalde.
Vrient wijst de auteur erop dat de muur die Jalosie rond de rozen liet
optrekken een zwakke plek vertoont. Daarheen leidt een weg die alleen
een rijk man mag betreden.
Verwijs

B, Fol. 47 vb

7436 Maer haddene [ne = de arme]
dat wet wale
7437 Iemenne geleidt tote daer binnen
7438 Hi soude te hants den wech kin- Hi soude te hans den wech kinnen
nen
7439 Also wel als ic doe

7440 Diene hebbe gheleert langhe en
hoe
7441 Ende wildijt gi seltene connen
saen

Ende wildi ghi seltene connen
saen

De verzen 7439-7440 vindt men terug in het Oudfrans : autresinc bien con
je savroie, / ja si bien apris ne l'avroie (7897-7898) ; toch zijn die twee verzen voor het verdere verhaal niet nodig.
Kwaadsprekers kan men volgens Vrient de mond snoeren met geschenken :
Verwijs

B, Fol. 49 vb

7755 Geven prijst den gevre sere
7756 Ende den nemre doet onnere
7757 Die sine edele vrieit goet
Die sine edele vriheit goet
7758 In anders dienst lient ende doet Jn anders dienst bint ende doet
7759 En dinct mi beraden niet wale
7760 Nu no te gheenen male
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7761 Wat help dat ic hier af vele
Wat helpt dat ic hier af vele
diede
diede
7762 Met gichten veetmen aldie liede Met ghichten veetmen alle die
liede
Verwijs plaatste een punt na onnere (7756) en een komma na doet (7758).
Met een komma na onnere, een punt na doet en met weglating van
vs. 7759-7760 komt het Middelnederlands volledig overeen met het Oudfrans : dons donent los aus doneours / et enpirent les preneours, I quant il
leur naturel franchise / obligent a autrui servise. / Que vos diroie ?
(vs.
8209-8213).
Mocht iemand Vrient vragen of de minnaar zijn geliefde kan behagen
met liedekine, motette en rime, dan zou hij hem aanraden te zorgen voor
een zware geldbeurs. Daarvoor zijn vrouwen veel gevoeliger, al was het
vroeger anders :
Verwijs

B, Fol. 50 va

7891 In den tijt ons irsts vader
In den tijd ons iersts vader
7892 Ende onser moeder beide gader Ende onser moeder beidegader
7893 Naerdat ons de lettre seghet
7894 Daert in bescreven leghet
7895 Doe vantmen getrouwe minne Doe vant men getrouwe minne
De verzen 7893-7894 zijn op het Oudfrans gebaseerd (si con la letre le tesmoigne, I par cui nous savons la besoigne, 8327-8328) ; toch is er geen
enkele aanwijzing dat Heinric ze inderdaad vertaald heeft.
In die bucolische tijd van onze eerste vaders en moeders hadden de mensen geen bedden nodig, want ze
Verwijs

B, Fol. 50 va-50 vb

7917 .... maecten loedsen daer si in
lagen
7918 Ende in die roken dat si plagen
7919 Hole te makene daer si in meest
7920 In plagen te vliene dor den tem- Jn plagen te vliene dore dien
peest
tempest
7921 Anders so sliepen si upt gras
7922 Of upt hoy datter bi was
7923 Mar alse leden was dat weder... Maer alse leden was dat weder...
De verzen 7921-7922 ontbreken zowel in A als B ; vergelijk met het Oudfrans : et quant par null dormir voloient, / en leu de coustes aportoient /
en leur caseaus monceaus ou gerbes I de fuelles ou de mousse ou d'erbes
(8369-8372). Waar de twee verzen in B zouden moeten staan, is er een
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kolomwisseling ; kol. a van fol. 50v eindigt met vs. 7920 en kol. b begint
met vs. 7923 ; bijgevolg zou de kopiist van B dat rijmpaar hebben overgeslagen, maar dat is chronologisch onmogelijk, want dan zou A jonger
als B moeten zijn.
Wanneer in tegenstelling tot de aetas aurea de man meester wil zijn over
zijn vrouw, maakt hij haar allerlei verwijten over haar gedrag :
Verwijs

B, Fol. 51 ra

7997 Alsic ben te minen labure
7998 So hebbedi wel uwen wille ter

Soe hebdi wel uwen wille ter
cure
cure
7999 Dan gadi baleren ende springhen
8000 Ende als eene merminne zinghen
Want door dat gedrag, zo meent de man, maakt ze hem te schande :
Verwijs
8013 Ic ben alre onneren wert
8014 Dat gi tmine aldus verteert
8015 Ic bem u onghevalleghe cnape
8016 Met eer blase van eenen scape
8017 Souden mi de quade knechte
8018 Int aensichte werpen met rechte

B, Fol. 51 rb
Dat ghi dmine aldus verteert

In beide klachten ontbreken een aantal verzen zowel in A als in B, nl.
7999-8000 en 8015-8018, die nochtans in het Oudfrans terug te vinden
zijn (tantost espinguez et balei 8440, et chantez conme une sereine 8443 en
L'en me devroit f latir ou vis I une vesie de mouton, 8458-8459). Of die verzen niet werden vertaald dan wel door een kopiist werden overgeslagen,
is niet duidelijk.
Vrient verhaalt het voorbeeld van Lucretia, die door de zoon van Tarquinius werd verkracht en daarom zelfmoord pleegde :
Verwijs
8189 Dit exempel doet ons verstaen
8190 Dat vrouwen moegen coenleke

B, Fol. 52 rb

Dit exempel doet ons verstaen
Dat vrouwen moegen coenlec
gaen
gaen
8191 Waer si willen ende wesen coene Waer si willen ende wesen coene
8192 Sonder hem cracht te doene
Sonder hem cracht te doene
8193 Want wie so vrauwen doet cracht Want soe wie doet cracht den
vrouwen
8194 Werter omme ter doot bracht
8195 Ende tarquinus als ict vende
8196 Warter omme in ellende
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8197 Ghesent ende sijn sone mede
8198 Ende sint en wilden die van der
8199
8200
8201
8202
8203
8204
8205
8206
8207
8208
8209
8210
8211
8212
8213
8214
8215
8216
8217
8218

stede
Van rome gheenen coninc
Gheselle weet oec wel de dinc
Dat men in de weerelt niet
Negheene lucrese nu en ziet
Noch in grieken penolope
Noch goet wijf dats noch mee
En vintmen in al erdrike
Also segghen ghemeenlike
Die heidine wantse niemen vonde
Al zochtemense langhe stonde
So hebbicker omme verteert mijn
goet
Dat icse mede blameren moet
Nochtan lachtert menich gheloves
mi
Dat gheens lachters wert en si
Ende so mach mi sijn gesciet
In lachtere dats wert en es niet
Want men soude a llen hoveschen
vrauwen
Alle eere doen bi miere trauwen
Mi wondert sere van ere saken
Dats vanden genen die brulucht
maken

Hi mesdoet in goeden trouwen
Mi wondert sere van ere saken
Dats vanden ghenen die brulocht maken

Hoewel vs. 8193 in B en vs. 8216 in A eindigen met vrouwen, geloof ik
hier niet aan een ogensprong. Het fragment Amsterdam U.B. I A 24"
telde oorspronkelijk 50 regels per kolom ; een ogensprong van 22 regels
zou betekenen dat de kopiist in een dergelijk handschrift zonder iets te
merken een halve kolom oversloeg ! In een klein handschrift wordt het
al bijna een gehele kolom. Ik signaleerde al dat Verwijs volgens zijn inleiding (blz. XXX) vs. 8193-8209 inlaste, maar volgens het tekstkritisch
apparaat vs. 8193-8216 ; bovendien schrijft hij daarin : Vs.8209-16 zijn

een invoegsel van den vertaler, die zeker de al te krasse uitspraak over de
vrouwen wilde verzachten. Men vindt inderdaad in het Oudfrans geen verzen die aan 8209-8216 beantwoorden. Indien die verzen afkomstig zouden zijn van de bewerker, op wie de versie in hs. Comburg teruggaat, dan
valt bovendien die verklaring van een ogensprong weg, aangezien
vs. 8215 in dat geval niet van Heinric zou zijn. Mij lijkt het waarschijnlijker dat B hier de oorspronkelijke tekst bevat en dat Heinric, wat het eerste gedeelte van Verwijs' inlassing betreft, bondiger wilde zijn.
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Toen koning Phoroneus op zijn sterfbed lag, beweerde hij dat hij in leven
zou blijven, indien hij niet getrouwd ware. Op de vraag van zijn broer
naar het waarom van die bewering, antwoordde hij :
Verwijs
die manne alle
8287
8288 Die noit lagen in wives valle
8289 Weten die waerheit altemale
8290 Ende gi sels oec weten wale
8291 Als ghi daer toe sijt comen
8292 Dat ghi wijf hebt ghenomen

B, Fol. 52 vb

Ende ghi seelse oec weten wale

M.i. kunnen de verzen 8291-8292 moeilijk gemist worden, hoewel ze in
A en B ontbreken (et quant tu auras fame prise, / tu le savras bien a
devise, 8727-8728).
Ondanks de bezwaren van Heloïse trouwde Petrus Abelardus toch met
haar :
Verwijs

B, Fol. 53 rb

8372 Mar hadde pirs geloeft der
vrouwen
8373 Ic segge u al sonder waen
8374 Hine hadde huwelic niet gedaen Hine hadde huwelec niet
bestaen
8375 Huwelic es een quaet bant
8376 Also moete mi helpen de zant
8377 Sente julien dies men rouct
8378 Als men goede herberge souct
8379 Ende oec sente ledenaert
8380 Daer menich ghevanghene bi ontfaert
8381 Huwelic si vermalendijt
Hvwelec is vermalendijt
Er is geen aanwijsbare reden, dat de drie rijmparen die in A en B niet
voorkomen, door een kopiist zouden zijn weggelaten of overgeslagen.
Indien Heinric verkortend wilde vertalen, kon hij die passage (Oudfrans
8803-8808) inderdaad weglaten.
Reinicheit wordt zowel door Scoenheit als door Lelicheit belaagd :
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Verwijs

B, Fol. 54 ra

8486 Alsise assellieren beide
8487 Ende hare gaen ane in allen
siden
8488 Soe moetense vlien ende latense Soe moetse vlien ende latense
liden
liden
8489 Al hadsoet ghezworen diere
8490 Soe moet laten in diere maniere
8491 Want hare vechten en mach niet Want hare uechten en mach niet
dieden
dieden
8492 Jegen die macht van so vele lieden
Verwijs merkte dat in C wel de vertaling te vinden was van het Oudfranse s'el l'avoit juré sus sa gueule (vs. 8958) en heeft dan het rijmpaar
8489-8490 ingelast. Daarvan is echter vs. 8490 een vrij stuntelige poging
om over een rijmwoord te beschikken en inhoudelijk een herhaling van
8488.
Wie behalve een vrouw nog een minnares heeft, mag haar niets schenken
dat zijn vrouw bekend voorkomt en moet vermijden dat beide dames
elkaar bij een afspraak tegen het lijf lopen :
Verwijs

B, Fol. 58 rb

9191 Want het soude hare sere meshagen
9192 Alse sijt sage ere andre dragen Alsijt saghe ere andre draghen
9193 Ende emmer voerwachte hem een
man
9194 Die andere minne nemet an
Hine sal hare setten engenen
9195 Hine sette hare engenen dach
dach
9196 Daer die andre te comenne
plach
De door Verwijs ingelaste verzen zijn overbodig, omdat zij een herhaling
zijn van 9186 (Als hi mint tere ander stat) en ontbreken bovendien in het
Oudfrans (quant el les li verroit porter, / riens ne l'en porroit conforter ;
I et gart que venir ne la face I en icele meïsmes place I ou venoit a lui la
prumiere, vs. 9755-9759).
Een minnaar mag niet op zijn veroveringen pochen, want er zijn er
helaas die zich beroemen op de liefde...
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Verwijs

B, Fol. 58 vb

9245 Om te hebbene meer den name
9246 Dien ongereet was den lichame Die onghereet was dien lichame
9247 Al leet soe moet hem ghescien
9248 Ic wane noit en was ghesien
9249 Quader sonde noch quader daet En es sonde noch quader daet
9250 Dan roem die ane minne gaet
Met de lezing van vs. 9249 volgens B zijn ook hier de ingelaste verzen
overbodig ; ze hebben bovendien geen pendant in het Oudfrans : Vanterie
est trop vilains vices ; / qui s'en vante, il fet trop que nices (vs. 9831-9832).
Vrient had de auteur aangeraden niet rond de burcht te dolen, waarin
Suet Ontfaen opgesloten was. Na het vertrek van Vrient neemt hij het
linkerpad en bedenkt : mocht er iets gebeuren...
Verwijs

B, Fol. 59 vb

9422 Dat ic dien casteel mochte sien Dat ic den castele mochte sien
9423 Cranker dan een wijngaert blat
9424 Of die poerten teenigher stat
9425 Noch teneger ure open staen
Noch teneger vren open staen
Ook in het Oudfrans is er sprake van een dubbele mogelijkheid, nl. dat
het metselwerk bouwvallig is of dat de poorten open staan : Des que g'i
verré le chastel / plus foible qu'un ratiz gastel, I et les portes seront overtes
(10009-10011). De door Verwijs ingelaste verzen kunnen bijgevolg moeilijk gemist worden.
De minnaar/auteur smeekt Rijcheit het pad naar de burcht te mogen
betreden, dat zij bewaakt :
Verwijs

B, Fol. 61 ra

9627 Dat ic mochte suete onfane
9628 Hulpen ute dien priensoene te Helpen vten prisoene tontgane
gane
9629 Daer hi nu ghevaen es binnen
9630 Dor god vrouwe laet mi ghewinnen
Rijcheit seide ic hebbe wale
9631 Rijcheit seide ic hebbe wale
9632 Gehort ende verstaen uwe tale
De verzen 9629-9630 komen ongeveer overeen met qui leanz est enprisonez. / Cest don, s'i vos plest, me donez (10209-10210). Maar de toevoeging
Dor god (9630) komt uit het Oudfranse vers 10205 Dame, par Dieu ; se
je peusse, wat we terugvinden in Mnl. 9623 Vrouwe dore god. Blijkbaar
zijn de twee verzen een latere aanpassing aan het Oudfrans.
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De God van Minne vraagt de auteur naar de naleving van zijn Tien geboden, waarover die maar al te graag rapporteert :
Verwijs
9760 So vertrect mi hoe dat gi
9761 Mine gebode hebt gedaen
9762 Die ic u beval ende dede verstaen
9763 Als ghi mi hier segghet wel

9764 So wert noch uwe pine al spel
9765 Here gerne seide die minnere

B, Fol. 61 vb

Die ic v beual ende dede verstaen

Here gherne seide die minnere

De ingreep van Verwijs is nogal arbitrair. De passage luidt in het Oudfrans : veill, ainz que tu vers moi t'acordes, / que touz mes conmanz me

recordes, I car .x. en tendra tes romanz I entre deffenses et conmanz ; I et
se bien retenuz les as, I tu n'as pas gité anbesas (10367-10372). Verwijs
heeft wel de twee verzen die alluderen op het (kaart)spel ingelast, maar
C bevat volgens het apparaat van Verwijs ook een aanpassing aan het
Oudfranse vers car .x. en tendra tes romanz : want dit bout saelt houden
wale. Waarom hoefde dit vers niet in de editie opgenomen ? Het is veel
aanneme lijker dat Heinric hier het Oudfrans verkort heeft, dan dat Verwijs' inlassing het werk van Heinric beter benadert.
De baronnen van de God van Minne delen hem mee, dat tijdens hun
beraad hoe ze de burcht zouden kunnen innemen, Rijcheit hen verbolgen
verliet :
Verwijs

B, Fol. 63 vb

10031 Die harde diere heeft gesworen
10032 Dat si omme mensce die geboren

10033 Es nemmermee godeweet
10034 Ane die borch slach en sleet
10035 No met houwen no met scachte
10036 No met gheenen anderen

Ane die borch slach en sleet

ambachte

10037 Ende es gesceden met bolgen- Ende es gesceden met bolgen
-scape
scape
Verwijs noteert dat die twee verzen „blijkens het oorspronkelijke" ingevoegd moeten worden. Maar zelfs met die invoeging blijft het Mnl. een
verkorting : cop n'i ferra / de dart, de lance ne de hache / (...) ne de nule
autre arme qui soit (10662-10665). Aangezien de Oudfranse verzen 10663
en 10665 expletief zijn ten opzichte van cop n'i ferra, kon Heinric ze
weglaten, indien hij de tekst wilde inkorten.
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Valsch Gelaet krijgt van de God van Minne de vraag voorgelegd of er
buiten de abdijen heilige mensen in de wereld leven.
Verwijs
10431 Ende goet leven maect goet
werke
10432 Nadat ict sie ende merke
10433 So leeght alleene dat religioen

B, Fol. 66 ra-66 rb

Na dat ic sie ende merke

10434 Ant werc dat de liede doen
10435 Waendi die name een scaeps vel Waendi die name .i. scaeps vel
Verwijs plaatste een punt na vs. 10430 en 10431. Met zijn inlassing lijkt
het me beter een komma te plaatsen na vs. 10431. Maar evenzeer kan
men een komma schrijven na vs. 10431 en een punt na 10432. Dan is die
inlassing niet nodig. Daartegen pleit op het eerste gezicht dat fol. 65 vb
in B eindigt met vs. 10432. De kopiist kon bij die kolom- en foliowisseling een misslag begaan, maar dat impliceert dan wel dat A direct of indirect op B teruggaat, wat chronologisch onmogelijk is.
Een andere vraag aan Valsch Gelaet is wat die personen te doen staat,
die alles ten voordele van de armen verkocht hebben en die alleen maar
willen bidden. Het antwoord : zij moeten een orde kiezen, waar de renten
volstaan om alle monniken behoorlijk te laten leven zonder dat ze moeten bedelen.
Verwijs

B, Fol. 67 vb

10693 Hi ga in een religioen
10694 Daermen hem geeft al sijn verdoen
10965 Van haren renten die si houden
10696 Sonder te biddene jongen ocht Sonder te biddene iongen ochte
ouden
ouden
10697 Alse witte moneke ende swarte

sijn
10698 Ende ander moneke dats wel an-

scijn
10699 In selke ordenen soudense hem Jn selke ordene soudense hem
begeven
begeuen
10700 Die op hare rente altoes leven
Verwijs heeft de twee verzen uit C ingelast ; het feit dat dat handschrift
in vs. 10697 volgens Verwijs de lezing heeft Alse witte moneke ende houde
(uit vs. 10696) sijn, zou erop kunnen wijzen dat er vroeger al met dat
rijmpaar iets aan de hand was. In het Oudfrans worden cil blanc moine,
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cil noir et cil reglier chanoine, cil de l'Ospital, cil du Tample

(vs. 11387-

11389) als voorbeelden aangehaald.
Valsch Gelaet gaat ook in op het dispuut over de bedelorden. Wie mag
bedelen ? O.a.
Verwijs

B, Fol. 68 ra

10736 ... die gene die teneger stonde
10737 Niet so vele conste gewinnen
10738 Dat hire hem met in enegen
sinne
10739 Onthouden ochte gevoeden
moege
10740 Dese laetmen bidden bi gedoge Desen late men bidden bi
gedoghe
10741 Van doren te doren ende bejaghen
10742 Want anders mach hi hem niet
bedraghen
Ochte die sijn ambacht wille
10743 Ocht die sijn ambocht wille
leren
leren
10744 Daer hi sijn broet mede met
eren
10745 Wennen moge dese mach
10746 Bidden tote dat comt die dach
10747 Dat hi selve moege werken
10748 Maer gi moegt wale merken
10749 Dat ic meine werken met han- Dat ic meine werken metten
den
handen
10750 Alse up sinen lichame standen Gelijc men werct in allen landen
10751 In meene gheene gheestelike
10752 In souker in gheene plike
Jn desen saken die ic v
10753 In dese sake die ic u
10745 Hier vertelt hebbe nu
De verzen 10741-10742 zijn een vertaling van et d'uis en huis par tout tracier / por le remaignant porchacier (11439-11440). Voor de verzen 1075010752 is Verwijs' variantenapparaat beslist ontoereikend. Daaruit blijkt
vooreerst dat vs. 10750 in A luidt : Gelift men werct in allen landen,
m.a.w. dat A met B overeenstemt. Waarop Verwijs' lezing van vers 10750
in de editie gebaseerd is, komt men niet in het variantenapparaat te
weten, al is ze een weergave van het Oudfranse vers 11451 mes des mains
du cors proprement. De ingelaste verzen 10751-10752 zijn een vertaling
van respectievelijk Oudfrans non pas des mains esperitex (11450) en sant
metre i double entendement (11452), omdat Mnl. plike „dubbelzinnigheid"
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betekent. De vier Oudfranse verzen 11439-11440, 11450 en 11452 zijn in
feite expletief in die beschrijving van categorieën aan wie men het bedelen
moet toestaan. Bijgevolg kon Heinric ze onvertaald laten, indien hij wilde
verkorten.
Op basis van mijn materieel en inhoudelijk onderzoek berekende ik dat
in de editie-Verwijs tussen het Londense en Leuvense fragment 57 verzen
geschrapt moeten worden, tussen het fragment Amsterdam en het fragment Moons 49 verzen en tussen het fragment Moons en het fragment
Leuven 10 verzen. De laatste kolom van mijn tabel van ontbrekende verzen werd samengesteld op basis van mijn tekstkritische beschouwingen.
Met + of duid ik aan dat ik zeker weet dat een vers of een rijmpaar
in D aanwezig was of ontbrak ; (+ ) of ( ) staan voor mijn vermoeden
dat een vers of een of meer rijmparen in D voorkwamen c.q. ontbraken.
De aanduiding (—?) betekent dat ik twijfel of een vers of een rijmpaar
in D aanwezig waren. Indien ik de verzen met en ( ) uit de laatste
kolom samentel, kom ik tussen het fragment Amsterdam en het fragment
Moons aan 46 verzen, tussen het fragment Moons en het fragment Leuven aan 14 verzen en tussen het fragment Londen en Leuven aan 62 verzen. Omdat het mogelijk is dat de kopiist in die gedeelten ook kolommen
van 32 i.p.v. 33 verzen schreef en er bij geopend handschrift met 4
kolommen van 32 verzen 4 verzen meer kunnen geschrapt worden, stemmen mijn getallen op basis van de tekstkritische beschouwingen binnen
die marge met het materieel en inhoudelijk onderzoek overeen.
Het verder onderzoek van de vertaal- en bewerkingstechniek van zowel
Heinric als van de Comburgse versie moet gebaseerd zijn op een nieuwe
editie van alle handschriften en fragmenten van Die Rose. Aangezien de
tekst in de editie van Verwijs niet overeenstemt met de oudste handschriften (A, B, D) kan die uitgave voor dergelijk onderzoek niet meer dienstig
zijn. Bovendien is uit mijn onderzoek van de fragmenten van hs. D gebleken dat het Comburgse handschrift meer bewerkt dan men uit de editieVerwijs zou kunnen afleiden. Handschriftfragmenten maken bijgevolg
een betoog niet nodeloos ingewikkeld, maar zijn belangrijk voor tekstkritiek en bewerkingstechniek (46).

(46) Vergelijk met D. VAN DER POEL, a.w., blz. 22 : „Daarnaast zijn er nog
zeven handschriftfragmenten bekend (waarschijnlijk uit vijf codices afkomstig),
die ik hier buiten beschouwing laat omdat zij dit betoog nodeloos ingewikkeld
zouden maken". Men zou mij ook kunnen verwijten, dat ik geen gebruik maakte
van de andere fragmenten, maar alleen Gent, U.B. 1638 bevat twee verzen uit de
passages die ik besproken heb. Helaas beschikte ik slechts over een gedeeltelijke
reproductie van die bladen. Het ene vers dat ik kon controleren, komt met B en
D overeen : 5668 Want soene heft der cracht niet.

DANIËL ROBBERECHTS SCHRIJFT PRAAG
door
Marcel JANSSENS
Lid van de Academie

Met betrekking tot de Nederlandse literatuur vanaf de jaren 1950 is een
heuse inhaalbeweging onder literairhistorici aan de gang. De Revisor- en
Raster-auteurs, Willem Brakman en Gerrit Krol, Sybren Polet en
A.F.Th. van der Heyden, Harry Mulisch en Hugo Claus, Frans Kellendonk en Jeroen Brouwers, Cees Nooteboom en Ivo Michiels,... en zovele
anderen zijn er het voorwerp van. Hedendaagse literatuurhistorici en- critici gebruiken de term `postmodern' overvloedig. Teksten uit de jaren
1950, van Ivo Michiels of Hugo Claus, bij voorbeeld, worden probleemloos binnengehaald. Waar ikzelf Ivo Michiels bij zijn aanstelling in deze
Academie op 27 oktober 1993 nog (een beetje ironisch) pre-postmodern
noemde, lees ik nu artikels onder de titel ` Michiels postmodern' en in die
buurt `Alfred Kossman post-modern'.
Aansluitend bij die inhaalbeweging, wou ik nu de toepasbaarheid van de
term ` postmoderne tekst ' even uittesten aan één geval : het boek Praag
schrijven van Daniël Robberechts, gepubliceerd in 1975. In geen enkele
contemporaine recensie van die tekst komt de term `postmodern' voor.
Nu zou hij, zonder veel bezwaren, kunnen worden ingehaald. Ik behandel dat boek als ` test case' en stel mijn experiment vanzelfsprekend graag
ter discussie.
Het boek Praag scbrijven (1) van Daniël Robberechts, 275 bladzijden
lang, werd in 1975 gepubliceerd in de Raster Reeks van De Bezige Bij
onder redactie van H.C. ten Berge, Lidy van Marissing, Pieter de Meijer
en Jacq Firmin Vogelaar. De namen van die redacteurs roepen de poëtica
van het tijdschrift Raster, waar die reeks van De Bezige bij aansluit, voor
de geest. Raster schrijft zich in in het verlengde van het ` andere proza',
dat door auteurs als Sybren Polet en Ivo Michiels in de late jaren 1950
was ingeluid. Het trekt heel principieel en programmatisch de troefkaart
van het avant-garde-proza in de context van anti-traditionele vernieuwingen die vooral vanuit de Franse `nouveau roman' waren overgewaaid. De
Raster-auteurs cultiveren een modernistische (of misschien al postmodernistisch te noemen) variant van narrativiteit die schoonschip maakt met
( 1) Ik verwijs in de tekst zelf naar die uitgave met de paginering tussen haakjes.
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de schablonen van het traditionele verhaal : het naïef onbevraagde ` realisme ' van de afbeelding, de onzorgvuldig geproblematiseerde relatie tussen taal en werkelijkheid, de illusie van het naar het leven getekende personage, de lineaire chronologie, het bedrieglijke psychologische of existentiële waarheidsgehalte van de in taal opgeroepen wereld. Het statuut
van de tekst stond al sinds Joyce en Faulkner en dergelijke modernisten
van voor de Tweede Wereldoorlog ter discussie ; in de jaren 1950 wordt
dat debat ook in de Nederlandse letteren heftig gevoerd. De Raster-poëtica en de Raster-reeks zijn symptomen van die trend om, voorbij de
leuke leugens van de traditionele roman, ook bij ons een narratologie van
de problematisering in te burgeren.
De relatieve welvaart van een uitgeversbedrijf als De Bezige Bij in de
Golden Sixties maakte de promotie van dergelijke teksten voor ingewijden mogelijk. Het boek Praag schrijven kreeg in 1975 de Vijverberghprijs.
Daniël Robberechts is de enige Vlaming die in de Raster-reeks werd
opgenomen. Hij had o.m. met Aankomen in Avignon (1970) al een proeve
van een gelijkaardig schrijfconcept afgeleverd. Hij had zich met allerhande essays geprofileerd als dé verdediger van het nieuwe narratieve
teksttype in Vlaanderen. Hij was al jaren voltijds schrijver, voor de
sociale verzekeringen een zelfstandige met in 1970 een maandloon van
3.400 F, wat minder was, zo schreef hij, dan `een vierde van het gemiddelde maandloon van de minst betaalde categorie mannelijke bedienden
in 1968', dus een soort subproleet, onderhouden door zijn vrouw (240).
Die gedreven `eigenzinnige enkeling' (243) van ongeveer 30 jaar bijt zich
in dat literairtheoretisch stevig onderbouwde alternatieve schrijven vast,
gaat, ver van de literairinstitutionele society, een éénmansproject zitten
uitdenken in een hoevetje in de Vlaamse Ardennen, zet het Robberechtsschrijfbedrijfje op, een bestaansvullend project dat produkten aflevert
voor een zo elitair beperkt marktsegment als die Raster-reeks. Robberechts was een `gelover', wat ook uit zijn éénmanstijdschrift moge blijken, en uit de publicatie van zijn dagboeken, en uit zijn talrijke essays,
waarvan er nog hele volumes postuum op publicatie wachten. Zijn boek
Praag schrijven is ook een manifest-tekst, een getuigenis of een geloofsbelijdenis met betrekking tot het wezen en de functie van het schrijven, niet
alleen van een ogenschijnlijk vertellende tekst als Praag schrijven, zo
dwarsliggend t.o.v. de gezapige Vlaamse `traditie', maar met betrekking
tot de act van het schrijven zonder meer en tot zoveel problemen die een
lucied schrijver niet naïefweg kan wegcijferen. Zo'n boek is als het ware
op de marteltafel van een tot dubben gedoemd full-time-schrijver totstandgekomen ; zo'n boek nodigt de lezer uit of noopt hem er zelfs toe,
allerlei metafictionele problemen te overdenken, zoals er boven enkele
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werden opgesomd. In de kern van het project Praag schrijven zit immers
de poëtologische twijfel.
Het boek zonder hoofdstukken bestaat uit (meestal) lange fragmenten die
met de naam van een maand en een jaartal worden aangegeven, tussen
november 1967 en november 1970. Een keer wordt het nu-schrijfmoment
zelfs zeer precies genoteerd : `woensdag 21 augustus 1968' de dag
waarop de troepen van het Pact van Warschau Tsjechoslowakije zijn binnengevallen. Er volgt nog een ` Recapitulatie van Praag' (243-250) met
alleen het jaartal 1971. Ik zal die maanden in de drie jaar, van 1967 tot
1970, de schrijfmaanden noemen. Op grond van de gegevens die de tekst
zelf verstrekt, mogen we aannemen dat het in 1975 gepubliceerde boek
daadwerkelijk werd geschreven in de jaren van de Praagse Lente en van
de begeleidende roerselen in het Westen, zoals de Meiopstand in 1968 en
de nasleep daarvan, of de moord op Robert Kennedy of de vuile oorlog
in Viëtnam, eveneens contemporain met de schrijf-chronologie. Ik ga er
dus vanuit dat het nuschrijfmoment (de zogenaamde schrijfmaanden)
chronologisch samenvalt met de gerapporteerde historische feiten, in het
bijzonder de dissidentie onder Dubcek en kompanen in Praag. Het grootste deel van de tekst kan immers gelezen worden als een dagvoor-dagrapportage van de externe politieke gebeurtenissen in Praag of, als ondersteunende achtergrondgeluiden, dichter bij huis, bij voorbeeld in Parijs.
Nochtans lopen de schrijfmaanden in hun rapportering van historische
realia soms maanden ver uit over de aangegeven grens, zodat de lezer
maar moet aanvaarden dat de schrijver een tekstfragment begon neer te
pennen in een bepaalde maand en dan die tekst zonder verdere tussentijdse datering is blijven vullen met feiten uit de actualiteit. De slotsom
uit deze inleidende beschouwing bij het chronologische raster dat het
boek voor zichzelf uitzet, kan zijn, dat het project van een tegen de
actualiteit aangeschreven tekst voor de lezer als voldoende waarschijnlijk
overkomt. Het (ambigue) rapportage-karakter van de tekst is immer een
essentieel bestanddeel van het boek Praag schrijven als typisch Robberechtsschrijf-project. De schrijver compliceert door (misschien opzettelijke ?) onzorgvuldigheid de waarschijnlijkheidsvraag, maar we zullen
hem maar op zijn woord geloven.
Het boek bevat achteraan 14 bladzijden met 128 noten (hoofdzakelijk
vertalingen naar het Nederlands van Franse of Duitse citaten) en 10
bladzijden met een namenregister. Die twee soorten toegevoegde bladzijden geven al indicaties omtrent het statuut van de tekst Praag schrijven
in zijn geheel.
Waarin bestaat nu dat project ? Het project-karakter van het boek blijkt
al uit zijn titel Praag schrijven : zoals het geval was met Aankomen in
Avignon, wijst de infinitief op een doelgerichtheid, een opdracht, een
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zelfgekozen taak. Hier gaat het om de wil van de schrijver om het gegeven `Praag' onder woorden te brengen. Het object wordt project, of :
probleem. `Praag schrijven' blijkt hier precies een heel problematische
onderneming te worden. Want, indien het al zo moeilijk, om niet te zeggen ondoenbaar was om in Avignon aan te komen, hoe schrijf je nu zo
iets complex als `Praag' ?
In november 1967 vraagt de schrijver zich af : waarom een boek schrijven over precies Praag, dat niet zo onvervangbaar belangrijk is als Avignon of je geboortestad Brussel (6). Waarom Praag ? Wel, misschien paradoxaal, omdat je er zelf nooit geweest bent, en omdat je de uitdaging wilt
aangaan om een begrip, een woord `Praag' als een vat der Danaïden vol
te gooien met woorden. Je zou Praag, zoals andere steden, geografisch,
cultuurhistorisch, economisch, financieel, agronomisch, sociaal of politiek kunnen beschrijven. Maar nee, je wilt het blanke woord `Praag', nog
nooit door jou echt `gedacht', met woorden oproepen en op papier
opbouwen. Je zult moeten vragen en gissen, je zult je verstand en je pen
moeten uitzenden `in de vorm van richtstralen' op een vliedende en weerbarstige materie. Je vraagt en gist omtrent Praag, en je blijft met die gissingen zitten bij je witte papier op je project-tafel. Je maakt het jezelf dus
van meetaf aan bijzonder moeilijk, je problematiseert de onderneming
ten gronde ; je schrijft ze eigenlijk van bij de eerste steek de grond in.
Dat project, dat als een intern-scripturale opdracht van start ging, wordt
na vier schrijfmaanden (of : na 40 bladzijden tekst) plots opwindend
gecompliceerd door het uitbreken van de Praagse Lente. Na acht schrijfmaanden werd de Praagse opstand volledig in het project geïntegreerd en
wordt de schrijver in hoofdzaak publicist en chroniqueur van externe historische gebeurtenissen in Praag en (ver) buiten Praag. Alle historische
gegevens die hij via de media, inzonderheid via de kranten op zijn schrijftafel ziet aanspoelen, zijn tekens en wenken om het project te verruimen
tot kroniek. Die rapportage-achtige, zo exakt mogelijke fragmenten, die
dag voor dag en uur voor uur het wereldnieuws uit Praag verslaan, voegen een surplus aan de tekst toe en constituëren een nieuwe laag in het
boek. Alle gebeurtenissen, aldus de schrijver die zich krom schrijft om de
vloed van feiten, in verschillende talen aangewaaid, bij te pennen, vormen een weefsel waarin alles op wonderlijke wijze in elkaar grijpt.
Praag sloeg aan het deinen, en meteen het boek Praag schrijven. Het
voornemen van november 1967 bestond er nog in, ` een gelijkmatige
woordendraad' (116) te ontwikkelen uit dat verwarde, ondoorzichtige,
compacte kluwen ; er waren aanhechtingspunten voorhanden zoals het
bezoek aan Praag in 1922 van vader Jan-Emmanuel, of gegevens over de
heren Kafka en Rilke en andere prullaria als brieven, foto's, prentbrief-
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kaarten, dagboeken, rouwbrieven, administratieve dossiers, stadsplannen,
enzomeer.
Maar dan sloeg Praag zelf tilt na 6 maand en nog meer na 8 maand, en
dan werd het lappendeken plots nog meer on-schrijfbaar. Praag werd
Praag-in-de-maak of in-de-achternavolging, alle gekloste garen maakte
het kluwen nog meer ongrijpbaar. De schrijver constateert manmoedig
halfweg in zijn boek : `Praag nu is Praag is wat Praag wordt mét wat
Praag is geweest'. Voorwaar, een Raster-project om bij te duizelen. Inmiddels valt er geen garen meer bij te spinnen. Praag valt niet te schrijven.
De schrijver is bijzonder vindingrijk in het bedenken van metaforen voor
zijn scripturaal avontuur. Ik vermeldde al het kluwen en de klos ; hij
gebruikt ook graag het beeld van het uitzenden van woordtentakels via
herzkabels of andere subtiele geleiders die een materie aftasten, omsingelen, binnendringen, verlichten, structureren ; Praag is een strandvlakte,
zegt hij, 'de zinnen als golven die stranden op gorzen, kwelders en uiterwaarden maar doordringen tot de killen, zwinnen, pannen en wadden, en
derrie aan en afvoeren, zand, slib, wieren en schelpen en afval en wrakgoed' (117). Dergelijke opstapeling van uitzonderlijke woorden, waar een
woordenboek best voor beschikbaar mag zijn, typeert zijn schriftuurlijke
verkramptheid om greep te krijgen op een stof die hem bij afspraak
door de vingers moet glippen. Praag is letterlijk `in the making', en
anders niet. Elke metafoor is gedoemd tot voorlopigheid, vervangbaarheid, transcriptie, uitwissing.
per definitie en bij afspraak in het teken
Het project staat dan ook
van het radicaalste onvermogen. Bij de aanvang vraagt de schrijver zich
nog af of hij zich Praag nu kan herinneren (hij is er nooit geweest), of
het zich helemaal zal moeten inbeelden. Hij bekent echter van meet af
aan zijn onwetendheid en zijn onvermogen. De onderneming wordt
gebrandmerkt met een alpha privativum : ` on- ', ` -loos' en ` niet' vallen
niet te ontwijken. De schrijver bekent zijn onwetendheid en zijn onmacht
om die gaten met fantasie op te vullen. Voor mij is schrijven `een nog
niet afgesloten reeks reacties op een nog niet afgesloten reeks van
omstandigheden', zegt hij (21). Is mijn onderneming reconstructie of constructie ? Ik ga toch niet aan de slag gaan als archeoloog of archivaris ?
Mijn vader Jan-Emmanuel is in 1922 met een jeugdgroep in Praag
geweest en liet een aantal ansichtkaarten na : ik ga mijn tekst toch niet
aan die aanhechtingspunten ophangen ? Niet-niet-niet, dat wordt de
hoofdtoon van de schrijfarbeid. De schrijver staat met zijn mond vol tanden (32), en met zijn dikke Van Dale vol weinig gebruikelijke lexemen.
Praag wordt weerbarstiger (115) met de maand. Hij zou het schrijven willen opgeven. Hij krijgt geen vat op die `moleculaire constructie' (181182) nog een geliefde metafoor. Praag schrijven is als een symfonie of
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een gedicht schrijven, of beter : schrijven over het schrijven van een symfonie, maar dan zou je alles moeten kunnen schrijven, want met woorden
als `dooddoeners' (192) is de kous niet af. `Praag lééft' (192), en hoe vat
je de moleculaire constructie van het bewegende leven in woorden ?
Het boek bevat een aantal tegenproeven die ook schrijf-modi aanbieden
om Praag op een bepaalde manier op papier onder woorden te brengen,
maar die lakmoesproeven worden een voor een als erbarme lijk ontoereikend afgewezen. De eerste tegenproef, die met een radicaal `niet' wordt
uitgewist, is de poging om Praag te schrijven met behulp van de prentbriefkaarten van vader Jan-Emmanuel. Dergelijke reconstructie wordt als
futiel en niet ter zake afgedaan. Je zou zoveel méér moeten weten om op
grond van dergelijk aanhechtingspunt Praag niet onvergeeflijk te gaan
vervalsen (33). Of je zou het kunnen proberen zoals je de platen in de
uitgave van verhalen van Jules Verne kunt beschrijven. De schrijver probeert ook die truuk vier bladzijden lang uit, maar laat dat als een zielig
gedoe vallen (104-107). Of hij kan het via de gelijkenis van foto's aan
boord leggen. Neem nu een foto van doctor K. (Franz Kaflka). Het is
zeer de vraag, zo staat er onmiddellijk, of je daarmee greep krijgt op mijn
te schrijven materie, ik zou meer moeten weten, mijn onwetendheid is
gewoon verbijsterend, zo'n truuk ware volkomen ambigu (125). Stel dat
je een bezoek aan Praag zou dromen en dat opschrijven (154), of je kunt
de biografie van Jan Hus navertellen (170-176), ware je dan niet dicht bij
huis ? Of toch maar liefst de ansichtkaarten van je vader ? Die zijn ook
`gelogen' (210). En met de plattegrond van Praag (waar tien bladzijden
aan gespendeerd worden als averechtse lakmoesproef, 214-223) geraak je
ook al nergens.
Schrijven stelt hij zich in een van zijn autoreflexieve meditatiestonden
idealiter voor als een proces dat continu moet verlopen (115-116), maar
zijn geschrift vordert allesbehalve continu. Het zwalpt tussen continuïteit
en fragmentering. Enerzijds houdt hij de lijn van de `moleculaire constructie ' aan, een metafoor voor rationeel gestuurde doelgerichtheid ;
anderzijds geeft hij toe aan de dag-voor-dag-fragmentering van een journalistieke berichtgeving en aan de mixing van teksttypes. Die twee vechten tweehonderd bladzijden lang om de voorrang. Hij wil een
afstandelijkheid als van het journaal. Zijn boek zit geklemd tussen noodzaak en contingentie, tussen de `noodzakelijkheid' van het (` zuivere')
schrijven en de begrensdheid ervan (195). Dat blijkt een samenvatting
van het engelachtige schrijfproject ` Daniël Robberechts' te kunnen zijn.
Kortom, Praag schrijven is een kwestie van proberen én falen, van beginnen en opgeven, van mislukken en doorbijten, drie schrijfjaren lang, tot
in 1971 de finale recapitulatie (of capitulatie) van een door zijn eigen project verslagen schrijver het boek moet afronden.
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De recapitulatie in het laatste tekstfragment, geschreven in 1971, is in dat
opzicht zeer leerrijk. Daar passeren de als onproduktief (of contraproduktief) afgewezen schrijfsporen nog eens de revue : Praag schrijven had
gekund via de topografie, de mensen, de straten, het stadsbeeld, of via
aanhechtingspunten als een inreisvisum of een internationale treinregeling. De schrijver recapituleert echter zijn kapitaal arsenaal van voorzetsels : Aangaande en Met betrekking tot (264), Nopens en Ten aanzien
van (247), Betreffende (248) en Omtrent (248), en hij besluit dat hij ` over
de onbekenden' schreef (249). Praag is een ` drempel' gebleken (249),
maar drempel waarvan of waartoe ? Misschien een drempel van een
schrijfhut waar een non-boek geproduceerd wordt ? Antwoord, Praag,
smeekt hij, maar Praag antwoordt niet, of antwoordt wel, maar niet terzake, zoals op de ansichtkaarten. Het laatste zinnetje van de tekst is :
`Praag het laatste woord praag' (250) het laatste woord klein geschreven ; je kunt denken dat dat een drukfout is voor : `Praag het laatste
woord graag'. Exit de Praag-schrijver, daar ligt Praag, onbekend, onaangeroerd, ongeschreven.
Opvallend in deze bevalling-zonder-epidurale zijn de vele zelfcorrecties en
zelfonderbrekingen, en de talrijke ondergeschoven tussenhaakjeszinnen.
De schrijfprocedure wordt voortdurend gecontroleerd op haar waarheids- en betrouwbaarheidswaarde ; het functioneren van de herzkabels
wordt permanent met verfijnde instrumenten in de gaten gehouden ; de
tekst luistert zichzelf af op de minste stoornis. Zo vordert dat boek met
de moeizaamste kronkels door een bos van vraagtekens naar een uiteindelijke bekentenis van een `mission non accomplie ', of althans maar vervuld naar bestvermogen, voor zover de woorden strekken, ook die uit de
dikste Van Dale.
Het ideaal is de onschrijfbare totaaltekst. Van zodra het historische
Praag wereldschokkend gaat bewegen, assimileert de tekst zonder moeite
journalistieke berichten, zelfs in het Frans uit dagbladen of welke andere
bronnen ook gebloemleesd. Praag schrijven wordt in het heetst van de
Praagse opstand een assemblage van berichten, commentaren, getuigenissen, oproepen allerhande, die in hun diversiteit laten zien hoe het project
zich in de loop van een half jaar in verscheidene lagen heeft gecompliceerd. De tekst wordt een mediamix avant la lettre. De brieven van JanEmmanuel zijn analoog met de dagboeken van Kafka, zo zegt de Praagschrijver die van alle hout pijlen maakt om die dan in het ijle te verschieten nadat hij hun futiele treflkracht heeft gewikt en gewogen (141) . ` Vergelijkbaarheid' wordt een sleutelwoord in die mixing. De schrijver verzint
een brief aan Rilke, tevens een zelf-onderzoek. Na de prentbriefkaart, het
dagboek en de brief, verder ook nog een uitgeteste biografische schets
van het bewogen kettersleven van Jan Hus (170-176) ook analoog met
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Praag in 1968-69 (171). En waarom in deze collage ook niet acht bladzijden citeren uit linguïstische en literairtheoretische geschriften van het
Russische Formalisme en het Praagse Structuralisme (183-195) ? Zo
gezegd, zo gedaan, temeer daar die teksten ook ten grondslag liggen aan
Robberechts' eigen literairtheoretische inzichten uit die jaren. (Hij heeft
daar elders beschouwingen genoeg aan gewijd !). En waarom ook niet
arresten van een gerechtshof in verband met een discriminerende behandeling van vader Jan-Emmanuel geciteerd (199-208) ? Of toch maar weer
liever Kafka (208-214)?
Bovendien demonstreert de schrijver ook nog de vervalsing van de documentaire berichtgeving over de Praagse opstand, doordat hij zijn eigen
vertaling van het geruchtmakende artikel van de Tsjech Ilia X in Le Nouvel Observateur van 21 oktober 1968 confronteert met een versie van diezelfde tekst in het tijdschrift Soma van maart/april 1970. De poëtica van
het onmogelijke wordt aldus nog door de bewijzen van de vervalsing
ondersteund.
Zo'n assemblerende totaaltekst moet ook over de nu-schrijf-momenten
rapporteren. Inderdaad, de schrijfmaanden trekken zich meestal op gang
met een reflexie van de ik-schrijver op dat moment in zijn `landelijke
negorij ' (195). Hij spreekt de Pragenaars daarin ook graag aan als lieve
vrienden' (53, 223, 224, 226, 233, 235,...) en richt zich gemoedelijk tot
hen, aanmoedigend, troostend, meelevend. Maar hij heeft het op die
momenten het meest over zichzelf in zijn schrijfhut, in zijn gezinnetje, in
zijn leefwereld. In de tekst sluipen dan ook bespiegelingen over zijn positie naar aanleiding van het overlijden van zijn moeder of van andere
familieleden (224-226). Op het eind becommentarieert hij zeer nuchter en
zonder verwijten het improviserende gedoe, evenals het gebrek aan een
grondige voorbereiding, van de Praagse opstand. Zijn kritiek op het
manifest van `2.000 woorden' is niet mals (237).
Zo produceert hij in functie van het richtsnoer `vergelijkbaarheid, analogie ' binnen zijn moleculaire constructie-project een totaaltekst, een conglomeraat van de verscheidenste teksttypes, zoals er in de Raster-trend
toen weinig in onze 1 iteratuur geschreven werden. In dat opzicht was
Robberechts toen wel een speerpunt in onze proza-avantgarde.
De graad van zelf-reflexiviteit ligt in dergelijke teksten zeer hoog. Tesamen met de problematisering van de relatie schrijven-realiteit (vandaar
het terugvallen op de utopie van de totaaltekst) is de auto-reflexieve en
auto-kritische inslag dominant. De Praag-schrijver vraagt zich geregeld
bij het hervatten van een schrijfshift af waar hij nu staat of wat hij al
gepresteerd heeft, en hij zal tegen het eind, na 26 maanden in februari
1970, de hamvraag niet ontwijken : welke uitgever zal `dit buitenissige
geschrift' willen drukken en verkopen (197) ? Hij geeft toe, dat hij het
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geschrevene na al wat binnen en buiten zijn tekst voorviel, niet meer
overzag, dat hij ` als een mol in de aardlaag Praag' wou gaan graven liever dan zich te verlaten op het knusse materiaal van Jan-Emmanuel of
Rilke of Kafka (197). En waartoe heeft het geleid ? Tot een publiceerbaar
boek ? De zelfreflexie gaat zo indringend ver, dat de schrijver aan re-writing doet : hij herneemt een stuk tekst tien bladzijden en drie maand verder en schrijft er een vervolg op (181, 182 en 193). Dergelijke procedures
van meta-fiction en re-writing doen mij sterk aan postmoderne schrijftechnieken denken waarover tot slot nog iets meer.
Dit zou geen boek uit de late jaren '60-begin van de jaren '70 zijn, indien
het niet een uitgesproken ideologisch engagement combineerde met al
zijn poëtologische problematiseringen en met zijn geëxperimenteer met
allerhande teksttypes, die nochtans zo naar de werkkamer van een teruggetrokken estheet ruiken.
De Praag-schrijver laat omtrent zijn ideologische opstelling niet de
minste twijfel bestaan. Schrijven is een `levensnoodzaak' en een `uiterste
redmiddel' (225), zegt hij. En hij deelt dat ook aan zijn geliefde Pragenaars mee : zo ik kritiek op jul lie oefen, geldt dat evenzeer voor mij als
zelfvermaning ; ik wil van jullie leren (235). Hij heeft met andere woorden over Praag willen schrijven om een en ander in zichzelf te wijzigen
(155) ; Praag schrijven was een oefening in zelfonderzoek (164). Schrijven
zoals Robberechts het projecteert, impliceert ook de noodzaak om zichzelf de bevragen en de eigen uitgangspunten te problematiseren, wijsgerig, esthetisch, ideologisch, politiek. In zijn negorij heeft hij leren inzien
dat het leven vol ` onafwendbaar aanvaarde verzakingen' zit (161), dat je
met die ontberingen moet kunnen leven, ja, dat zij een voorwaarde `tot
een volwaardig schrijven' b lijken te zijn (161). Beseft men dat heel grondig, zo staat er daar, dan `komt men ertoe, het leven af te schrijven'
(161).
Ertoe komen het leven af te schrijven... Dat zijn zwaargeladen woorden
uit augustus 1969, die in het licht van Robberechts' zelfmoord in 1992
een gruwelijke bijtoon hebben gekregen. Zo schrijft hij in juli 1970 naar
zijn lieve praagse mensen' dat indien hij zo door ziekte zou zijn aangetast als zijn moeder toen, hij liever niet meer zou willen leven' (224), en
in september 1970 naar aanleiding van een sterfgeval en de commentaar
van familieleden : `jij kwam bloot te staan en hun bemiddeling en hun
voorbeeld leken je niet bevredigend, nu zou jij zelf met het sterven moeten afrekenen, nu was een borstwering weggenomen' (232). Dat klinkt nu
niet alleen luguber ; dat wijst er ook op hoe diep Robberechts zich in zijn
schrijfarbeid blootgaf en engageerde.
Schrijven was voor hem een compromis met het engagement op de straat,
waar hij ook wel aan mee heeft gedaan, maar dat hem, moe van het
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gekrijs, weer naar zijn schrijfhut dreef. `Hachelijk ontvankelijk' voor het
wereldgebeuren wilde hij op papier zichzelf en zijn potentiële lezers
bewust maken van mutaties en van de noodzaak van mutaties in de
samenleving (47). Ook in dat opzicht, dat wist hij wel, moest zijn schrijven slagen én falen. In dat ambigue nut tussen noodzaak en vrijblijvendheid situeert hij ook de relevantie van dit geschrift voor zijn Praagse
onbekende vrienden (226) : geen gezwaai met vlaggen, en zeker geen krokodilletranen, en nog minder het gehuichel van salonrevolutionairen (27).
De machtigen leiden ons op (door ons af te leiden) tot makke luisteraars.
De salonrevolutionairen, zowel in Praag als bij ons, spelen met hun verbalisme dat criminele spel van verdrukking mee.
In deze context komt de eerste terugblik uit november 1970 (239-243) als
een soort geestelijk testament over. Robberechts verantwoordt er, in de
geest van het engagement der Achtenzestigers, zijn `werk-en levenswijze'.
Ik sta een ideologie der bevrijding voor, zegt hij (241). Hij geeft er zich
rekenschap van dat hij, mocht een uitgever beslissen deze tekst op de
markt te brengen, niet een massa lezers zal bereiken en raken met zijn
boodschap (243). Hij kan allicht wat `eigenzinnige enkelingen' zoals hijzelf aanspreken als lieve ongekende solidaire vrienden'.
Dat engagement hoort wezenlijk bij het profiel van Daniël Robberechts,
die zijn ideologische betrokkenheid wist te integreren in de eigenzinnige
poëtica van de Rastergroep.
Bovenstaand commentaar bij de poëtologische uitgangspunten van Praag
schrijven zou met behulp van Robberechts' talrijke essayistische geschriften, kritieken en autoreflexieve bespiegelingen kunnen en moeten aangevuld worden. Dat is in het bestek van deze bijdrage niet moge lijk. Ik heb
me overigens als lezer zo onbevangen mogelijk en niet door auteursinstructies gestuurd, willen gedragen in dit leesrapport. Ik sluit mijn
beschouwing bij die tekst af met een korte verwijzing naar zogenaamde
`postmoderne' aspecten ervan. Het weze van meet af aan gezegd, dat ik
daarmee Praag schrijven niet per se als postmodern geklasseerd wil zien.
Ik probeer op die tekst enkele begrippen uit die tegenwoordig ten overvloede voor meer en meer specimens van het ` andere proza' gebruikt
worden. Dat zou niets toevoegen aan zijn intrinsieke waarde ; dat zou het
boek misschien nog `moderner' doen voorkomen dan het gemeenlijk
geacht wordt te zijn, en dat zou ook de bruikbaarheid van de loper `postmodern' eens concreet uit kunnen testen.
Zelf-reflexiviteit is zeker een uitmuntend kenmerk van het postmoderne
verhaal én van Praag schrijven. Wat in de theorie van het postmoderne
discours `indeterminacy' genoemd wordt, is bij Robberechts overvloedig
aanwezig : zijn tekst, zoals gezegd, staat in het teken van on-, -loos en
niet. Indeterminacy is er ook in de fluctuërende fragmenterende gezichts-
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punten en focalisaties : de ik-schrijver, vader Jan-Emmanuel, doctor K.,
Rilke, enzovoort. Frame-breaking (of metalepsis) komt voortdurend
voor doordat de schrijver de verhaalniveaus of de besproken schrijf-probeersels doorlopend mengt. Frame-breaking is er ook in het doorbreken
van de scheidingslijnen tussen fictie en feitelijkheid, of tussen het scripturale niveau en de journalistieke rapportage. De relatie tussen taal en
werkelijkheid werd bij Robberechts immers ten gronde geproblematiseerd. De procedure van re-writing wordt ook toegepast, niet alleen in
het geciteerde hernomen openingsfragment van twee schrijfmaanden,
maar eigenlijk in de onderstroom van het hele boek, dat zich elke schrijfmaand moet herpakken en moedig schrap zetten voor een niet te voltooien taak. Het postmoderne narratieve model stelt zich tot doel ` to
close the gap' tussen verscheidene tekstsoorten : is dat niet dé rode
draad doorheen het schrijfproject van Praag schrijven en de inzet van de
falende lakmoesproeven met de ansichtkaarten, de brieven, de biografieën en bovenal de journalistieke kroniek van de Praagse
opstand ? In die mengeling ontmoet hoogcultureel (Rilke, Kaflka) laagcultureel (vaders ansichtkaarten) wat door en door postmodern is.
Wat de schrijver voorheeft met zijn strategie van verge lijkbaarheid en
analogie, kan als `mise en abime' beschouwd worden, want het ene probeersel wordt weerspiegeld in het andere, en het tweede en het derde
staal laten afschaduwingen van het eerste zien, en zo vordert het boek
in een cirkel van spiegels. Praag schrijven is vooral een boek over het
schrijven van een boek en als zodanig komt het naar de lezer over als
een immens vraagteken dat weer een hoop andere vragen oproept, vragen niet zozeer over wat daar nu echt in Praag is gebeurd of hoe Praag
er nu eigenlijk uit zou zien, maar metafictionele vragen over de mogelijkheidsvoorwaarden van zo'n geschrijf vanuit een `landelijke negorij' over
de Gouden Stad. Alsof de spiegeleffecten (de analogieën...) tussen de
opgevoerde teksttypes als de brief, het dagboek, de beschrijving van
foto's en stadsplannen, enzovoort, nog niet volstonden, voegt de schrijver binnen de journalistieke rapportages, in het Nederlands en het
Frans, nog lange citaten uit essayistische bijdragen over de opstand toe.
Die promiscuïteit van teksten
of om het met een woord van Robberechts zelf te zeggen : die woekering van teksten
kan m.i. gerust postmodern genoemd worden.
Dergelijke afstempeling met een wel zeer eigentijds `label' pept het intrinsieke belang van zo'n tekst niet op, maar kan laten aanvoelen hoezeer
Daniël Robberechts in de schrijfmaanden 1967-1971 daarom niet de tijd
vooruit, maar zeker bij de tijd geweest is. De schrijfstrategie van zijn
Praag schrijven was up-todate ; de updating van zijn boek als postmodern ware m.i. niet ongepast.
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EEN NIEUW SPOOR
VAN DE PORT-ROYALGRAMMATICA
IN NEDERLAND
door
G.R.W. DIBBETS

0. Situatieschets
De eerste ons bekende verhandelingen over de correcte spelling en uitspraak van het Nederlands zijn in de Zuidelijke Nederlanden geschreven
en gepubliceerd, door (dan) Zuidnederlanders. De geboren en getogen
Gentenaar Joos Lambrecht (ca. 1491-1556/7), die het eerste NederlandsFranse woordenboek, het Naembouck van allen naturelicken, ende ongheschuumden vlaemschen woirden, by a b c, overghezett in walscher tale
(Gent, 1546), al op zijn naam had staan (Dibbets 1993b), heeft in 1550
zijn Néderlandsche spellijnghe, uutghesteld by vrághe ende andwoorde van
de eigen pers doen komen (zie Heremans en Vander Haeghen 1882). Van
de hand van Antoon van t'Sestich of Antonius Sexagius (ca. 1535-1585),
in Brussel geboren en advocaat bij de Grote Raad in Mechelen, is bij
Joannes Masius in Leuven in 1576 De orthographia lingua Belgicce verschenen (zie Goemans 1899-1901). En Pontus de Heuiter (1535-1602),
geboren weliswaar in het Hollandse Delft maar in het Zuiden vertoevend
sinds 1573, heeft in 1581 bij Plantijn in Antwerpen zijn Nederduitse
orthographie gepubliceerd (zie Dibbets 1968, 1972).
Verschillende boekjes ten behoeve van het onderwijs in het Nederlands
aan Franstaligen en van het Frans aan Nederlandstaligen hebben in de
zestiende eeuw in het Zuiden het licht gezien. Daarvan mag hier zeker
(Antwerpen :
Gort onderwys van de acht deelen der Francoischer talen
Christoffel Plantijn, 1571) worden genoemd van Peeter Heyns (1536/71598), die in Antwerpen geboren was en daar sinds 1555 tot in het najaar
van 1585 school heeft gehouden (zie Sabbe z.j.) ; omdat dit werk taalkundige opvattingen uit Frankrijk in onze streken heeft geïntroduceerd en op
de Nederlandse grammatica uit de zeventiende eeuw duidelijk van
invloed is geweest (zie Dibbets 1983, 1994), is dit boekje, dat een aantal
herdrukken heeft beleefd, binnen de geschiedenis van de Nederlandse
spraakkunst van belang.
Het begin van wat de eerste spraakkunst van het Nederlands had kunnen
worden, is gemaakt door Johan Radermacher (1538-1617) die in Aken
geboren was en zich in 1554 in Antwerpen had gevestigd ; zijn in hand-
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schrift overgeleverde Voorreden vanden noodich ende nutticheit der Nederduytscher taelkunste (` Inleiding omtrent de noodzaak en het nut van de
Nederlandse spraakkunst') is evenwel onvoltooid gebleven en eerst in de
twintigste eeuw in het licht gegeven (zie Bostoen 1984). Ook in de eerste
gedrukte spraakkunst van het Nederlands, de Twe-spraack vande Nederduitsche letterkunst, is de Zuidnederlandse inbreng groot : de dialoogvoerder die de grondslagen van de spraakkunst van de moedertaal bijbrengt aan de Amsterdammer Roemer (Visscher ; 1547-1620), is Gedeon
(Fallet ; 1544-1615), een Amsterdammer van Mechelse afkomst. Deze rol
van Gedeon is een symbool van de kentering die zich aan het einde van
de zestiende eeuw heeft voorgedaan : de geografische verplaatsing van de
moedertaalstudie van Zuid- naar Noord-Nederland : de Twe-spraack
werd geschreven binnen een Noordnederlandse, Amsterdamse rederijkerskamer en, in 1584, gedrukt bij het Noordnederlandse, Leidse filiaal
van Plantijn (zie Dibbets 1985).
Jacob van der Schuere (1576-na 1643), die in 1612 bij Vincent Kasteleyn
te Haarlem anoniem Nederduydsche spellinge heeft laten drukken (zie
Zwaan 1957), was van Zuidelijke komaf : hij was in Meenen geboren en
heeft zich vervolgens net als de zojuist genoemde Heyns als schoolmeester in Haarlem gevestigd. Anthoni Smyters (ca. 1545-1626), auteur
van het Schryf-kunst-boeck (met een beschouwing over spelling) dat in
Amsterdam in 1612 bij Nicolaes Biestkens is verschenen (Dibbets 1986),
woonde en werkte weliswaar in Amsterdam maar hij was in Antwerpen
geboren. Voor de zeventiende eeuw melden de bibliografieën (o.a. Maas
1977) als zuidelijke produkten slechts de Ni'uwe noodeliicke orthographie
(Antwerpen : Jacob Mesens, 1657) van de in Antwerpen geboren priester
Guilielmus Bolognino (1590-1669), en Lingua Teutonica exexlex (Hulst,
1666) van een anonieme geestelijke die zich nog steeds achter „Laconis
Flandris presbyteri" weet te verbergen (zie Ruijsendaal 1993).
In de Noordelijke Nederlanden is, na een onderbreking die vanaf ca.
1650 tot ca. 1680 heeft geduurd boeken ten behoeve van het onderricht in de vreemde talen, hoe waardevol soms ook blijven hier buiten
beschouwing , de stroom spraakkunstige werken aan het einde van de
zeventiende eeuw weer op gang gekomen, aanvankelijk vooral in de vorm
van orthografische werkjes. In het eerste decennium van de achttiende
eeuw heeft een relatief groot aantal belangrijke taalkundige werken in het
Noorden het licht gezien : de Aenmerkingen over de geslachten der zelfstandige naemwoorden (Amsterdam : F. Halma, 1700 ; 6 1783) van David
van Hoogstraten (1658-1724), de Aanleiding tot de Nederduitsche taal
(Amsterdam : G. Borstius, 1703 ; 8 1779) van Jacobus Nylóe (1670-1714),
de Nederduitsche spraekkunst (Amsterdam : F. Halma, 1706 ; 5 1751) van
Arnold Moonen (1644-1711), de anoniem verschenen Linguae belgicae
idea grammatica, poetica, rhetorica (Amsterdam : F. Halma, 1707 ; 21783)
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van Adriaen Verwer (ca. 1655-1717), de Nederduytsche spraakkonst
(Amsterdam : erven J. Lescailje, 1708 ; 4 1756) van Willem Sewel (16541720), en Gemeenschap tussen de Gottische spraeke en de Nederduytsche
(Amsterdam : J. Rieuwertsz., 1710) van Lambert ten Kate (1674-1731) ;
verschillende van deze werken zijn al na korte tijd (herzien en) heruitgegeven.
Eerst in 1713 krijgt ook het Zuiden weer een moedertaaigrammatica op
zijn naam : het Ontwerp van eene Nederduytsche spraek-konst van E. C.
P. Pas met de Woorden-schat, ofte letterkonst (Antwerpen : wed. A.J. du
Caju, 1752 ; 3 1767) van de Antwerpse schoolmeester Jan Domien Verpoorten (1706-1773) en het nog succesrijker Fondamenten ofte grondregels der Neder-duytsche spel-konst (Antwerpen : H. Bincken, 1756(?) ;
8
1820) van P. Bincken (?-?) is in het Zuiden de grammatica-productie
weer goed op gang gekomen, zij het dat de waardering voor de laatstgenoemde boekjes niet groot is ; zo vervolgt De Vos (1939:50) na Binckens
werk te hebben genoemd met : „Een ander voorbeeld van geestdoodende
werktuiglijkheid in het aanvankelijk taalonderwijs vinden we bij den Antwerpschen taalzuiveraar en spelmeester J.D. Verpoorten".
Het onderwerp van deze bijdrage is het in de tijd in de Zuidelijke Nederlanden zo geïsoleerd staande Ontwerp van E. C. P., een boekje dat naar
het oordeel van Willem Bilderdijk (1756-1831) hij bezat een exemplaar, thans, met zijn aantekeningen, in British Museum Londen, sign.
12972 aaa. 9 „de alleruitmuntendste dingen, opzichtelijk de Nederlandsche en de Hollandsche taal- en spelregels" bevat (De Vos 1939:49
die door Smeyers (1959:112) wordt herhaald), dat door Jan Frans Willems (1793-1846), zonder dat hij het boekje zelf in handen had kunnen
krijgen, op gezag van Bilderdijk werd gewaardeerd als „een zeer verdienstelijke Vlaamsche spraakkunst", maar verder nauwelijks aandacht heeft
weten te vangen.
1. Het boek

zijn auteur

1. Het titelblad van het Ontwerp bevat de volgende tekst :
ONTWERP // Van eene Nederduytsche // SPRAEK-KONST ; // Voornamelijk voor het Land-schap van // VLAENDEREN : // Opgedragen aen
de Schol-mee- // sters der Stadt van Gendt, // Door // E. C. P. // Inboorling der selfde Stadt. [vignet] TOT MEENEN, // Voor Theodorus vanden
Eynden, Boek- // verkooper. 1713.

De Bibliografie van de geschriften op het gebied van de Nederlandse taalkunde uit de periode 1691-1804 van J. Knol en M. Maas (Amsterdam-Nijmegen, 1977) vermeldt naast deze editie nog een door de samenstellers
niet geziene editie die ca. 1760 in Gent verschenen zou zijn. Dit gegeven
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is stellig aan Kossmann (1944-1946:184) ontleend. Een exemplaar van
deze uitgave is nog niet tevoorschijn gekomen.
Uit het gebruik van de letters E. C. P. wordt duide lijk dat de schrijver
van het Ontwerp (` Schets') zich niet heeft willen doen kennen. Mysterieuzer wordt het titelblad wanneer we ons realiseren dat Theodorus vanden
Eynden van 1698-1727 boekverkoper was in Utrecht De Vos' suggestie (1939:49) dat „Inboor li ng der selfde Stadt" bij de naam van de drukker zou behoren, is absoluut onjuist en, voor zover bekend, geen
filiaal in het ten zuidwesten van Kortrijk gelegen Menen (Menin) heeft
gehouden. Het zeldzame boekje is dus in Utrecht, of althans voor de
Utrechtse boekverkoper gedrukt en zal een zuidelijke plaatsnaam hebben
meegekregen, bestemd als het was voor „het Land-schap van Vlaenderen". Wellicht was de suggestie dat het boek in het Zuiden was uitgegeven, een (bescheiden) aanbeveling voor de beoogde gebruikers : Vlamingen. De stad Menen kan gekozen zijn met het oog op haar staatkundig
gunstige positie : bij de Vrede van Nijmegen (17 september 1678) was
Menen aan Frankrijk afgestaan en zo losgemaakt van de casselrij Kortrijk, die Spaans bleef. Nadat Meenen op 22 augustus 1706 door de geallieerde zeemogendheden op Frankrijk was heroverd, werd de stad in
naam door Karel III van Spanje maar in feite door de Republiek der Verenigde Nederlanden bestuurd. Bij de Vrede van Utrecht (11 april 1713),
die een einde heeft gemaakt aan het Frans-Nederlandse aandeel in de
zgn. Spaanse successieoorlog, is Meenen definitief toegevoegd aan de
nieuwe provincie West-Vlaanderen en ging deel uitmaken van de steden
waar de (Noordelijke) Staten-Generaal troepen legerden als een barrière
tegen Frankrijk : de noordelijke boekverkoper leek daar met zijn product
voor eventueel verbiedende of vervolgende overheden relatief veilig.
Maar misschien zijn deze veronderstellingen wel ver bezijden de waarheid : „Menen ligt dicht bij Kortrijk en is verre van Waregem", zegt
immers het Zuidnederlandse spreekwoord !
Het Ontwerp, waarvan een kopie van het Utrechtse exemplaar (sign.
B.8°.1021 2b ; bijgebonden is W. Sewels Aanmerkingen op het boekje,
genaamd De spelling van A. Moonen in eenen brief verdeedigd. Amsterdam, 1708) voor deze bijdrage is gebruikt, is een octavoboek met 100
bladzijdes (A-E8, F10). Na het titelblad en zijn blanco versozijde volgt
op p. [III]-VI de `Voor-reden', die gericht is tot de ` Lófweerdige Leermeesters '. De paginering met romeinse cijfers loopt hierna onmiddellijk
door in een met arabische, zodat de eigenlijke tekst van het Ontwerp p. 7
tot en met p. 100 beslaat (I-VI, 7-100). Deze 94 pagina's zijn verdeeld
over negen hoofdstukken en een nawoord :
1. Van de Letteren (pp. 7-9)
2. Aenmerkingen op de Letteren (pp. 9-21)
3. Van de Spelling (pp. 21-34)
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4. Van de Naem-woorden, de Ledekens, hunne Geslachten, Buygingen,
en Naem-vallen (pp. 34-42)
5. Van de Vergelijking (pp. 42-43)
6. Aenmerkingen op de Geslachten (pp. 43-55)
7. Van de Werk-woorden (p. 55-84)
8. Aenmerkingen op de Werk-woorden (pp. 85-88)
9. Van de By-woorden, Voorzetselen enz. (pp. 89-91)
Naer-reden. Bevattende eenige algemeyne Aenmerkingen op onze Tael
(pp. 91-100)
Er valt een driedeling waar te nemen : een orthografisch gedeelte (pp. 734), een deel waarin enkele belangrijke onderdelen van de woordsoortenleer zijn behandeld (pp. 34-91), en een stuk met algemene taalkundige
opmerkingen. In de hierna volgende paragrafen zal een aantal facetten
uit deze onderdelen worden belicht.
Allereerst komt hier aan de orde wie de schrijver is van dit boek dat volgens het titelblad vooral bedoeld was om in Vlaanderen te worden
gebruikt. Wie was de man (of wellicht de vrouw) die zich om wat voor
reden ook achter de letters E. C. P. heeft willen verschuilen en zich etaleert als „Inboorling" van de stad Gent, een aanduiding die het zij hier
reeds opgemerkt niet hoeft in te houden dat de schrijver (nog) in Gent
woonachtig was ?
2. Bij Van Doorninck (1883 kol. 149-150) zijn de naamletters E.C.P.
opgelost tot Egidius Candidus Pastor, de schrijver van De geheele heilige
schriftuur, in 1717 onder het publiek gebracht bij dezelfde boekverkoper
als het Ontwerp. De Kempenaer (1928:685) laat zien dat Egidius Candidus, alias Aegidius of Gillis De Witte, zich in zijn talrijke geschriften
achter vele aanduidingen (Van Kleef 1961:33 spreekt van meer dan veertig pseudoniemen etc.) verborgen heeft, bijvoorbeeld achter
E.A.D.O.D.D.T.M. : Egidius Albanus, deken over de Deyle tot Mechelen. E.C.P. vinden we ook bij Van Beek (1955:21), Willaert (1951:1033)
en Tans (1989:97). Deze laatste drie bibliografische werken bevestigen
dat we onze E.C.P., Gillis De Witte dus, in clericale, jansenistische kringen moeten zoeken, aangenomen althans dat zijn biografische gegevens
in overeenstemming zijn met de spaarzame gegevens uit ons Ontwerp.
August Vander Meersch heeft in deel 6 van de Biographie nationale
(Brussel 1878:4-7) een uitvoerig artikel gewijd aan Egidius of Gillis De
Witte ; Van Kleef (1961, 1962) heeft een nauwgezette levensschets geboden, waarin vooral ook is ingegaan op De Witte als polemiserend publicist ; in beide studies, evenals in andere, ontbreekt bij de bespreking van
de door De Witte geschreven werken het Ontwerp.
De Witte is op 21 februari 1648 in Gent (vgl. „Inboorling der selfde
Stadt") geboren ; in zijn geboortestad is hij schoolgegaan bij de jezuïeten.
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Nadat hij in 1673 aan de Leuvense universiteit het licentiaat in de theologie had behaald en tot diaken was gewijd, is hij in 1674 naar Parijs vertrokken om daar zijn studie voort te zetten. Teruggekeerd ontving hij in
1679 de priesterwijding, waarna hij zich een tijd lang heeft teruggetrokken om te kunnen studeren. In 1684 is hij pastoor te Mechelen geworden
waar hij, slachtoffer van de intensivering van de anti jansenistische acties
onder paus Alexander VIII (1689-1691), op 24 maart 1691 zijn ontslag
aan de anti jansenistische Mechelse aartsbisschop, de ultramontaan Guillaume-Humbert de Precipiano (1626-1711), heeft aangeboden : zijn jansenistische opvattingen, verdedigd met zijn scherpe pen, zijn heldere trant
van redeneren en betogen, én met zijn rechtlijnige onverdraagzaamheid,
maakten een goed functioneren onmogelijk. In 1693 heeft hij zich, daartoe overgehaald door de jansenistische geestelijke Andreas van der
Schuer (1656-1719), als ambteloos priester in de stad Utrecht gevestigd.
Ook in de Noordelijke Nederlanden heeft de vroegere jezuïetenleerling
hartstochtelijk de felste tegenstanders van het jansenisme : de jezuïeten,
bestreden door middel van talrijke, vooral Nederlandse en Latijnse
geschriften (zie Goethals 1840:276-298), waardoor hij tot de voo rnaamste
auteurs van de zogenaamde Cleresie is gaan behoren ; de scherpte van
zijn pen werd zelfs door velen van zijn medestanders dikwijls niet
gewaardeerd. Zijn gesproken woord kreeg geen grote naam : Pieter
Rabus (1660-1702) heeft hem in de Boekzaal van juli-augustus 1698
gekwalificeerd als een „Pausgezinden Priester, onbequaam tot prediken,
en zich veel met schrijven moeijende". Hij stierf in Utrecht : „In 't jaar
1721 den 17 April, s' avonds omtrent ten negen uuren rustte van zijnen
arbeit, om tot het eeuwig ligt en ruste over te gaan, de zeer eerwaarde
en wijdberoemde heer iEgidius de Witte" (Van Beek 1893:70), en werd
in Warmond begraven, in de grafkelder waar ook de gewezen aartsbisschop Petrus Codde (1648-1710) en de vroegere militante jansenistenleider Pasquier Quesnel (1634-1719) te ruste waren gelegd.
De kennis van het Vlaams (Gent), het Brabants (Leuven, Mechelen) en
het Hollands (Utrecht) waarover de schrijver van het Ontwerp regelmatig
blijkt te beschikken, zal De Witte tijdens zijn verblijf in de verschillende
Nederlandsspekende gebieden eigen zijn geworden. Dat de jansenistischkatholieke uitwijkeling zich op het titelblad van zijn spraakkunst die
voor het anti-jansenistisch-katholieke Vlaanderen was bedoeld, Revelachter E. C. P. verbergt dan zijn naam prijsgeeft, is begrijpelijk : de geëxcardineerde priester, die vanuit Utrecht luidkeels de opvattingen verdedigde die in het Zuiden met kracht van paus en bisschoppen van bovenaf
werden afgewezen en bestreden, hoefde niet te rekenen op een welwillend
onthaal voor welk geschrift van zijn hand ook. Dat zijn boekje voor een
boekhandelaar uit Utrecht, De Wittes woonplaats, werd gedrukt, die
méér jansenistische publikaties het licht heeft doen zien, o.a. zoals al
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in 1717 De Wittes De geheele heilige schriftuur, is tegen
is meegedeeld
deze achtergrond eveneens te verklaren.
Voor de taalwetenschappelijke context van het Ontwerp is het noodzakelijk (en vervolgens ook interessant) dat we ons realiseren dat De Witte
in Parijs aan het augustinistische, jansenistische Port-Royal heeft gestudeerd waar hij in nauw contact is geraakt met de theoloog en filosoof
Antoine Arnauld (1612-1694). Deze had in samenwerking met de linguist
en pedagoog Claude Lancelot (1615-1695) de invloedrijke Grammaire
generale et raisonnée. Contenant les fondemens de l'art de parler geschreven die anoniem, zoals de huisregel van Port-Royal dat voorschreef
in het voorjaar van 1660 te Parijs bij Pierre le Petit is verschenen (zie
Padley 1976:219-259). In deze studie is een aantal fundamentele taalverschijnselen aan de hand van één of meer talen op grond van de praktische rede, het gezonde verstand bestudeerd en beschreven vanuit de
gedachte dat de menselijke geest overal (in alle talen) op dezelfde wijze
werkzaam is. Het boek werd in 1662 gevolgd door La logique ou l'art de
pensen (Parijs : Jean Guignart, Charles Savreux en Jean de Launay, 1662)
van Arnauld en de moralist Pierre Nicole (1625-1695), een werk dat, als
de Grammaire générale et raisonnée (Donzé 1971:19, 26), niet alleen door
de traditionele leer (Aristoteles) beïnvloed was maar ook door de „Livres
d'un célebre Philosophe de ce siecle, qui a autant de netteté d'esprit
qu'on trouve de confusion dans les autres" : René Descartes (1596-1650).
Deze beide wetenschappelijke werken, die nagenoeg in dezelfde tijd
geschreven zijn (Donzé 1971:18), vormden als het ware een trilogie
(Padley 1976:222-223, 256 ; 1985:289) met de op de onderwijspraktijk
gerichte Nouvelle methode pour apprendre facilement et en peu de temps
die Lancelot had laten verschijnen van het Latijn (Parijs : Antoine Vitré,
1644), en later, met Arnauld en Nicole, van het Grieks (Parijs : Antoine
Vitré, 1655), het Spaans en het Italiaans (onder de letternaam D.T. : De
Trigny ; Parijs : Pierre le Petit, 1660) ; deze laatste wordt vermeld (p.*3`')
in de Italiaansche spraakkonst van Lodewijk Meijer (1629-1681) die in
1672 bij Abraham Wolfgang te Amsterdam anoniem is verschenen.
Uiteraard vraagt men zich af of er in het Ontwerp van De Witte taalkundige invloeden vallen te signaleren van zijn Parijse leermeester, die om
veiligheidsredenen sinds 1679 in de (vooral Zuidelijke) Nederlanden verbleef. Het bescheiden boekje zou dan een van de weinige gevallen zijn
waar in de geschiedenis van de Nederlandse taalkunde van de achttiende
eeuw de doorwerking te ontdekken is van de Grammaire générale et raisonnée, die o.a. in 1676 in Brussel voor Eug. Henry Fricx en in 1703 in
Amsterdam voor Estienne Roger was heruitgegeven (Mertens en Swiggers 1983).
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2. Het Ontwerp en de Grammaire générale

In de ` Voor-reden' heeft De Witte de taalgebruikers, de mensen dus, als
„denkende schepselen" aangeduid. Onderling contact kan slechts plaatshebben doordat zij „hunne denkingen ofte gedachten d'een den anderen
[aan elkaar] door eenige uytwendige teekenen" kunnen mededelen. Dat
kan gebeuren door middel van gebaren („De stomme menschen doen dat
met hunne ermen” etc.), maar het best via de spraak :
de spraek gaet alles te boven. Spreken, is den klank ofte het geluydt des
mondts op duysendtderhande wijzen veranderen, om sijne denkingen (die
men aen dese klanken door de gewoonte aenhecht) de toehoorderen te
doen verstaen.

In deze aanhalingen zien we de mens als rationeel wezen geafficheerd,
wiens spreken wordt omschreven als in de Grammaire générale et raisonnée van 1660 (verder GGR) : „Parler, est expliquer ses pensées par des
signes, que les hommes ont inventez a ce dessein" (p. 5). Die opvatting
dat de woorden conventionele tekens zijn ze werd al door Hermogenes
verdedigd in Plato's Cratylos , wordt door De Witte even verderop in
zijn `Voor-reden' herhaald als hij opmerkt :
De klanken der letteren ; de samenvoegingen der zelfde, dat is, de silben
oft letter-grepen ; de volle woorden ; de redenvoeringen, ofte samenschikkingen der woorden, zijn uyt-gevonden [cursivering van mij, G.D.],
om alle dese ontallijke verscheyde wijzen van de uytspraek te weeg te
brengen :

ook hier is een werkwoord gebruikt dat met het Franse inventer overeenstemt.
In hoofdstuk 4 van het Ontwerp begint de bespreking van het naamwoord. De woorden worden beschouwd als de (gesproken of geschreven)
tekens van „het voorwerp van onze gedachten" (p. 34 ; vgl. GGR
1660:27 : „On peut définir les mots, des sons distincts & articulez dont
les hommes ont fait des signes pour signifier leurs pensées"). De woorden

die
't wezen van een zake beteekenen, noemt men Zelfstandige Naem-woorden
(Nomina substantiva :) om dat se een zake beteekenen die door zigzelve
bestaet. Doch, die de gedaente alleen beteekenen, noemt men Byvoegelijke
Naem-woorden (Nomina adjectiva :) om dat se alleen beteekenen zekere
wijse ofte hoedanigheyt die aen 't wesen van een zake gevoegt is, en door
zig zelve niet kan bestaen.

Met dit (traditionele) onderscheid tussen de dingen en hun eigenschappen
bevinden we ons op het niveau van wat in GGR (1660:27) het concevoir
genoemd wordt (vgl. ook Logique 1662:27, 31-122), welk woord door de
Amsterdamse Johanna Corleva (1698-1752), in haar vertaling van de
tweede druk van GGR (1664), die in 1740 onder de titel Algemeene en
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geredeneerde spraakkont bij Jacobus Loveringh in Amsterdam zou verschijnen (zie Noordegraaf 1985:463-464 en 1994), met bevatten is weergegeven (p. 30) :
BEVATTEN, is anders niet als een enkel gezicht en beschouwing onzes verstands op de dingen, het zy op een verstaanlyke wyse, als wanneer ik ken
het Wezen, de Duuring, de Gedachten, Godt : het zy met lichamelyke
denkbeelden, als wanneer ik my verbeeldt een Vierkant, een Rond, een
Hond, een Paard.

Uit GGR (1660:30) sluit bij het uit het Ontwerp geciteerde rechtstreeks
aan :
Les objets de nos pensées, sont ou les choses [...], ce qu'on appelle ordinairement substance. Ou la maniere des choses [...]. ce qu'on appelle accident.
Et il y a cette difference entre les choses ou les substances, & la maniere
des choses ou les accidens ; que les substances subsistent par elles-mesmes, au lieu que les accidens ne sont que par les substances.
C'est ce qui a fait la principale difference entre les mots qui signifient les
objets des pensées. Car ceux qui signifient les substances, ont esté appellez
noms substantifs ; & ceux qui signifient les accidens, en marquant le sujet
auquel ces accidens conviennent, noms adjectifs.

De overeenkomst tussen het Ontwerp en GGR is opmerkelijk, ook in het
woordgebruik (vgl, bije. „voorwerp van onze gedachten" „objets de
nos pensées").
Na het concevoir wordt in GGR (1660:28) het iuger besproken (zie ook
Logique 1662:27-28, 123-212). In de vertaling van Corleva (1740:30) :
OORDEELEN, is verzekeren dat een zaak welke wy bevatten, zulke is, of
niet ; als wanneer hebbende bevat wat de Aarde is, en wat Rondheid is,
ik verzeker van de Aarde dat ze rond is.

Deze fase komt in het Ontwerp op p. 55 aan de orde, in het hoofdstuk
over het werkwoord :
Indien wy letten [waarnemen] wat in ons ommegaet ; zullen wy bevinden
datwe weynig op eenige [enkele, losse] zaken denken, zonder daer van te
oordeelen ofte te vonnissen. Overzulks [Derhalve], als wy nu van de zaken
gesproken hebben, is't noodig dat wy ook handelen van de woorden door
de welke wy oordeelen, ofte toestemmen, dat een zake zoodanig ofte
andersins is.
Die woorden „door de welke wy oordeelen, ofte toestemmen, dat een
zake zoodanig of andersins is", zijn de (bedrijvende en lijdende) werkwoorden. Het voorbeeld waarmee De Witte deze voor de schoolmeesters
wellicht wat zware kost probeert toe te lichten, lijkt veel op dat uit GGR
(1660:28 : „Comme lors qu'ayant conceu ce que c'est que la terre, & ce
que c'est que rondeur, j'affirme de la terre qu'elle est ronde" ; vgl. ook
ald. p. 89) :
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Wanneer men (by exempel) op den Hemel denkt, oordeelt en zegt men
lichtelijk by zig zelven : Den Hemel is schoon. Het woordt is heeft hier de
plaets van 't Werk-woordt, 't welk de werkinge van ons verstandt, door
de welke wy iets oordeelen oft toestemmen, te kennen geeft.

Zo is ontstaan wat in GGR (1660:29) de proposition wordt genoemd
(Corleva 1740:31 : „Voorstelling"), in het Ontwerp samenvoeging geheten.
De GGR (1660:91) ontmoeten we opnieuw in het Ontwerp wanneer daar
(p. 56) het werkwoord zijn ter sprake komt :
Ook zoude het woordt ZYN, daer is van voortkomt, wel alleen konnen
genoeg wezen om alle onze Oordeelen ofte Vonnissen uyt te drukken ;
doch, dewijl de menschen in 't spreken (gelijk het ook redelijk is) altijdt
den korsten weg zoeken, zoo hebben sy een groote menigte van een ander
slach van Werk-woorden bedacht, om met weynige letteren veel te zeggen.

De (letterlijke) vertaling van Corleva (1740:121-122) van de Franse passage (die kan worden herleid tot uitspraken van de Italiaan Julius Caesar
Scaliger (1484-1558) in De causis linguae Latinae (Lyon, 1540) en van de
Spanjaard Franciscus Sanctius (1523-1600) in Minerva seu de causis linguae Latinae (Salamanca, 1587)) luidt :
daar en is niet als het werkwoord être (zyn, wezen), 't welk men zelfstandig noemt, dat in deese eenvoudigheid gebleven is ; en nog kan men zeggen dat het 'er niet in gebleven is, als in de derde persoon van de tegenwoordige tyd, est (is), en in zekere andere gelegentheden : want dewyl de
menschen natuurlyk genegen zyn om hunne uytdrukkingen te verkorten,
hebben ze byna altyd tot verzekering van een en 't zelve woord, andere
beduidingen gevoegt.

De hierbij aansluitende uitleg dat Pierre vit de waarde heeft van Pierre
est vivant (vgl. ook GGR 1660:98), correspondeert met die welke in het
Ontwerp wordt gegeven aan de hand van ik hoore = ik ben hoorende.
Evenzeer is de opmerking in het Ontwerp (p. 88) dat de werkwoorden „in
onze Tael ook veeltijdts voor zelfstandige woorden gebruykt" worden, te
herleiden tot GGR (1660:96) ; alleen zijn de Nederlandse voorbeelden
(„Het leven is kort. 't Lezen maekt iemandt geleerd. 't Bidden maekt
iemandt deugdelijk. Biechten zonder beteren is niet veel weerdt")
van een
wat stichte lijker, bespiegelender aard dan de Franse („le boire, le manger” ; ald. ook p. 111 en hierboven „la terne [est] ronde" naast „de Hemel
is schoon").
Aan deze frappante overeenkomsten tussen Gillis De Wittes Ontwerp van
eene Nederduytsche spraek-konst en de fameuze Grammaire générale et
raisonnée zouden nog enkele andere parallellen toegevoegd kunnen worden. Het komt me echter voor dat hetgeen hierboven geboden is, voldoende laat zien dat de oud-leerling van Port-Royal zich niet alleen op
geloofsterrein door zijn leermeesters heeft laten beïnvloeden : ook in de
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taalkundige opvattingen heeft het gedachtengoed van de Parijse universiteit zijn weg gevonden. Het eenvoudige boekje van de Zuidnederlander
De Witte, die zich in het Noorden heeft moeten vestigen, is inderdaad
een van die zeldzame voorbeelden van de invloed van Port-Royal in de
grammatica van het Nederlands.
Is het Ontwerp daarmee ook een `grammaire générale' ?
In het eerste hoofdstuk van zijn Italiaansche spraakkont heeft Lodewijk
Meijer zijn lezers op het onderscheid tussen „de Algemeene (Generalis)
ofte Natuurlyke (Naturalis) " en de „Byzondere (Specialis) , ofte Konstige
(Artificialis) Spraakkonst" gewezen (p. 3). De algemene spraakkunst
behandelt datgene waarin „de Taalen [...] met elkanderen overeenstemmen", terwijl de ` afzonderlijke' spraakkunst zich op één taal richt. Dat
laatste gebeurt ook in het Ontwerp : vanaf het titelblad (Ontwerp van eene
Nederduytsche spraek-konst) is het duidelijk dat slechts één taal, één dialect het onderwerp vormt ; de zeldzame vergelijkingen met andere Nederlandse dialecten (zie par. 4) en de nog minder voorkomende verwijzingen
naar het Frans maken van het Ontwerp geen grammatica generalis : het
boekje is een grammatica specialis die hier en daar is overgoten, of liever :
bedrupt, met een Port-Royalsausje uit het leerboek van De Wittes leermeester Arnauld en diens medeauteur Lancelot.
3. Andere bronnen
Al in zijn ` Voor-reden' heeft de auteur een formulering gebruikt die erop
lijkt te wijzen dat hij bij voorgangers te rade is gegaan : „soo heb ik [...]
dit kleyne werkjen by een verzamelt" (p.v) ; deze medede li ng sluit echter
niet uit dat de schrijver verspreid neergeschreven eigen opvattingen tot
een geheel heeft samengevoegd. Er zijn her en der in het Ontwerp echter
uitlatingen te vinden die laten zien dat er een taalkundige discussie
gevolgd is, dat er taalkundige bronnen geraadpleegd zijn. Soms zijn die
verwijzingen heel globaal, zoals op p. 21 waar wordt vastgesteld : „in
plaets van maeyen, begint men maeien ofte maijen te schrijven", of op
p. 23 waar we lezen : „Grooter swarigheyt is'er, of men, volgens de
nieuwe Spelling, gaan, slaan, staan, met twee AA. dan of men volgens de
oude, gaen, slaen, staen enz. met AE. moet spellen" : De Witte kan hier
eenvoudigweg een door hem waargenomen verandering in de spellinggewoonte signaleren. Maar wanneer hij op p. 33 opmerkt dat er „by zommige in twijfel gebragt en betwist werdt of men Philosof [...] dan of men
Filosof moet spellen", moet hij op een discussie duiden, die zich in een
grammaticale tekst heeft voltrokken.
In deze paragraaf zal worden aangegeven in welke werken De Witte raad
blijkt te hebben gezocht. Aangezien het hier niet gaat om de filologische
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commentaar bij de tekst van het Ontwerp, wordt volstaan met voorbeelden.
In het Ontwerp worden slechts twee namen genoemd : Augustinus en
Vondel. In de ` Voor-reden' (p.v) wordt in vertaling een aanhaling geboden die afkomstig blijkt te zijn uit hoofdstuk 3 van boek 4 van Augustinus' De doctrina christiana. Vondel, wiens taalgebruik in de zeventiende
en de achttiende eeuw veelvuldig is geprezen en als norm voor correct
Nederlands is gesteld, wordt voor de eerste maal door De Witte genoemd
op p. 22-23 :
Daer zijn'er die om de lankheyt van de A. in Vader, van de E. in Vrede,
van de O. in Koning enz. den toom te geven, VAADER, VREEDE, en
KOONINGH spellen ; dog alsoo de enkele A. E. O. enz. dit alleen
genoeg konnen uytvoeren, soo wordt dese Spelling door de schranderste
Taelkondigen, als door J. van Vondel, en meer andere, rechtveerdelijk
afgekeurt.

Achter de eerste editie van Lucifer, die in 1654 in Amsterdam bij Abraham de Wees verschenen is, plaatste Joost van den Vondel (1587-1679)
Hierin
het Noodigh berecht over de nieuwe Nederduitsche misspellinge.
heeft de katholieke dichter zich vooral gekeerd tegen „de misspellinge
[...], in het verdubbelen der klinckletteren, by weinigen begonnen in te
voeren, gelyck (om een voorbeelt te stellen) voor Vader, Vaader ; voor
vrede, vreede ; voor Koning, Kooning, en diergelycke walgende verdubbelingen van klinckletteren meer". Vondel haalde hiermee uit naar zijn
stadgenoot, de invloedrijke dominee Petrus Leupenius (1607-1670), die in
Aanmerkingen op de Neederduitsche taaie, in 1653 bij Hendryk Donker
te Amsterdam uitgegeven, deze spelling had gepropageerd. Leupenius
reageerde furieus met Naaberecht gedaan op J. v. Vondelens Noodigh
berecht over de nieuwe Nederduitsche misspellinge (Amsterdam : Hendryk
Donker, 1654) ... en wist de opvoering en de verkoop van Lucifer te verhinderen. Een heftig treffen, dat slechts betrekking had op woorden
waarin de gelffjkvormigheidsregel geen uitkomst kon bieden : woorden als
vader, vrede, koning. De polemiek is lang de aandacht blijven trekken :
in de zeventiende eeuw heeft Jeremias de Decker er aandacht aan besteed
(Dibbets 1991), en Joachim Oudaan (Dibbets 1993a). Moonen (1706:2324 ; zie Schaars 1988:88-90) heeft Vondels opvatting met instemming
gememoreerd, evenals Sewel (1708:6 ; 1712:8), en Jacobus Nylóe heeft
Vondels tekst instemmend opgenomen in de eerste druk van de Aanleiding tot de Nederduitsche taal (1703:16-17) ; in de latere drukken van dit
boekje ontbreekt de verwijzing naar Vondel. Ook de schrijver van het
Ontwerp heeft kennis genomen van (een deel van) de polemiek, en zich
geschaard aan de zijde van Vondel, Geeraerdt Brandt, Nylóe, Joannes
Vollenhove (Dibbets 1991:35-39) en andere „Taelkondigen". Wellicht dat
De Witte vooral heeft gesteund op Moonens informatie : bij deze
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laatste treffen we het woord `rechtvaardig' aan („heeft zich Vondel met
grooten en rechtvaerdigen ernst gekant ...”) dat ook door De Witte is
gebruikt (Sewel 1708:6 ; 1712:8 : „de vermaarde Joost van den Vondel had
groot gelyk" etc.).
Ook de tweede maal dat Vondel wordt genoemd, kan De Witte uit een
grammaticale bron hebben geput (p. 31-32). De Witte laat zijn publiek de
keus om koning of konink, lang of lanck te schrijven :
J. van Vondel spelde voor-desen jongk, langk, vergangkeltjk, springkhaen,
Koningklijk enz.

De laatste schrijfwijze zou De Wittes voorkeur hebben „wanneer het
Gemeyn [de gewone schrijver] daer toe geliefde te vallen". Bron van de
informatie betreffende Vondel zou Sewels al genoemde Nederduytsche
spraakkonst (1708:22 ; 1712:36 : „Vondel plagt te spellen" etc.) kunnen
zijn waar deze informatie is gegeven. Ook Nyl6e (1703:12 ; 1707:42) kan
hier weer worden genoemd, zij het dat Sewel de eerste vier voorbeelden
van De Witte bevat, Nyl6e slechts de eerste twee.
Drie namen van contemporaine Nederlandse grammatici zijn zojuist
gevallen : Arnold Moonen, Willem Sewel en Jacobus Nyl6e. De Witte
heeft hun namen wellicht ongenoemd gelaten hoewel hij bij hun werken
te rade is gegaan, omdat zij godsdienstig tot het ` andersdenkende kamp'
behoorden, Moonen en Nyl6e zelfs dominee waren.
Dat De Witte Nylóe's Aanleiding heeft gebezigd, blijkt uit het bovenstaande nog niet zo helder. Overtuigend is evenwel de opmerking op
p. 92:
Ik heb bemerkt, dat een Taelkondig Man in verlegentheyt is, om de
woorden Man Godts, Lam Godts, Liefde Godts enz. wel uyt te drukken :
dewijl na het gebruyk van onze Tael de Genitivus voor den Nominativus
staen moet : gelijk men Salomons wijsheyt, Samsons sterkte, en Davids
zachtmoedigheyt zegt.

Juist gezien de voorbeelden zal met die „Taelkondig Man" Jacobus
Nyl6e bedoeld zijn, die al in zijn Aanleiding (1703:25 ; ook 1707:60) had
opgemerkt :
Als het ene naamwoort van het andere geregeert wort moet het rectum
doorgaans voor het regens staan, voornamelijk de genitivus, als, Salomons
wijsheit ; Simsons sterkte ; Davids rijk [...]. Naar dezen regel zijn echter
deze volgende niet wel te schikken, als man Godts, lam Godts, mensche
Godts, vreze Godts, de liefde Godts.

Het lijkt zelfs waarschijnlijk dat de editie van de Aanleiding van 1703 kan
worden geëlimineerd, met behulp van een opmerking van p. 93-94 van
het Ontwerp :
Het gebruyk by ons is, dat men de Adjectiva, alleen staende, declineert,
ofte buygt, als of er de Substantiva by-stonden ; en daerom zeggen wy in't
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Meervoudig : de geleerde, de rechtveerdige, de geloovige ; niet de geleerden, de rechtveerdigen, de geloovigen : gelijk nu by vele Hollanders
gepleegt wordt, en noch meer en meer dagelijks toeneemt. Daer zijn-der
nochtans die uyt dit getal willen uytnemen de woorden zommige, eenige,
andere enz. ; maer ik heb'er ook al gevonden, die zommigen, eenigen, en
anderen schrijven.

Een paralleltekst hiervoor is slechts te vinden in de tweede druk van de
Aanleiding, die van 1707 (:84-85), waar kritiek wordt geoefend op een
citaat dat aan David van Hoogstratens Aenmerkingen is ontleend :
Doch Vondel en andere voorname schryvers zeggen in nom. plur. de vromen, de rechtvaardigen, de gelovigen, de heiligen, de wyzen, en declineren
deze adjectiven als substantiven ; het geen ik ook liefst volge. Daar zyn
echter enige woorden, die wel zonder n willen geschreven zyn, als somdoch dan
mige zyn van oordeel, enige nemen't dus, andere weer anders ;
slaat het op schryvers, uitleggers, enz.

In elk geval vertoont Sewels „Dus buygt men in't Meervoudige ook Sommige, Etlyke, enz. want die hebben geen eenvoudig getal" aanzienlijk
minder overeenkomst (Sewel 1708:125 ; 1712:240).
Ook van de Nederduytsche Spraakkonst van de Amsterdammer Sewel
zijn sporen in het Ontwerp terug te vinden. Zo vinden we op p. 16-17 :
De Q. begon van eenige al te nauwe sifters uyt onsen A. B. verbannen
te werden, en KW. in haere plaets te komen ; maer dewijl ik zie dat die
onaengename nieuwigheyt door de liefhebberen van 't selfde Landtsschap verworpen werdt ; en iemand van deselfde [t.w. „die onaengename
nieuwigheyt"] aerdiglijk zegt, dat men gekwel alsdan niet gevoegelijk van
gek-wel zou konnen verscheyden ; schijnt het niet noodig, zig breeder
tegen dese inbreuk te willen kanten.

Leupenius (1653:10) had de kw-spelling al verdedigd ; hij werd enkele
decennia later door Nil Volentibus Arduum gevolgd, met name door
Andries Pels (1631-1681) in zijn ` Voorréde aan den leezer' in Q. Horatius Flaccus Dichtkunst, op onze tyden, en zeden gepast (Amsterdam : Jan
Bouman, 1677, 4 1707), en door Joannes Duykerius (1661/2-1702) in de
Schouburgh der Neederduytsche letter-, spel- en lees-konst (Amsterdam :
J. Bakker, 1696:40-41). Wigardus a Winschooten (ca. 1639-1685) heeft
in zijn Letterkonst (Leiden, 1683:19) willen vasthouden aan de traditie,
evenals Petrus Francius (1645-1704) in zijn `Voorrede' bij zijn vertaling
van Gregorius Nazianzenus Van de mededeelzaamheidt (Amsterdam :
Henrik Wetstein, 1699:64), en Sewel (1708:23 ; 1712:37). Zij zijn mannen
uit „'t selfde Landts-schap" als Leupenius en de leden van Nil : Holland, die voor de traditie in dezen stonden en qu spelden, evenals
Moonen (1706:11 : „eene onnoodige nieuwigheit"). De opmerking met
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betrekking tot gekwel is bij Moonen (1706:12) en Sewel (1708:23 ;
1712:37) te vinden, van wie Moonen niet tot het gewest Holland kan
worden gerekend. Maar wellicht dat De Wittes woordgebruik („verbannen”) ook in de richting wijst van J.F. van Geesdalles (?-?) Parallele de
la grammaire des deux langues Francoise & Flamende (Gent : erven Maximilien Graet, 1700:45) : „Aengaende de Q, daer is eenen Hollandschen
Schryver die se uyt de Vlaemsche Letter-konste bannen wild, seggende
dat het beter is sich van kw te dienen als van qu. 't Is seker, dat hy gelijk
heefd".
Ook een opmerking als „de Oude plagten Wt voor uyt te schrijven" (Ontwerp p. 17) heeft meer weg van Sewel (1708:2 ; 1712:3 : „Men vindt nog
wel in oude spellingen, Wt voor uyt") dan van Moonen (1706:14 : „Van
outs misbruikten zommigen de W in het spellen van Wt voor Uit"). En
wanneer De Witte op p. 29 pleit voor de schrijfwijze „deugt, om dat het
van deugen komt ; magt, om dat het van mogen komt ; gewigtig om dat
het van wegen komt" kan de overeenkomst met Nyloe (1707:38 : „Omdat
magt komt van mogen, gewigt van wegen") niet worden geloochend maar
moet ook worden vastgesteld dat Sewel (1708:20 ; 1712:31) de drie voorbeelden van het Ontwerp bevat :
G is noodig in [...] deugd, en niet deucht ; want het Werkwoord, daar 't
van afgeleyd schynt, is deugen. Ik acht magt beter dan macht, want dat
woord komt van mag, welks Onbepaalende wyze [Infinitivus] is moogen
[...] ; gewigtig (van weegen), en niet gewichtig.

Een andere passage waarin het Ontwerp opnieuw zowel met Nylóe's Aanleiding als met Sewels Nederduytsche Spraakkonst overeenkomst laat zien,
treffen we aan op p. 94-95 :
Voorders zijn by ons (gelijk in alle andere Talen) vele verbasterde woorden door het algemeyn gebruyk als ingelijft : zoo dat men die nu zeer
moeyelijk uyt onze spraek zoude konnen verbannen. Als Glorie, Tribulatie, Discipel, Kroon, Throon, Schepter, Exempel, Maniere, Philosof, Poëet,
Propheet, Capittel, Scandael, Souvereyn, Majesteyt, Ordre
enz. Want
schoon men in dezer plaets, Heerlijkheyt, Quellinge, Leerling, Krans,
Rijks-zetel, Rijks-staf, Voorbeelt, Wijze, Wijs-begeerig, Dichter, Voorzegger, Hooft-stuk, Verergering, Opperhooft, Hoogmagtigheyt, Schikking
enz.

kan zeggen ; nochtans zijn de eerste woorden (wat de kracht en de
oprechte uytdrukkinge onzer gedachten aengaet) ten minsten van zoo
goede munt-stof als de tweede [...].

Van deze opgesomde leenwoorden vinden we er ook enkele bij Nyl6e
(1707:2-3) en Sewel (1708:49-50 ; 1712:87-88), bij beiden ook met een
geheel Nederlands equivalent

(16)
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Nyloe

Sewel 1708

glori
kroon
troon
schepter

ere
sluier
zetel
ryksstaf

filosoof
poëten

wysgierige

glorie

heerlykheyd, roem, luyster

troon
scepter
exempel
filosoof
poëet
kapittel

rykszetel
ryksstaf
voorbeeld
wysgeer
dichter
hoofdstuk

Uit deze parallellen valt op te maken dat Sewel als het ware heeft gereageerd op het werk van Nylde. De overeenkomst tussen de Nederlandse
woorden die De Witte heeft vermeld, en die van Sewel is eveneens opvallend, zij het dat aan De Witte de beschouwing van Nyl6e (1707:3-4) met
betrekking tot de weergave van filosoof niet is ontgaan : zij heeft hem
ongetwijfeld tot „wijs-begeerig" geïnspireerd. Terzijde zij opgemerkt dat
van de zestien door De Witte genoemde bastaardwoorden er veertien
(niet : kroon, troon) als lemma voorkomen in de zevende druk van Lodewijk Meijers Woordenschat (Amsterdam : Hendrik Boom en de weduwe
Dirk Boom, 1698), waarvan er twaalf (niet : tribulatie, scandael) voorzien
zijn van het door De Witte vermelde Nederlandse equivalent.
Ook op p. 98 kan De Wittes vaststelling in verband worden gebracht met
zowel Nylóe's werk als dat van Sewel. De Witte noteerde :
Ter oorsaeke dat ik hier zegge : Te kennen geeft, en krachtiger indrukt ;
daer ik na de nauwe regelen van de SPRAEK-KONST te kennen GEVE,
en INDRUKKE, zou moeten zeggen ; moet ik tot mijner verschooninge
doen bemerken, dat die Tempora conjunctiva, ofte Aenvoegende tijden, by
ons zeer schaerselijk in 't gebruyk zijn ; en dienvolgens, dewijl men
spreekt om wel verstaen te warden, schijnt'et dat men, tot noch toe, het
algemeyn gebruyk in deze zaek wat moet toestaen ; ja mogelijk, om dit
algemeyne gebruyks wille, als voor eenen regel stellen, dat men in diergelijke voorvallen de Conjunctivus, en den Indicativus gebruyken mag :
gelijk men in 't Latijn ook wel zegt : Si hoc ita est, indien dit zoo is ; en,

Si hoc ita sit, indien dit zoo zy.

Nylóe (1707:73) en Sewel (1712:293) hadden ongeveer hetzelfde betoogd.
De tekst van het Ontwerp laat dus een aantal malen een opvallende overeenkomst zien met die van Nylde's Aanleiding en Sewels Nederduytsche
Spraakkonst. Een enkele keer geeft De Witte ook aanleiding tot de veronderstelling dat er andere taalkundige werken in zijn handen hebben
gelegen ; we hebben daarvan een voorbeeld gezien toen Van Geesdalles
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Parallele is genoemd. Een ander geval van overeenkomst vinden we op

p. 18-19 :
Men heeft de S. boven-dien afgenomen alle de woorden, die voordesen
met SW. gespelt wierden, om die ook aen de Z. over te leveren.

Uit het onderzochte materiaal blijkt dat alleen Moonen (1706:17) hier
duidelijk mee overeenstemt :
Van de Medeklinkeren ontfangt de Z om haere zoetheit geenen achter
zich, dan alleen de W ;

maar Moonens voorbeelden zijn andere dan die van De Witte.
In het oog springt ook een tekst van p. 33 uit het Ontwerp :
Ik zie dat'er by zommige in twijfel gebragt en betwist werdt of men Philosof, Philippus, Philemon enz. dan of men Filosof, Filippus, Filemon enz.
moet spellen ; ik houde het zonder waggeling met de eerste spelling.

Sinds Vondel in 1644 resoluut Griekse en Latijnse woorden (ook eigennamen) aan de Nederlandse spelling had aangepast, bestond er discussie
omtrent de spelling met ph dan wel f. De Witte refereert in het geciteerde
duidelijk niet allereerst aan een spellinggebruik maar aan een discussie :
„in twijfel gebragt en betwist werdt". De voornaamste achttiende-eeuwse
taalkundigen hebben zich door Vondel laten leiden : Van Hoogstraten
(1700:23 ; 1710:43) en Sewel (1708:25 ; 1712:40-41) hebben voor de f-spelli ng gekozen in ingeburgerde woorden, Nylóe (1703:12 ; 1707:40) en
Moonen (1706:7) hebben zich geheel bij Vondel aangesloten ; bij Nylde
zijn daarbij o.a. de woorden filosoof en Filippus als voorbeelden gebruikt.
Maar bij hun zeventiende-eeuwse voorgangers lezen we maar weinig sympathie voor Vondels gebruik. Pels (1677) heeft opgemerkt dat men „op
het voorgaan van de béste Schryvers Fébus, en Faëton zou kunnen spéllen", maar gaf zelf de voorkeur aan ph. Winschooten (1683:11) heeft de
f-spelling van de hand gewezen. Duykerius heeft in zijn Schouburgh
(1696:39-40) hen gekapitteld die „de zelve woorden alzoo het uytheemsche zijn, van hun Natuurlijke klank, en eygen letteren [beroven], en
daarom is die wijze van doen ten eenemaal verwerpe lijk" ; hij is de enige
bij wie de drie door De Witte gegeven voorbeelden voorkomen. Duykerius (1696:42) pleit voor een verschillende spelling van syn („van een
ander", bezittelijk voornaamwoord) en zyn („voor iet dat is", werkwoord) evenals De Witte (p. 27), opmerkingen die we bij anderen niet of
nauwelijks tegenkomen.
Er is zeker nog één punt op grond waarvan mag worden verondersteld
dat de Schouburgh van de spinozistische schoolmeester uit Amsterdam
door De Witte is gehanteerd. Op p. 11 van het Ontwerp valt te lezen :
Sommige nogtans meynen dit met de G. goedt te maken, en sgryven in
plaets van schryven te spellen. Doch ik geloof dat deze nieuwigheyt weynigen ingang by de liefhebberen vinden zal.
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Er lijkt in dit citaat een tegenstelling te bestaan tussen de „liefhebberen",
de goedwillende taalgebruikers, en „Sommige", de eigentijdse (vgl. „nieuwigheyt") regelgevers. De eerste die van een dergelijke sg- spelling gewag
heeft gemaakt mét het voorbeeld van De Witte , is Winschooten
(1683:6) : „het en baat haar geensins, die sonder reede en sonder voorbeeld van iemand ter weereld de SCH in dit deel veranderen in SG gelijk
in sgryven, sgenken". Duykerius (1696:32-33) stond niet onsympathiek
tegenover sg :
Die hier de G. in plaats van ch. spellen, voldoen wel eygendlijkst, de
kragt, die zulk slag van woorden in het uytspreeken hebben ; maar alzoo
dit in onse Taal en Spelwijze al te merklijke verandering brengd, is zulks
best nagelaaten, want Sgaamd [...] voor Schaamd [...] zouw veele die
anders al wel leezen konnen, op nieuw na een Schoolmeester moeten doen
omzien.

Op p. 18 van het Ontwerp treffen we een ` uitputtende' opsomming aan
van de woorden die naar het oordeel van De Witte aan het begin met
een s moeten worden geschreven :
[...] dient alleenelijk aengemerkt, dat alle diergelijke woorden, dat is, die
met een klink-letter naer de S. beginnen, in dit kleyne perk besloten werden : sa, sayette, say, sabel, saffraen, salaedt, saeylle, salpeter, samen, sammelen sap, sappig, saergie, satijn, sedert, segrijn, sek, semmelen, servet, sidderen, simme, simpel, syrbp, sissen, sober, soldaet, solpher, somme, somber,
sop, saudêren„ sukkelen, sul, sus, suyker, suyssebollen, en suyssen.

Van deze 37 woorden komt er een dertiental voor bij Sewel (1708:26 ;
1712:41). Maar treffend is toch wel de overeenkomst met p. 39-41 uit De
spelling van A. Moonen in eenen brief verdedigt ('s-Gravenhage : J. van
Ellinkhuizen, 1708) van Pieter H. Poeraet (1684 -na 1741), bij wie alle
woorden, soms anders gespeld (bijvoorbeeld sali voor saeylle, sergie voor
saergie), gevonden worden in een (overigens veel uitgebreidere) opsomming van „alle de woorden, die in het Nederduitsch met de S voor eenen
Klinker beginnen". Ook dit werk is dus De Witte bekend geweest.
4. De Witte en het Zuidnederlands, i.c. het Vlaams
De Vlaming De Witte schrijft in het Noorden, waar de grammaticastudie
van het Nederlands aan het begin van de achttiende eeuw bloeit, een
spraakkunst voor Vlaamse schoolmeesters. Daarbij moet worden opgemerkt dat De Witte zijn boekje als een Ontwerp, een schets dus, heeft
gepresenteerd (zie ook p. 91). Die relativerende houding heeft hij ook
aangenomen ten opzichte van de spraakkunst in het algemeen (p. 99) :
Dit zy dan ook de eerste en de laetste Regel van onze SPRAEK-KONST,
dat men de Regels der zelfde niet altijdt angstiglijk achtervolgen moet ;
en dat men, om het algemeyne gebruyk te gemoet te gaen, ofte om de
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zoet-luydentheyt te behouden, zomtijdts in kleyne dingen, van die
uyterste nauwkeurigheyt wel mag stappen ; en wat aen het gehoor, ofte
aen de algemeyne gewoonte van sijn Vaderlandt, in 't spellen toegeven.

Dat „de algemeyne gewoonte van sijn Vaderlandt" wijst erop dat De
Witte dialectologische differentiatie zeker niet heeft afgewezen. Het ligt
dan ook voor de hand dat hij, gebruik makend van zijn (noordelijke)
bronnen, ten behoeve van zijn publiek aandacht heeft gehad voor het
Vlaams en voor eventuele tegenstellingen tussen zijn moedertaal en het
noordelijke Nederlands.
De Witte heeft zijn lezers
en dus allereerst de Gentse schoolmeesters,
aan wie hij zijn Ontwerp had opgedragen niet zo heel veel bijzonderheden met betrekking tot zijn moedertaal aangereikt. Enkele van zijn
opmerkingen zijn duidelijk didactisch. Leer de kinderen de letter g een
goede naam te geven (p. 13-14), leer ze de h uit te spreken zodat de Vlaming niet langer met de terechte spot van Hollander en Brabander wordt
overladen (p. 14-15) : het zijn opmerkingen die Pontus de Heuiter (15351602) al in 1581 had genoteerd. En wie de opmerkingen hierover leest in
de tweede druk van Verpoortens Woorden-schat (Antwerpen : Gerardus
Berbie, 2 1759:58), zal kunnen constateren dat de Antwerpse schoolmeester de informatie van De Witte, inclusief diens voorbeelden, gretig heeft
ontleend, zonder zijn bron te vermelden ; een bewijs dat het Ontwerp in
het Zuiden niet geheel onbekend is gebleven.
De Witte spreekt verder zijn voorkeur uit voor de spelling oi in plaats
van oo in woorden als hoiren, oirspronk, geloif, doorboiren omdat „deze
twee letteren M. den oprechten klank uytdrukken die men in Vlaenderen, en elders, aen zoodanige woorden geeft" (p. 29). Tegenover deze
woorden
die hij overigens op praktische gronden met oo is blijven
schrijven
zijn op p. 95 andere geplaatst die hij liever met ó zou hebben
genoteerd :
Eenige zijn verwondert geweest, dat ik in den Titel Schol-meesters met
een ó (dat is met een lange 0) geschreven hebbe : meynende dat Schoolmeesters zou beter wezen. Doch sy zouden die verwondering staken,
indien se wisten (gelijk boven gezeydt is) dat 00 by ons als de Grieksche
Diphtongus OI wordt uytgesproken ; en overzulks by ons geen bequamer
middel schijnt te zijn als deze klank-geteekende ó, om de rechte uytspraek
aen de woorden Schol-meester, bódtschap, belóft, en hondert diergelijke te
konnen geven. Want 't is ongelijkelijk lichter een groot volk deze klankgeteekende ó te doen aennemen, als hen van de uytspraek der twee 00,
die by hen als OI luydt, te doen veranderen.

Het door De Witte aangegeven verschil in klank heeft een etymologische
basis : de woorden die hij met oo schrijft (en met ó zou willen noteren),
hebben alle van oorsprong een zogenaamd zachtlange vocaal, de overige
niet.
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Opvallend genoeg heeft De Witte bij zijn bespreking van de flexie in de
eerste naamval van mannelijke woorden ook de vorm den gebruikt :
„Den ofte de vader" (p. 39) en „Eenen man, ofte een man", „mijnen [...],
sijnen" etc. (p. 41). Hij heeft aan dit gebruik ook enige woorden gewijd
(p. 36-37) :
Voor 't Mannelijk Geslacht past het ledeken DEN ; [...]. Hier dient niettemin aengemerkt, dat men het ledeken DE ook voor 't Mannelijk Geslacht
mag stellen ; voornamelijk als het noodig is om den Noemer [eerste naamval] [...] van den Aenklaeger te onderscheyden. Zoo zegt men zeer gevoegelijk : De knecht heeft den meester geslagen : om dat het andersins twijfelachtig zou wezen, wie van tween de slagen ontfangen heeft. Men segt
ook dikwils DE in den Noemer om der lichtigheyt wille : De man is daer ;
de windt is gelegen ; de mensch is sterffelijk enz. en hier uyt meyn ik
gesproten te zijn, dat nu by de Hollanders deurgaens het Ledeken DEN
in den Noemer al-zoo-veel als afgekeurt is ; en aldus by hen geen verschil
tusschen 't Mannelijk en 't Vrouwelijk Geslacht in den Noemer gemaekt
wordt.

Christiaen van Heule (?-1655), die wellicht Vlaamse voorouders had,
heeft in zijn Nederduytsche grammatica ofte spraec-konst (Leiden, Daniel
Roels, 1625:10) het gebruik van den in de eerste naamval bij mannelijke
woorden gesignaleerd ; hem waren schrijvers bekend die het oude adnominale systeem handhaafden : „welke achten dat men Den behoorde voor
[als] het Ledeken des mannelicken geslachts te houden". In de Nederduytsche spraec-konst ofte tael-beschrijvinghe (Leiden, Jacob Roels, 1633:3031) heeft hij dit afgekeurd. De Antwerpse jezuïet Bolognino heeft in zijn
spellingboek (1657:34-35) den man etc. gepropageerd. Voor de onbekende, Zuidnederlandse auteur die in 1666 Lingua Teutonica exexlex
heeft laten verschijnen, waren den, dien en desen eveneens gewone vormen bij mannelijke woorden in de nominatief (p. 6 en 13).
Ook in de paradigma's van latere achttiende-eeuwse Vlaamse spraakkunsten blijven adnominale woordvormen als den, mijnen, dezen etc. in
de eerste naamval enkelvoud bij mannelijke woorden
ongeacht hun
beginklank
als genusindicator gehandhaafd zoals het onderzoek van
Maljaars (1979:29-30, 40-54 ; 83-93) heeft aangetoond. Slechts bij een
enkele Noordnederlander : de Haarlemmer Johannes Huwé (?-1725) in
diens Nederduytse redekonst (Haarlem : Isaac Enschedé, 1710), hebben
den etc. een plaats in de overzichten gekregen ; verschillende andere
Noordnederlandse, met name de op het Amsterdams georiënteerde taalkundigen hebben dit den wél gememoreerd maar er in de grammatica
geen plaats voor ingeruimd ; de `Zuidhollanders' waren veel toleranter in
dezen. Van Hoogstraten (1710:**6" 1-7) bijvoorbeeld wilde „dulden in het
spreken (curs. G.D.) de manieren van zeggen : den Apostel zegt : dewyl
deze Paragoge of Nazetting, die echter, als men recht (curs. G.D.) zal
spreken, voor quaet Duitsch moet geacht worden [...], eene zachtheit
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geeft in het uitbrengen der woorden", maar hij verlangde „alleen dat in
't schryven (curs. G.D.) een vaste en geregelde voet gehouden wort". De
door Maljaars verzamelde gegevens duiden erop dat een oud driegenerasysteem zeker in het zuiden van het Nederlandse-taalgebied in de morfologie van adnominale woorden als lid- en voornaamwoorden (lang) is
gehandhaafd.
Van geheel andere orde is de opmerking die De Witte heeft gemaakt op
p. 89-91. Na te hebben vastgesteld dat de oude vorm (ende) van het
nevenschikkend voegwoord plaats heeft moeten maken voor en, komt de
negatie ter sprake :
Doch wat nu gemaekt met het zelfde woordeken EN voor zoo veel het
een tusschen-werpzel (interiectio) is, 't welk de Franschen met NE uytdrukken ? Want dit t'eenemael uyt onze Tael te willen verbannen, zal
eene hardigheyt in de zelfde verwekken, dewelke de wanluydentheyt van
alle die ENDEN in onaengenamentheyt overtreffen zal. Ik laet den Leser
eens overdenken, wat een kreupele overzettinge het zou zijn van 't eerste
vers in Davids Harpzangen, als men (deze ENNEN verwerpende) de
zelfde op de volgende wijze verrigten zoude : Zalig is de man die niet (en)
gaet in den raedt der godloozen ; en op den weg der zondaers niet (en)
staet ; en op den zetel der peste, ofte der spotters niet (en) zit. Men zou
diergelijke exempelen, uyt de Schriftuur alleen, met honderden konnen
aenbrengen.
Het is waer, dat die ENNEN by ons, en by de Brabanders wat te vele
gebruykt worden ; en dat men overzulks eene bequame middelmatigheyt
over dit stuk zal moeten uytvinden, om, met een ongemak te willen vermijden, in geen grooter en ellendiger te vervallen.

Het ontkenningspartikel en was in de (Noordnederlandse) grammatica's
van de zeventiende en de achttiende eeuw al verschillende malen onder
schot genomen. Volgens Leupenius (1653:70) was het „een groot misbruik [...] dat en somtyds genoomen wordt voor een ontkenninge, gestellt
synde by geen of niet : soo wordt gemeenlyk geseidt, gy en suilt niet dooden". Dominee Joannes Vollenhove heeft in zijn gedicht `Aan de Nederduitsche schryvers ' (Dibbets 1991:75 ; 56-57) dat „gemeenlyk" van Leupenius ontkend : „Dus vind men en in geen gemene praat, Maar deftig
werk, daar 't lam en ledig staat [...]. Voegt en iet by 't ontkende, of by
't verboden ?" Anders gezegd : het ontkenningspartikel en wordt alleen
gebruikt door wie verheven willen spreken, en blijkt semantisch geen
functie te hebben. Elders heeft Vollenhove dit en „zonder noot of nut"
genoemd, „een misstal [ontsiering]", „onnut" (Dibbets 1991:57). Francius
is in zijn voorrede tot zijn vertaling Van de mededeelzaamheidt uit 1699
niet zo'n verklaard tegenstander van en, waarover Nylóe in een brief aan
Vollenhove van 17 april 1704 opmerkte dat hij dit „gansch geen sieraat"
achtte. In zijn Aanleiding (1707:5 ; 1703:4) heeft Nylóe dit en in het spoor
van Vollenhove gerekend onder de ` overtollige ' woorden, „die niets zeggen of betekenen" en die op papier alleen maar ruimte vergen. Er is dui-
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delijk een offensief ingezet tegen het ontkenningspartikel, dat in de loop
van de tijd zeker in het Noorden het veld heeft moeten ruimen. De Witte
heeft het verschil in gebruiksfrequentie van dit en gesignaleerd.
Als een andere tegenstelling tussen zijn moedertaal en de taal van zijn
dage lijkse omgeving, het `Hollands', heeft De Witte op p. 93-94 vermeld :
Het gebruyk by ons is, dat men de Adjectiva, alleen staende, declineert,
ofte buygt, als deer de Substantiva by-stonden ; en daerom zeggen wy in
't Meervoudig : de geleerde, de rechtveerdige, de geloovige ; niet de geleerden, de rechtveerdigen, de geloovigen : gelijk nu by vele Hollanders
gepleegt wordt, en noch meer en meer dagelijks toeneemt. Daer zijn-der
nochtans die uyt dit getal willen uytnemen de woorden zommige, eenige,
andere enz. ; maer ik heb'er ook al gevonden, die zommigen, eenigen, en
anderen schrijven.

De discussie aangaande de verbuiging van zelfstandig gebezigde adjectieven was al lang gaande. Anthonis de Hubert (1583-na 1636) had in
`Noodige waarschouwinge aan alle liefhebbers der Nederduijtze tale' uit
1624 (zie Zwaan 1939:121-131) nog de vrije keus gelaten tussen „twee
geloovige, ofte geloovigen, [...] twee heylige ofte heyligen". Samuel Ampzing (1590-1632) had in ` Nederlandsch tael-bericht' uit 1628 (Zwaan
1939:133-191, i.c. p. 10) geen bezwaar gemaakt tegen meervouden op -en,
maar ook vormen op -e van harte toegelaten : „met namen in de woorden enige sommige, weynige, alle, andere, ende diergelijke". Van Heule
(1625:106) meende dat „het gemeynste [meest normale] gebruyk" de
vorm op -e was, maar gaf „op dat het enkel getal van Veelvoudig onderscheyden werde" de voorkeur aan een meervoud op -en : „ Wy zijn de
wijze, ofte beter wijzen" (p. 103), behalve wanneer er vrouwen werden
aangeduid. In zijn spraakkunst uit 1633 is het tij evenwel gekeerd : „Als
de By-woorden [bijvoeglijke naamwoorden] voor zelf-standige genomen
worden, zo eyndigen die somtijts in het veelvoudich getal in EN [...] doch
doorgaens zijn alle By-woorden bevallicker zonder N op het eynde"
(p. 105) : de welluidendheid bepaalde dus de keus.
De grammatici uit het begin van de achttiende eeuw hebben allen voor
vormen op -en gekozen : Moonen (1706:115-116) schreef de oversten, heiligen, geestelyken, rechtsgeleerden, anderen, Sewel (1708:114-115 ;
1712:229) kerkelyken, oversten, schriftgeleerden, godgeleerden, maar
andere, sommige, etlyke. Hierboven (zie par. 3) is al aangegeven dat De
Wittes uitspraak voor wat betreft het Hollands grotendeels is ontleend
aan Nylde's Aanleiding.
Aan het begin van de achttiende eeuw hebben de taalkundigen veel aandacht besteed aan het woordgeslacht. De Witte heeft erop gewezen
(p. 43) dat de Hollanders met Brabanders en Vlamingen wat het genus
betreft dikwijls niet overeenstemmen ; of hij daarbij Brabanders en Vlamingen gezamenlijk tegenover de Hollanders heeft willen stellen, is niet
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duidelijk. Hij geeft vervolgens op p. 44-55 een lijst met woorden „Om dit
den Leser ten deele kenbaer te maken [...] en met eenen [te] verklaren het
onderscheyt 't welk in dese zaek tusschen ons, en andere, kan bespeurt
worden" (p. 44). Opvallend is hierbij zijn vereenzelviging met de Vlamingen door middel van het gebruik van „ons".
De lijst van De Witte omvat 293 ingangen. In een enkel geval is bij de
informatie met betrekking tot zo'n ingang nog een nieuw woord ingevoegd, zoals s.v. lust : „ Wellust nochtans is v.". Het gaat om 26 van dergelijke toevoegingen ; vijf ervan hebben ook als zelfstandige ingang een
plaats gevonden vgl. s.v. daedt : „j...] Alhoewel weldaedt en misdaedt
by ons onzijdig zijn", waarvan weldaedt wél en misdaedt niet als afzonderlijk trefwoord optreedt , zodat hier verder van 314 (293 + 26 — 5)
woorden gesproken wordt.
In 249 gevallen (bijna 79 %) heeft De Witte slechts één woordgeslacht
vermeld (bije. „Angst is m."), waarbij soms een voorbeeld is gegeven
(zoals „Glimp m. De zaek eenen goeden glimp geven"), waaruit dan blijkt
dat De Witte zich aan het taalgebruik, i.c. de morfologie heeft vastgehouden. Bij deze 249 woorden is er dus geen sprake van een expliciete aanduiding van dialectverschil.
Vergelijken we de genusaanduiding van deze 249 woorden met de gegevens over de geslachten bij Sewel (1712:108-167), dan blijkt dat 15 van
deze woorden niet bij Sewel voorkomen. Wat de resterende 234 woorden
betreft stemmen De Witte en Sewel 180 maal overeen ; bij 54 woorden
heeft Sewel alleen een ander (20 maal ; bije. De Witte : „Tweespalt m."
en Sewel : „Tweespalt V.") of óók een ander (34x) genus opgegeven (bije.
„De Witte : Strot v." en Sewel : „Strót M. en V.").
Hoog geschat was ook de Aenmerkingen over de geslachten der zelfstandige naemwoorden van David van Hoogstraten. Van dit werk was de eerste druk in 1700 verschenen, maar De Witte heeft in 1713 ook over de
tweede, sterk uitgebreide editie van 1710 (Amsterdam : Halma) en de
titeluitgave van 1711 (Rotterdam : D. vander Ameyden) kunnen beschikken.
De 249 woorden waarbij De Witte slechts één woordgeslacht heeft vermeld, zijn vergeleken met de gegevens uit de tweede druk van Van Hoogstratens boek. Probleem daarbij is dat Van Hoogstraten in veel gevallen
een (soms uitvoerige) uitweiding levert waarbinnen het aanvankelijk vermelde genus een of twee andere genera-aanduidingen naast zich krijgt.
Bij de vergelijking is hier steeds uitgegaan van de eerste opgave of de uitgesproken voorkeur van Van Hoogstraten.
Bij Van Hoogstraten ontbreken zeven woorden van De Witte. Voor 211
woorden stemt het genus van De Witte overeen met dat van de Amsterdamse conrector. Bij 31 door De Witte opgenomen woorden heeft Van
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Hoogstraten dus alleen een ander (17 x) of óók een ander (14 x) genus
opgegeven dan De Witte. Juist bij die woorden waarbij Sewel én Van
Hoogstraten hetzelfde, van dat van De Witte verschillende genus hebben
vermeld, zullen we met een duidelijk dialectonderscheid te maken hebben. Het betreft bohey („Groot Bohey maken") dat voor De Witte onzijdig is, voor de beide noorderlingen mannelijk, els, esch, krop, molen,
moordt, sleutel, stam, stapel, die De Witte vrouwelijk heeft genoemd terwijl ze naar de mening van Sewel en Van Hoogstraten mannelijk zijn, en
overdaedt en tweespalt, naar De Wittes overtuiging mannelijk maar vrouwelijk voor Sewel en Van Hoogstraten.
Met betrekking tot 65 woorden heeft De Witte meer dan één genus opgegeven. Bij draek („Draek is m. doch v. als men dat woordt aen quade
vrouwen toeëygent") en persoon („Persoon m. en v. Na dat men van
mannen ofte van vrouwen spreekt") is dat niet dialectgebonden. Bij de
resterende 63 woorden is dat wel het geval : „Anker is by ons mannelijk,
en by de Hollanders onzijdig" of „Borst-weer is o. alhoewel het zommige
v. maken". Zoals uit deze twee voorbeelden blijkt, is De Witte niet steeds
expliciet. Sterker nog : de nauwkeurige oppositie „by ons" „de Hollanders” vinden we alleen binnen de eerste twaalf woorden en bij oog en
oor die volgens De Witte nog maar recentelijk genuswijziging hebben
ondergaan ; voor het overige is er sprake van „zommige", „andere"
(,,Koor m. by andere o.").
De gegevens van deze 63 woorden zijn vergeleken met de informatie die
Sewel en Van Hoogstraten leveren ; ook nu weer is bij Van Hoogstraten
uitgegaan van het genus dat duidelijk zijn voorkeur had. Als deze dus
schrijft : „ANTWOORT v. In deze eenige antwoort. Vondel in Virg. 6 b. der
Eneade. My dunkt dat het zyn moet, In dit eenige antwoort, zynde ten
minsten het gebruik hier voor", is antwoord beschouwd als een woord dat
Van Hoogstraten als onzijdig heeft beschouwd. Zo ook is ballingschap als
een vrouwelijk woord opgevat, gezien „Dit houde ik voor vr. [...]. Doch
Hooft zegt in Tacitus p. 24 Hy heeft veertien jaren het ballingschap gedult".
Van 31 woorden vermelden Sewel én Van Hoogstraten alleen het genus dat
De Witte heeft genoemd tegenover dat van het Vlaams, bijvoorbeeld : De
Witte „Brok is by ons v. Een groote brok inslikken. By andere m." tegenover
Sewel „Brók M." en Van Hoogstraten „BROK m. Aen eenen voorgeworpen
brok". In één geval vinden we bij Van Hoogstraten een duidelijke afkeuring
van het woordgeslacht dat De Witte voor het Vlaams aan zou geven : vgl.
De Witte „Kraem o. by andere v." en Van Hoogstraten : „KRAEM V. [...]
Huigens zegt in zyn gedicht voor Westerbaens Okkenburgh, In 't kraem te
leggen, dat een byster ongeluit is". Daarnaast ontbreken er bij Sewel drie
woorden van De Witte waarvan Van Hoogstraten wél het niet-Vlaamse
genus opgegeven heeft. In deze 34 gevallen wordt dus De Wittes nietVlaamse woordgeslacht ondersteund door Sewel en Van Hoogstraten.
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Inhoudt en spiegel heeft De Witte mannelijk genoemd, „schoon by andere
o.", vondt heeft hij eveneens als mannelijk aangeduid, „by andere v.", en
bij tegenweer luidt de aantekening „v. by andere m.". Opvallend genoeg

heeft Sewel aan al deze woorden slechts het „Vlaamse" genus toegekend,
terwijl Van Hoogstraten vond alleen mannelijk heeft genoemd, bij inhoud
en tegenweer een uitgesproken voorkeur heeft voor „m", en ten aanzien
van spiegel heeft opgemerkt :
Men vint geschreven het spiegel. Hoe komt men daer
aen ? Het gebruik is 'er voor, zegt men. Waer ? in dat gewest, daer men
woont. Maer dat is misbruik. Zekere Knipperdolling [bedoeld is de Fries
Joannes Hilarides] schryft ook het brief Waerom ? omdat men in zyn
Pontus dus spreekt. Wech met de vodden. Het gebruik moet men by de
straet niet zoeken, maer halen by de goede Schryvers.
SPIEGEL M. [...].

De inhoud van deze woorden staat haaks op de uitspraak van De Witte
ten aanzien van het woordgeslacht van spiegel, de woorden zelf klinken
door in de laatste alinea van diens Ontwerp :
Voorders, als ik hier van 't algemeyn gebruyk onzes Vaderlands spreke,
verstae ik dit gewisselijk van een gebruyk dat onder fraeye lieden en fatzoenelijke Borgers te vinden is : want ik wete wel, dat men de straettaele
van 't gemeyne Volksken niet moet naervolgen, om de Neder-duytsch
uytspraek te schuymen, te zuyveren, oft te schaven.

Het `Vlaamse' en het `andere' genus van bijna alle resterende woorden
is bij Sewel en/of Van Hoogstraten eveneens vermeld. Zo is afbreuk (De
Witte „is by ons van 't Vrouwelijk Geslachte ; alhoewel het by zommige
Hollanders van 't mannelijk is") voor Sewel eveneens vrouwelijk maar in
de ogen van Van Hoogstraten mannelijk (hoewel Vondel „gebruykt hier
het vr. geslagt. Tot een geweldige afbreuk"), en beytel (De Witte „is by
ons m. by zommige Holl. v.") bij Van Hoogstraten alleen mannelijk, bij
Sewel mannelijk en vrouwelijk. Enkele keren zijn de `noorderlingen' het
onderling niet eens :
De Witte
„anderen "

egge
feest
neus
a

E

opdragt
schok
strael
vorm

Sewel

Van Hoogstraten

a o>E Eaa

De Witte
Vlaams

o („Maer Moonen [...]
vrouwelyk")
v (Vondel ook onzijdig)
m („Daer Hooft van
afwykt” : vrouwelijk)
V
v
m

m („Dogh Hooft heeft
het vrouwelyk")
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Van Hoogstraten blijkt dan het best met De Wittes „anderen" overeen
te komen, terwijl Sewel een voorkeur heeft voor het genus dat De Witte
„Vlaams" zal noemen.
Van de resterende achttien woorden komt intrede bij Sewel niet voor, en
geeft deze bij twee woorden (afbreuk en slinger) slechts één genus : hetzelfde als De Witte voor het Vlaams vermeldde. Scherm en veeg (De
Witte : onzijdig, „by andere m.") zijn volgens Sewel mannelijk of vrouwelijk, strandt en strop (De Witte : onzijdig, „by andere m. en v.") vrouwelijk en onzijdig, respectievelijk mannelijk en vrouwelijk. Sneeuw (De
Witte „v. schoon by andere m. oft o.") is volgens Sewel vrouwelijk of
onzijdig.
Bij twaalf van de achttien woorden heeft Van Hoogstraten in tegenstelling tot De Witte maar één genus direkt achter het naamwoord vermeld,
hoewel hij bij enkele woorden daaraan heeft toegevoegd dat deze ook wel
met een ander woorgeslacht worden aangetroffen (bije. „BEITEL m. [...].
By Vondel is 't vr. in Virg. 1 b der Lantg. Men kloofde het hout met de
beitel"). Evenals bij Sewel zijn voor Van Hoogstraten scherm, strop en
veeg niet onzijdig, maar terwijl Sewel van mannelijk én vrouwelijk sprak,
zijn deze drie woorden voor Van Hoogstraten alleen mannelijk. Wat vier
van deze twaalf woorden betreft waarvoor Van Hoogstraten maar één
genus opgeeft, is dat ene genus hetzelfde als het `Vlaamse' van De
Witte ; bij de overige acht beantwoordt Van Hoogstratens genus aan dat
van De Wittes „andere" of „zommige".

5. Conclusie
Er bestaat geen reden om achter de letters E. C. P., waarachter de auteur
van het Ontwerp van eene Nederduitsche spraek-konst zich verbergt, een
andere schrijver te vermoeden dan die van De geheele heilige schriftuur,
die in 1717 in Utrecht eveneens voor Theodorus vanden Eynden is verschenen met dezelfde initialen op het titelblad : Gillis De Witte, Gentenaar van geboorte. Deze jansenist en oud-leerling van Arnauld heeft in
het Noorden ten behoeve van zijn vroegere medeburgers een summiere
spraakkunst geschreven in een tijd waarin die in de Zuidelijke Nederlanden niet tot stand werden gebracht. Voor die grammatica heeft hij
gebruik gemaakt van eigentijdse Noordnederlandse taalkundige publikaties, van Duykerius, Van Hoogstraten, Nyl6e, Poeraet, Sewel, en anderen. Hun inzichten met betrekking tot het Nederlands heeft hij toegepast
op Zuidnederlands, en met name in omschrijvingen die van universele
aard waren, gemengd met uitspraken die hij ontleende aan de Grammaire
générale et raisonnée van Arnauld en Lancelot. Daarmee is het Ontwerp
de enige Nederlandse spraakkunst uit het begin van de achttiende eeuw
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waarin de invloed van die belangrijke Franse stroming valt waar te
nemen.
Het valt te wensen dat, ter vergelijking met het werk van De Witte, de
„Regels van de spelkonst seu opusculum de orthographia" boven tafel
komt van een andere Vlaming, eveneens in het Noorden als geestelijke
werkzaam : Franciscus Verbiest. Deze jezuiet, in religione de tegenpool
dus van de jezuietenbestrijder De Witte, was geboren in Brugge in 1660
en in 1700 overleden in Delft waar hij een aantal jaren in de zogenaamde
Hollandse zending aktief was geweest. Zouden deze kerkelijke tegenstanders ook op het gebied van de taalkunde ernstig van elkaar hebben verschild ?
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