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Dichters die nog maar namen lijken
Een toespraak in Beauvoorde

door A.L.

SOTEMANN

Buitenlands erelid van de Academie

`Een volk dat leeft bouwt aan zijn toekomst'. Deze woorden staan
gebeiteld in het monument dat is opgericht op de plek waar in 1932 de
Afsluitdijk werd gesloten vijfenzestig jaar geleden, voor de meesten
van u een voorhistorisch tijdstip. Het is de moeite waard zich even af
te vragen hoe dit zinnetje moet worden opgevat. De anti-revolutionair
H. Colijn, voorzitter van de Zuiderzeeraad en sinds 1933 minister-president, wenste met de zijnen in de eerste woorden ongetwijfeld te verwijzen naar de Nederlandse natie, geschaard om de Oranje-troon onder
Gods bescherming, een natie die hier iets groots tot stand had gebracht,
iets waar volgende geslachten op konden voortbouwen. De honderdduizenden werklozen uit deze jaren en de talloze mensen die in de
`werkverschaffing' zoals dat toen heette, voor minder dan een hongerloontje zich afbeulden in de zware klei, zagen het ongetwijfeld heel
anders, en de lezers van Het volk, de socialisten, een kwart bijna van de
bevolking, dachten bij dit woord naar vanzelf spreekt aan uitgebuite
massa's, uitziend naar het ogenblik waarop de Internationale zou heersen op aard. Al heel gauw nadien kreeg het woord `volk', dank zij de
nationaal-socialisten, de vieze bruine smaak die het voor mijn generatie
is blijven behouden: Tin Volk, ein Reich, ein Fii.hrer!' En in ons eigen
land trachtten de aanhangers van Mussert, aanvankelijk niet zonder
succes, hun vuige blad Volk en vaderland te slijten.
Maar de na-oorlogse jongeren, de zuinige wederopbouwers uit het
eerste decennium, de hippies en de rebellen uit de jaren zestig, keken er
weer geheel anders tegenaan, om niet te spreken van de latere generatie
uit het no-nonsens-tijdperk, die het begrip solidariteit of verbondenheid
totaal heeft afgeschaft en die `ieder voor zich en God beslist niet meer
voor ons allen' in het vaandel voert.
U ziet het: een simpel zinnetje van acht woorden, niet eens literatuur,
bedacht en opgeschreven in een verleden tijd die een deel van ons nog
zelf heeft meegemaakt, vereist voor het juiste begrip de nodige toelichting: woordwaarden en -betekenissen verschuiven voortdurend als gevolg
van de veranderingen in de maatschappij. En dan heb ik het nog niet
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eens gehad over het feit dat u als Vlamingen het in de loop van de
tijd wéér geheel anders hebt opgevat, en dat uw interpretatie sinds een
aantal jaren dan weer wordt besmet door de kreten die uit Antwerpen
opstijgen.
Aanvankelijk was het volstrekt niet mijn bedoeling om bij dit probleempje stil te staan, maar bij nader inzien drong het zich op. Het
levert immers een ongezochte gelegenheid om te laten zien hoe noodzakelijk en zinvol het is om sociaal-culturele, economische en politieke
factoren te betrekken bij het verwerven van een juist begrip voor zelfs
een zo eenvoudig tekstje uit een niet eens zo lang voorbije tijd.
Waar het mij oorspronkelijk om ging, was die gerichtheid op de
toekomst. Immers, nu het einde van het tweede millenium nadert, is de
gefixeerdheid op wat komen gaat, tot in het onwaarschijnlijke verhevigd;
ze is tot een bezetenheid geworden, we krijgen niet anders voorgezet
dan het ene futuristische verhaal na het andere. Een paar dagen geleden
wijdde mijn krant maar liefst een hele pagina aan de vooruitzichten
voor het jaat 2030. Immers, `het nu / is zo klein als het geledigd kwadraat / van een vallende klinker', zoals Gerrit Kouwenaar het uitdrukt
in zijn cyclus `weg / verdwenen'. We rennen ademloos voort door de
tijd, of de tijd raast onstuitbaar door ons heen, hoe u wilt.
Maar wat in toenemende mate wordt genegeerd, zo niet werkelijk
vergéten, is dat de toekomst niet op los zand of op één nacht ijs kan
worden gebouwd. Met andere woorden: dat men, om iets vàn en vóór
die toekomst te kunnen maken dat overeind kan blijven, zich rekenschap dient te geven, niet alleen van dit minuscule `nu', van dit `heden'
dat een ogenblik later weer voorbijgeflitst is, maar in de allereerste plaats
van de vraag hoe het in elkaar zit, en dat wil dus zeggen van zijn `gewordenheid'. Er valt geen zinvolle en deugdelijke toekomst te creëren zonder behoorlijke, en liefst grondige, kennis van het verleden. `Morgen
werd gisteren geschreven', om Henriette Roland Holst te citeren.
Kort geleden las ik in diezelfde NRC dat leerlingen van een middelbare
school geen flauw idee meer hebben van de geschiedenis. `Misschien
dat 1492 hun nog iets zegt', antwoordde de ondervraagde leraar. `Maar
1568 en 1648? Nee, geen sprake van.' Hetzelfde bleek onlangs trouwens
het geval te zijn bij vertegenwoordigers van een oudere generatie: het
merendeel van onze parlementariërs toonde al even weinig besef te hebben van onze historie. Bastiaan Bommeljé beklaagde zich dezer dagen in
alwéér die krant dat er niet eens een handzaam en leesbaar boek over de
geschiedenis van ons land meer bestaat. Al mag dan voor de laatste twee
eeuwen het boek van Kossmann met ere worden genoemd, voor een
algemeen overzicht moest hij verwijzen naar De lage landen van Jan en
Annie Romein uit 1934, verschenen dus vlak na die voorhistorische
afsluiting van de Zuiderzee! `Geschiedenis is de vorm waarin een cultuur zich rekenschap geeft van haar verleden', schreef Huizinga indertijd.
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Die behoefte aan rekenschap ontbreekt tegenwoordig ten enen male.
Kees Fens constateerde het al geruime tijd geleden: `We leven in een
cultuur zonder geheugen' en `Nederland heeft het slechtste geheugen
van Europa'.
En hoeveel te sterker geldt dit voor het aspect van de cultuur dat letterkunde heet. Ook wij, literair geïnteresseerden, hebben reden ons te
beklagen. We moeten het, naast een paar deel-histories, nog steeds doen
met de verouderde goede Knuvelder, waarvan de laatste druk in de jaren
1970 tot 1976 verscheen. Want Nederlandse literatuur, Een geschiedenis
is met het woord lappendeken nog te coherent gekarakteriseerd: van een
lappendeken zijn ten slotte de stukjes nog aan elkaar genaaid. Hier ontbreekt elk onderling verband, hoe kleurrijk en boeiend een aantal afzonderlijke snippers op zichzelf ook mag zijn. We weten het sinds enige
tijd: de Nederlandse Taalunie wil helpen daarin verandering te brengen.
Er moet een nieuw handboek komen, bestemd voor een breed publiek,
zoals het raadsadvies luidt. Hoewel ik me afvraag of `een breed publiek'
wel gediend is met een omvangrijk werk in vijf of zes dikke delen, juich
ik op zichzelf uiteraard deze onderneming van ganser harte toe, ook al
zal het debiet daarvan dan wel beperkt blijven tot de groep van serieus
in literatuur geïnteresseerden. Maar eerlijk gezegd: ik vrees dar ik niet
zonder reden bezorgd ben over het resultaat. In het advies staat namelijk vervolgens: `Het beoogde handboek streeft niet naar vastlegging van
een canon, maar het wil het functioneren van de letterkunde met haar
eigen begrenzingen en geledingen duidelijk laten uitkomen.' Uit de discussies die begin dit jaar tijdens een door de Taalunie georganiseerde
bijeenkomst van literatuurhistorici in Den Haag gevoerd werden, klonk
overwegend een bij uitstek toegespitste belangstelling op voor de uitgevershistorische, de sociale, economische, en zelfs nog wijdere context waarin
het literaire gebeuren zich heeft afgespeeld. W.J. van den Akker schreef
onlangs dat `de bestudering van de moderne letterkunde steeds meer
evolueert in de richting van cultuurgeschiedenis.' Ik wil natuurlijk niet
ontkennen dat de geschiedenis van de literatuur een aspect, een onderdeel is van de cultuurgeschiedenis in de ruimste zin, maar ik meen dat
zij binnen die context een specifieke discipline vormt, die, evenals de
muziekgeschiedenis en de kunsthistorie, als zodanig en op de eigen
merites bestudeerd dient te worden. Na wat ik zoëven over de Afsluitdijk heb gezegd, wilt u ervan overtuigd zijn dat ik het belang van de,
zelfs ruime, context geenszins wil bagatelliseren, maar ik ben er vast van
overtuigd dat het in de studie van de letterkunde gaat, in eerste en in
laatste instantie, om de kwaliteit van het literaire werk en om het inzicht
daarin. Dit houdt in dat er onderscheid moet worden gemaakt tussen
romans, verhalen, toneelstukken, essays en gedichten die artistiek gesproken de moeite waard zijn, en het mindere allooi. En of men het nu wil
of niet, dit uitgangspunt brengt mee dat er een kwalitatieve rangorde
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wordt aangebracht, dat wil zeggen: dat er een `canon' wordt gecreëerd,
iets dat volgens Van Dale inhoudt: `een verzameling van literaire werken, die in een samenleving als waardevol erkend worden en dienen
als referentiepunt in de literaire beschouwing en in het onderwijs'. Een
zodanige `verzameling' zal en kan natuurlijk nimmer pretenderen een
norm te zijn voor eens en voor altijd, zoals dat het geval is met de canon
van de Heilige Schrift, een zaak die trouwens ook een zeer complexe
historie heeft. Een literaire canon is in principe tijdsgebonden. Een
frappant voorbeeld van dit verschijnsel waar het de oudere letterkunde
betreft, vind ik nog altijd de reputatie van de zeventiende-eeuwse Engelse
dichter John Donne. In de klassieke poëziebloemlezing van Palgrave,
de Golden treasury uit 1861, komt hij in het geheel niet voor, in het
beroemde Oxford book of English verse van Quiller-Couch uit 1900 is hij
met een paar verzen vertegenwoordigd, en in het New Oxford book van
Helen Gardner uit 1972 laat hij alle coryfeeën achter zich, op Shakespeare en Wordsworth na. Zo kan ik, om maar iets te noemen, mij heel
wel voorstellen dat Donne's jongere tijdgenoot Six van Chandelier, dank
zij het werk van G.A. van Es, en vooral natuurlijk dat van Mevrouw
M.A. Schenkeveld - van der Dussen en haar leerling A.E. Jacobs, dan
misschien niet de carrière zal maken van zijn Engelse kunstbroeder, maar
dat straks in elk geval zal blijken, dat zijn ster aanzienlijk is gerezen.
En het omgekeerde verschijnsel is ongetwijfeld nog veel frequenter.
Denkt u maar aan de al genoemde Henriette Roland Holst, die een
halve eeuw geleden door haar erepromotor Jan Romein officieel werd
toegesproken als `een van de grootste dichteressen aller tijden'. Huizinga
geloofde in 1934 zelfs dat `in later eeuwen menschen [...] hollandsch
[zullen] leeren om [haar bundel Tusschen tijd en eeuwigheid] te kunnen
lezen'. Haar historische betekenis in sociaal en politiek opzicht is buiten
kijf, zoals eens te meer blijkt uit de voortreffelijke biografie van Elsbeth
Etty. Maar haar reputatie als dichteres is volstrekt verschrompeld: ze
wordt niet meer gelezen. En hoe is het de man vergaan die bijna levenslang is vereerd als `de Prins onzer dichters', haar neef Adriaan? Ach, hoe
`ongetelde scharen' zijn, om met Bloem te spreken, niet `te ruste [gegaan]
in aller eeuwigheid'. Maar ook zijn er weer gevallen waarin er later een,
`als Lazarus zijn wade rijt'. Couperus bijvoorbeeld, die na zijn dood in
1923 volstrekt vergeten leek, en die sinds de jaren zestig glorieus is wederopgestaan. Ik ontken dus, als gezegd, allerminst dat sociale en nog heel
veel andere aspecten aan de orde kunnen en vaak dienen te komen om
tot een juister begrip van het te behandelen werk te geraken, zo goed als
de op zeker ogenblik gangbare literaire conventies van een tijd en de
poetica van de auteurs, hun biografie en psychologie, en de ontvangst
van hun werk door tijdgenoten en lateren. Maar ik maak bezwaar tegen
een nauwelijks verhulde sociale, politieke en economische geschiedenis
die zich uitgeeft voor literatuurhistorie, en die dan, consequent blijvende,
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uit deze overwegingen zich intensief zou moeten bezig houden met Willy
Corsari, `de reddingsboei [...] die de Bezige Bij de eerste na-oorlogse
jaren drijvende hield', zoals Roegholt zegt, en voor wie de rode loper
werd uitgelegd als ze in Denemarken kwam, met Koos Speenhoff, wiens
tien delen Liedjes, wijzen en prentjes eenmaal ongeëvenaard populair
waren, met Nel Benschop en Toon Hermans, wier verzenbundels bij
honderdduizenden zijn verkocht, en met de Bouquet-reeks, omdat die
sociaal en economisch gesproken oneindig veel belangrijker zijn dan Boutens, Leopold, Maurice Gilliams, Richard Minne of Jan van Nijlen, om
er maar een paar te noemen. En ook dan de Tachtigers en de Vijftigers,
die dan nog een zekere, `cercle' om zich heen hadden.
Laten we ons geen illusies maken: we dienen onder ogen te zien dat
met name de poëzie noch sociaal, noch economisch iets noemenswaards
te betekenen heeft, doodenkele uitzonderingen daargelaten. Wie zich ook
maar oppervlakkig bezig houdt met de geschiedenis van de uitgeverij in
ons taalgebied, raakt ervan doordrongen dat Versluys, Van Dishoeck,
Querido, Stols, Van Oorschot, De Arbeiderspers en een paar anderen in
verreweg de meeste gevallen op hun uitgaven van verzenbundels geld
hebben toegelegd, en dat ze al blij mochten zijn als ze uit hun kosten
kwamen. En om wat voor oplaagjes ging het dan nog! Driehonderd was
voor de oorlog al mooi, en hoewel het aantal in de na-oorlogse jaren
geleidelijk steeg tot een vijftienhonderd in de late jaren zeventig, is het
inmiddels weer afgenomen tot zo'n zevenhonderd. En dat op een aantal
taalgenoten van omstreeks twintig miljoen. Dit betekent dus dat een
gemiddelde bundel poëzie hooguit wordt aangeschaft door één op de,
laat ons zeggen dertigduizend Nederlands sprekenden!
Ik geef u een enkel kenmerkend voorbeeld: dezer dagen zag de enige
specifiek-literaire boekhandel in het dynamische toekomstgerichte Rotterdam met zijn zeshonderdduizend inwoners, zich gedwongen zijn
deuren te sluiten bij gebrek aan belangstelling van de zijde van het
publiek. Op de laatste dag van de uitverkoop lag er, ondanks veertig
procent korting, op de tafel nog een onverkocht exemplaar van Gerrit
Kouwenaars laatste publikatie de tijd staat open, en dat terwijl hem
zojuist de prestigieuze vsB-poëzieprijs was toegekend voor deze bundel
die in de serieuze pers allerwegen, en terecht, was bejubeld. Nee laten
we ons geen illusies maken omtrent de betekenis van de poëzie voor de
samenleving...
Dit neemt uiteraard niet weg dat er lijnen lopen in omgekeerde richting: de ontwikkelingen in de maatschappij laten in een aantal gevallen
ook de dichters niet onberoerd. En ik zal de laatste zijn om er iets op
tegen te hebben dat men onderzoek doet naar dergelijke verschijnselen; ik erken van harte dat er hoogst interessante studies en historische
beschouwingen zijn en worden geschreven over de literatuur (maar veelal
gaat het dan eerder om proza dan om poëzie) uit politieke, feministische,
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homosexuele, religieuze, uitgeverijhistorische en nog andere gezichtspunten. Integendeel, het werk van bijvoorbeeld Kloek en Mijnhardt is
buitengewoon belangwekkend, en het boek van Ruiter en Smulders
over Literatuur en moderniteit in Nederland, heb ik met heel veel belangstelling gelezen, maar een literatuurgeschiedenis is het niet. Dit werk,
waarin Couperus, Van Schendel, Nescio, Nijhoff, Slauerhoff en vele
andere eminente auteurs het grandioos afleggen tegen J.A. Alberdingk
Thijm, Schaepman, Abraham Kuyper en de gebroeders Kuitenbrouwer
wat de hun geschonken aandacht betreft, pretendeert dit dan ook niet.
De auteurs spreken in hun `Voorwoord' nadrukkelijk van `een studie
waarin [...1 wordt nagegaan hoe de maatschappelijke modernisering
met de ontwikkeling van de literatuur is verweven'. Hun uitgangspunt
is dus expliciet sociaal-historisch. Zo is, om nog een enkel voorbeeld te
noemen, ook de tweedelige geschiedenis van de Vlaamse uitgeverij door
Ludo Simons een buitengewoon belangwekkend boek. En niet helemaal
toevallig heb ik ten slotte ook zelf de historie van een literaire uitgeverij
geschreven.
Maar nogmaals, het is naar ik geloof onbetwistbaar dat in een
geschiedenis van onze letterkunde al de eerder genoemde zaken nadrukkelijk ondergeschikt dienen te blijven aan, en in functie moeten staan
van het kwalitatief hoogstaande werk. Hoe een en ander gedoseerd
dient te worden om een evenwichtig beeld te creëren dat aan de kennis
en de inzichten van dit moment beantwoordt, is een precaire maar
essentiële vraag. Want hoe dan ook, we zijn en blijven `partial critics'
zoals Lee J. Lemon het in 1965 noemde, en ook `partial' literatuurhistorici, zowel in de zin van `gedeeltelijk' we kunnen niet meer dan een
beperkt aantal aspecten van ons onderwerp overzien, laat staan beoordelen als in de zin van 'vooringenomen': ondanks alle goede wil en
goede trouw, en de hulp van deskundigen op andere terreinen, is het
ons niet gegeven ons vrij te maken van onze eigen inzichten omtrent het
belang van de oneindig vele en verscheidene gezichtspunten waaronder
een fenomeen als de literatuur kan worden benaderd.
En na deze omstandige overwegingen kom ik dan eindelijk toe aan
het onderwerp dat mij door uw voorzitter werd gesuggereerd, de `dichters die nog maar namen lijken'. In zekere zin geldt deze kwalificatie
helaas voor de overgrote meerderheid van zelfs de grootsten uit onze
letterkunde. De ons omringende landen cultiveren hun literaire erfenis:
England heeft zijn Penguin Classics, zijn Everyman-serie, zijn Faberuitgaven, zijn diverse Oxford-reeksen enzovoorts, Duitsland heeft Reclam,
Suhrkamp en haast talloze andere uitgevers van zijn klassieken, Frankrijk
bijvoorbeeld de onvolprezen Pléiade-reeks, Folio en Poésie-Gallimard,
en zo kunnen we doorgaan. En wat heeft het Nederlandse taalgebied
daar tegenover te stellen? Ja ik weet het: er is inmiddels de serie `Nederlandse Klassieken' gestart bij Prometheus/Bert Bakker, er is de Alfa-reeks
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van de Amsterdam University Press en er zijn natuurlijk de populaire
Griffioen-pockets van Querido. U hebt dan nog de inmiddels verdwenen
serie `Poëtisch erfdeel' gehad, die overigens in het Noorden nauwelijks
was doorgedrongen, maar alles bijeen is het een schamele oogst.
Ik heb een kleine inventaris gemaakt van overleden dichters uit de
jaren 1880 tot 1950 van wie nog werk verkrijgbaar is: het zijn er, verrassend genoeg, toch nog een twintig, waarvan een beperkt aantal naar
verhouding nog redelijk verkocht wordt, zoals Gorter (de Mei, zelfs
in twee edities, Verzen en een bloemlezing uit zijn poëzie), een Van de
Woestijne-bloemlezing door mevrouw Musschoot, de verzamelde verzen van Leopold, Bloem, Nijhoff, Van Ostaijen, Marsman, Slauerhoff
en Achterberg. We kunnen dus zeggen dat deze dichters nog leven.
Maar afgezien van dit negental is het alleen aan de betrokkenheid en de
toewijding van de uitgevers te danken dat de tien of elf overigen nog
verkrijgbaar zijn. De Verzamelde gedichten van Van Nijlen, Pierre Kemp
en Dèr Mouw bijvoorbeeld zijn jaren geleden uitgekomen: de eerste
draagt het jaartal 1964 (maar het boek is in die drieëndertig jaar zonder
wijzigingen één keer herdrukt), Kemp dateert van ruim twintig jaar her,
en Dèr Mouw is van 1986. Er gaan maar bitter weinig exemplaren per
jaar de deur uit. Ook over de bloemlezing uit Boutens en de Verzamelde
gedichten van Hendrik de Vries maak ik me heel weinig illusies, ondanks
de aandacht die er in 1993 en in 1996 aan hen is geschonken bij de vijftigste sterfdag van de eerste, de honderdste verjaardag van de ander. En
of de recente her-uitgave van A. Roland Hoists Een winter aan zee hem
weer in de aandacht zal brengen, staat al evenzeer te bezien. De eerste
recensie die mij onder ogen kwam, eindigt met de woorden: `Nee, dat
rijk van `de prins der dichters' is voorgoed uit.' De 2000 exemplaren van
zijn Poëzie zijn in de loop van bijna vijftien jaar uitverkocht geraakt en
worden niet herdrukt, zijn Proza, uit 1983, is nog steeds verkrijgbaar,
en een bloemlezing uit zijn verzen door Kees Fens, staat eveneens al vele
jaren op de planken. Van verreweg de meeste, ook aanzienlijke, reputaties uit het verleden moeten we helaas met Jan Engelman zeggen: ze zijn
`begraven en vergaan'.
Natuurlijk, er zijn de algemenere bloemlezingen die ze soms nog een
beetje in leven houden, zoals de uitzonderlijk succesvolle, zij het nogal
eigengereide van Komrij, het Groot verzenboek van Jozef Deleu, de Spiegel
van Warren, de De 100 beste gedichten van deze eeuw, samengesteld door
Rob Schouten en Rogi Wieg (die overigens geen verzen meer opnamen
van onder meer Boutens, A. Roland Holst en Marsman, `omdat hun
belang voornamelijk historisch is geworden' !). En zo is er nog het een
en ander. Maar waar leest men een bloemlezing anders voor dan om
ineens getroffen te worden door een of enkele verzen van een dichter en
vervolgens gretig naar diens werk te grijpen? En bij ons is dat in maar al
te veel gevallen een greep in de leegte.
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Onplezieriger is het misschien nog, dat in wat er aan literairhistorische overzichten op dit ogenblik verkrijgbaar is, een hele reeks nog altijd
boeiende goede dichters uit ons betrekkelijk recente verleden is verdonkeremaand en dat ook de lezer dáárvan dus geen idee krijgt van wat
hij mist. Dit is de voornaamste reden waarom ik mijn opgravingen heb
ondernomen. Poëzie, goede poëzie, fascineert, ze inspireert tot bewondering, tot herkenning , tot verbazing, tot liefde. Het klinkt misschien wat
laf, maar het is niettemin waar: een goed vers laat de daarvoor gevoelige
lezer onvermoede dimensies in zichzelf en soms zelfs boven zichzelf
ontdekken; het geeft hem of haar een schok; een schok van vreugde,
van ontsteltenis, van zelfverheldering, het opent in verhevenheid, in
complexiteit, in ironie of sarcasme, in een lach, ongedachte perspectieven
en het haakt zich in je vast, het wordt een deel van je leven.
Waarschijnlijk is het een gevecht tegen de bierkaai. Waar de belangstelling voor poëzie op zichzelf al zo gering is, haalt het vemoedelijk
weinig uit nog een aantal van die, naar ik geloof ten-onrechte-vergetenen
te willen opdelven en ervoor te pleiten een plaatsje voor ze in te ruimen
in een toekomstige literatuurgeschiedenis. Dank zij de gastvrijheid van
de redactie van Ons erfdeel ben ik in de afgelopen jaren in de gelegenheid gesteld het op te nemen voor Henriette Roland Holst, voor Jan
Engelman, Werumeus Buning, Jan van Nijlen en Abert Verwey, en ik
mag daar nog wel twee vroeger geschreven stukken, over Boutens en over
Richard Minne, aan toevoegen. Het zijn allen dichters die eenmaal door
hun collegas en door de critici hoog werden aangeslagen, en naar mijn
smaak terecht, en die nu vrijwel, of geheel en al, in het limbo zijn verdwenen. Zowel in de Spiegel van Van Vriesland en Warren als in Komrij's
`1000 en enige gedichten' uit de Nederlandse poëzie van de 19e en de
20e eeuw, zijn ongeveer honderdveertig dichters uit de periode 1880 tot
1950 opgenomen. Ik zal de laatste zijn om te beweren dat die allen via
de literatuurgeschiedenis en door de uitgave van bloemlezingen uit hun
poëzie, laat staan van hun volledige werken, aan de vergetelheid moeten
worden ontrukt. Maar ik hoop wel dat ik nog gelegenheid zal hebben
om een paar van hen weer voor even te laten herleven. Jan Prins bijvoorbeeld, die door Komrij zelfs geheel en al wordt doodgezwegen, Anthonie
Donker, Victor E. van Vriesland en Gaston Burssens. Zelfs al is het
dan `Niet voor 't heelal en de eeuwigheid, maar slechts voor 't heden',
om met Richard Minne te spreken. Als een stuk of wat lezers van Ons
erfdeel vervolgens in een antiquariaat op zoek gaan naar hun bundels
en daaraan hun plezier beleven, zal ik tevreden zijn. Om mijn citaat van
deze, na bijna twintig jaar uitverkocht geraakte en voorshands niet
herdrukte dichter te completeren: die gedachte `maakt me een blijden
dag te meer. En dat is veel.'

Geschiedenis van de verbindingsklank in samenstellingen
door Maurits GYSSELING

(t)

Lid van de Academie

De spelling 1954 was ingevolge tegenstrijdige ministeriële instructies
uit Noord en Zuid en persoonlijke subjectieve voorkeuren verre van
consequent. Onder meer berustte de spelling van de verbindingsklanken
n en s helemaal niet op voorstudie. Problemen in verband met de spelling van plaatsnamen bleven onaangeroerd.
Als lid van de Provinciale Commissie van Oost-Vlaanderen van de
Koninklijke Commissie van advies voor plaatsnaamgeving, die op vaste
gemotiveerde regels wenste te steunen, heb ik in 1981 een taalkundig
gefundeerd betoog gepubliceerd waarin een logischer spellingregeling,
vooral met het oog op straatnamen, werd voorgesteld: 'Composita', in
Naamkunde 13, 1981, 118-130.
Op basis daarvan heeft de Oost-Vlaamse commissie spellinginstructies
geformuleerd die aan de gemeentebesturen en ook (zonder navolging?)
aan de andere provinciale commissies werden toegestuurd.
De spelling 1995 die conform instructies van het Comité van Ministers
van de Nederlandse Taalunie in ijltempo werd ineengestoken en overhaast
officieel opgelegd, is nog veel gebrekkiger. Ook ditmaal is er geen taalkundig onderzoek aan voorafgegaan. De nieuwe regeling berust niet op
taalkundig inzicht maar wordt gekenmerkt door improvisatie en willekeur.
Toen de nieuwe voorstellen bekend geraakten, heb ik in beargumenteerde
brieven aan de bevoegde instanties erop gewezen hoezeer de nieuwe regeling
berust op drijfzand; ik ben mild geweest met overdrukjes van mijn artikel;
het heeft niet mogen baten. Ook het protest van de Koninklijke Academie
voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, die in strijd met artikel 2 van het
decreet van 1980.02.13 niet om advies werd verzocht, werd opzij geschoven.
In 1997 uitgevaardigde ministeriële instructies voor de omspelling van
straatnamen volgens de nieuwe spelling, leiden tot absurde woordbeelden.
Het is uit protest daartegen en uit bekommernis voor de Nederlandse
taal, dat ik mij opnieuw verdiept heb in de studie van de verbindingsklank in de samenstellingen.
1. Stamcomposita
Het oudste type van samenstellingen zijn de stamcomposita. Het
stamsuffix o (= Germaans a), i, u, of nul van het eerste lid fungeerde
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oorspronkelijk als verbindingsklank. De stamsuffixen a (= Germaans a)
en n worden in stamcomposita vervangen door o; ze zijn dan ook
secundair ten opzichte van o; de n was oorspronkelijk een supplementair suffix met concretiserende of individualiserende functie. Daaruit
volgt dat het eerste lid in stamcomposita indifferent is ten opzichte van
naamvallen en van enkelvoud en meervoud.
Te onzent treffen wij de vroegste voorbeelden van stamcomposita aan
in Keltische of gekeltiseerde namen van vorsten, bijvoorbeeld bij Caesar,
52 v.C., de Eburonenkoningen Ambiorix: ambio- denkelijk `sterk' + rix
uit rég--s `koning', Catuvolcus: katu- `strijd' + wolko- voortlevend in de
volksnaam Volcae = Germaans Walhas.
Het vroegst geattesteerde voorbeeld bij Germaanse persoonsnamen
is ± 100 n.C. Chariovalda, een Bataafse vorst: harja- `leger' + walda`heerser'.
In de vroege Middeleeuwen komen stamcomposita overvloedig voor
in Germaanse persoonsnamen, bijvoorbeeld Dagobertus: daga- `dag,
vurig' + berhta- `schitterend'. De o, die we zo vaak als stamsuffix aantreffen in plaats van te verwachten a, is misschien te verklaren vanuit een
Keltische traditie.
Die vroege persoonsnamen, waarin beide woordstammen, hoewel met
restricties wat betreft het tweede lid, ter aanduiding van bloedverwantschap haast onbeperkt kunnen geruild worden met andere woordstammen uit namen van familieleden, zijn coördinerende (=nevenschikkende)
stamcomposita: beide leden zijn gelijkwaardig. Als gevolg van de
genoemde stamvariatie zijn die persoonsnamen als geheel vaak semantisch contradictorisch, bijvoorbeeld Arnulf: arnu- `arend' + wu fa- `wolf'.
Behalve in persoonsnamen zijn coördinerende stamcomposita in het
Nederlands schaars; voorbeelden zijn weerwolf `man in de gedaante
van een wolf' en moedermaagd `maagd die tegelijk moeder is'; of bij de
adjectieven doofitom.
In de appellativische woordenschat zijn haast alle stamcomposita dan
ook subordinerend (=onderschikkend) : het eerste lid bepaalt het tweede.
Subordinerende stamcomposita komen reeds overvloedig voor bij Keltische plaatsnamen, bijvoorbeeld 52 v.C. Samarobrivae (met genitiefuitgang) `brug over de Samara = Somme', nu Amiens, of 1 ste-ode eeuw n.C.
Ulpia Noviomagi: novio-magos `nieuwe markt', nu Nijmegen. In het Germaans treffen we ze al vroeg aan bij volksnamen, bijvoorbeeld ± 115 n.C.
kopie 11 de eeuw Ampsivarii uit Amasi-warfis `de aan de Eems wonenden'. Het vroegste voorbeeld bij Germaanse toponiemen is 98 n.C.
kopie l0de eeuw Asciburgium, nu Asberg onder Mors: aski- `es' + burg
`vestiging' + suffix -io- = Germaans -ja- zoals ook in 52 v.C. Belgium.
Jongere toponiemen zijn bijvoorbeeld 976 Holthem `woning in het bos',
nu Sint-Lievens-Houtem, en 1065 Kyrcheim 'nederzetting waar een kerk
is', nu Kerkom.
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De Gotische bijbelvertaling uit de 4de eeuw levert al heel wat voorbeelden bij appellatieven op: auga-dauró `venster', letterlijk `oogdeur',
enz.
In de overgrote meerderheid van de stamcomposita duidt het eerste
lid een levenloos of als zodanig gedacht object aan (inclusief plantaanduidingen). Toch zijn er ook levende of als bezield gedachte wezens niet
zeldzaam.
In het Gotisch, Oudengels, Oudnederduits en Oudhoogduits is de
oorspronkelijke voegvocaal meestal nog aanwezig, bijvoorbeeld Gotisch
weina-basi `wijnbes: druif', Oudnederduits brudigomo `bruidegom' (letterlijk `man van de bruid'), heritogo `hertog' (letterlijk legeraanvoerder'),
maar soms al weggevallen: Oudnederduits likhamo `lichaam' (letterlijk
`omhulsel van het lichaam').
Onder invloed van het Germaanse intensiteitsaccent op de eerste lettergreep verdoft de voegvocaal a i u tot doffe e, die vervolgens, afhankelijk van de welluidendheid, vooral het woordritme, kan wegvallen.
Vroeg overgeleverde persoonsnamen laten de voortschrijdende verschrompeling duidelijk zien, bv. bij wini `vriend': 830 Winegarius te
Gent, 1096 Winricus te Munsterbilzen, 1189 Wiricus te Nijmegen.
Soms blijkt uit de gerekte vocaal nog dat ze vroeger in open lettergreep stond: ledematen (cf. lidmaat), scheepvaart (uit skipa fardi), weegbree (Oudhoogduits wegabreita, 2de kwart 13de eeuw wegabreda in het
plantenglossarium uit Frans-Vlaanderen, Corus II 1: 334, maar met
weggevallen voegvocaal reeds Oudnederduits wegbreda) .
Het al dan niet wegvallen van e leidt tot dubbelvormen in samenstellingen met hetzelfde eerste lid, soms zelfs binnen een en hetzelfde
woord, bijvoorbeeld:
daga- 'dag': Oudnederduits dagathing naast dagthingi `vastgestelde
dag', Nederlands dageraad (Oudhoogduits tagaród, 1271/72 kopie 1287
dagheraet in Der Naturen Bloeme), naast dagboek en dagvaart (Der
Naturen Bloeme dachvart), Middelnederlands dagegelt naast dachgelt,
dageloon naast dachloon.
badja- 'bed': Oudhoogduits pettigiwaati naast Oudnederduits bedgiwddi `bedgewaad', Middelnederlands beddecleet naast bedsponde, Nederlands beddebak naast bedstede.
hrugja- 'rug': Middelnederlands rugghebrade naast rugknoke, ruggebeen naast rugbeen, Nederlands ruggemerg naast rugzak.
kinja- 'kin': Oudhoogduits chinnibahho, Middelnederlands ± 1270/90
kinebacken (Corpus II 6: 419), Der Naturen Bloeme kinbacken `kinnebak'.
saiwaló- 'ziel': zielzorg naast zieleheil en zielerust, Middelnederlands
zielewachtere, sielelesse, zielgelt, sielcleet, 1267 enz. sielmesse.
kakón- `kaak': kakebeen naast kaakbeen, Der Naturen Bloeme cakebeen naast Mnl. caecbeen.
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nahti- 'nacht': Oudnederduits nahtigala, Der Naturen Bloeme nachtegale, nu nachtegaal, naast Oudnederduits nahthravan, Der Naturen
Bloeme nachtraven, nu nachtraaf.
Men kan het aantal voorbeelden gemakkelijk verveelvoudigen.
In de loop der tijden zijn achteraf diverse stamcomposita overgelopen
naar de genitiefcomposita; zie aldaar samenstellingen met god, haan,
galg, hart, oog, oor, roos.
Wegens het fonetisch samenvallen van het eerste lid in stamcomposita met de genitief meervoud van a-stammen in genitiefcomposita,
is het, waar diernamen optreden, moeilijk beide categorieën van elkaar
te onderscheiden. Zo bijvoorbeeld kan wo fput (1291 ten Wo fputte te
Meerbeke) zowel het ene als het andere zijn.
Het type van de stamcomposita is in de Germaanse talen bijzonder
productief gebleven. Daar het eerste lid in deze samenstellingen indifferent is ten aanzien van enkelvoud en meervoud, heeft het, hoewel
formeel samenvallend met een enkelvoud, heel vaak een meervoudsbetekenis. Zo bijvoorbeeld boomgaard, appelboom, aardappelveld, vismarkt,
broodbakker, grafmaker, hoefsmid, steenhoop, winkelstraat,
enz. Recente
vormingen zijn: autokerkhof, vliegtuigfabriek, atoomoorlog, enz.

2. Genitiefcomposita
Als type zijn genitiefcomposita jonger dan stamcomposita. Daar het
eerste lid het tweede nader bepaalt, zijn genitiefcomposita bij uitstek
subordinerende composita. Genitiefcomposita komen in een oudere
periode alleen voor bij levende wezens (namelijk mensen en dieren),
als bezield gedachte wezens (sacrale begrippen, rivieren) en personificaties.
In de Gotische bijbelvertaling, Ode eeuw, komt er nog maar één
voorbeeld voor: baurgs-waddjus `vestingmuur'. Waarschijnlijk is de genitief hier te verklaren vanuit het geloof aan een genius loci, de beschermgeest van de plaats.
Evenwel moeten de Westgermaanse dagen van de week nog ouder
zijn. Dit zijn immers leenvertalingen uit het Latijn: zondag uit solis dies,
maandag uit lunae dies, donderdag, Thunaras dag, uit Jovis dies, enz., en
daarvoor komt alleen de 2de-3de eeuw n.C. in aanmerking. Zon en
maan worden als godheden beschouwd.
2.1. a-stammen in de genitief enkelvoud
In het Oudnederlands ging, althans in het Westen, de genitief enkelvoud van de a-stammen oorspronkelijk uit op -as. Hierin werd de a
eerst verdoft en viel vervolgens weg.
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Voorbeelden van plaatsnamen met een persoonsnaam in het eerste
lid zijn: 745 kopie 10de eeuw Hrochashem, 1180 Rocsem, nu Roksem;
857 kopie 961 Hethenasberg, nu Hesmond; 929/62 Engilmundeshovon,
nu Engelmanshoven; 992 kopie midden 11 de eeuw Frordeslo, 1119 Flardeslo, 1223 Flartslo; nu Vladslo.
Voorbeelden van plaatsnamen met een diernaam in het eerste lid
zijn: 1139 Hundesgat, te of bij Salperwick; 1164 Hertesberge, nu Hertsberge; 1188 Wolfihil, te Sint-Kruis bij Aardenburg; 1201 Wolvesdal, te
Ukkel.
Een plaatsnaam met in het eerste lid de naam van een god in de genitief is 1186 Dunreslo `bosje van Thunar', nu Donderslag.
1260 godeshus, 1263 gotshus, te Gent, met vocaalrekking 1289 goedshus te Aalst, is, blijkens Gotisch gudhus, Oudnoords godahus `tempel'
van de stamcomposita overgelopen naar de genitiefcomposita.
Plaatsnamen met in het eerste lid de naam van een rivier of stroom
in de genitief zijn: l Ode eeuw kopie eind 11 de eeuw Rinasburg, 1063
kopie midden 12de eeuw Rinesburg, 1133 kopie ± 1170 Rinsburch, nu
Rijnsburg; 1064 kopie midden 12de eeuw Rinesmuthon `monding van
de Rijn', verdwenen bij Katwijk; 1089 Dicasmutha 'monding van de
dijk = gekanaliseerde waterloop; nu Diksmuide. Beide waterlopen zijn
als bezield of sacraal gedacht. Vergelijk 1 ste-ode eeuw Deae Sequanae
`aan de godin Seine' in een wijinscriptie.
In 1112 Sandeshoved, nu Nieuwpoort, en 1187 silva Swinshovet, het
Zwijnshoofdbos te Sint-Antelinks, heeft het tweede lid, een overdrachtelijk gebruikt lichaamsdeel, genitivering van het eerste lid teweeggebracht.
Opmerkelijk is de genitief enkelvoud met collectieve betekenis in
Middelnederlands schaepscooye, scaepscot, nu schaapskooi.
Composita met in het eerste lid een genitief enkelvoud op s ter aanduiding van een mannelijk wezen zijn bijzonder productief gebleven:
smidshamer enz.
-

2.2. a-stammen in de genitief meervoud
In het Oudnederlands ging de genitief meervoud van de a-stammen
oorspronkelijk uit op a in het Westen, op o in het Zuidoosten. Daardoor vielen vanaf het begin composita met een genitief meervoud van
a-stammen fonetisch volkomen samen met stamcomposita met in het
eerste lid een stamsuffix a. Beide categorieën doorliepen dan ook dezelfde
fonetische evolutie: verdoffing van a tot doffe e die vervolgens al dan
niet wegviel ter wille van de welluidendheid.
De genitief meervoud is overvloedig geattesteerd in plaatsnamen met als
tweede lid haim, sali, hof enz. en in het eerste lid een patroniem afgeleid
van een persoonsnaam met behulp van het suffix ing. Zo bijvoorbeeld
-

-

-

-
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heetten de lieden (= familie en horigen) van Bavo de Bavingas en hun
woonplaats Bavinga haim. Een keuze uit het rijkelijk voorhanden mate-

riaal:
met uitgang a:
840 kopie 941 Addingahem, 1019/30 Addingem, nu Adegem; 966
Caningahem, 1019/30 Canengem, nu Kanegem; 825 kopie 941 Hildeningahem, 814/40 kopie 941 Hildingahem, nu Hillegem; 814/±820 kopie
941 Sumaringahem, 964 Sumeringehem, 1122 Somergem, nu Zomergem;
649 kopie 961 Tatinga villa, 826 kopie 961 Tatingahem, nu Tatinghem;
793 kopie begin 10de eeuw Bidningahusum, 796 kopie idem Bidningahem, onbekend bij Doornspijk; 821/823 kopie 941 Basingasele, onbekend
bij Oostakker; 810/812 kopie 961 Bagingatun, nu Baincthun.
-

met uitgang -o:
966 kopie 15de eeuw Ippingohaim, 1157 Eppengem, nu Eppegem;
980 Guodengohovo, 1096 Gudenchoven, nu Guigoven.
Zeldzaam zijn, althans in toponiemen, collectieven van persoonsnamen in de genitief meervoud: 9de eeuw kopie eind 11 de eeuw Fengrimahuson, onbekend bij Maurik. Dit leidt, met wegval van de uitgang,
tot het type 9de eeuw kopie eind 11 de eeuw Cunu fhem, Osfrithhem.
Ook bewonersnamen komen voor, hetzij met het suffix ja : 814/40
kopie 941 Gothemia ogian, `de ooien = meersen van de bewoners van
Gottem', later leidend tot het type Gottemkouter; hetzij met het tot
suffix arja , er verschrompelende warja: 821/23 kopie 941 Bracalaria
mariscum `de meersen van de bewoners van Brakel'.
Een duidelijk voorbeeld van een plaatsnaam met een diernaam in de
genitief meervoud is het Westfaalse Haveckhorst: 10de eeuw Havukohurst.
Vermoedelijk bevatten de volgende Middelnederlandse samenstellingen
een diernaam in de genitief meervoud; zoniet zijn het stamcomposita:
hond: hondehuys, hondejager. Toponiem 1175 Hundescota, nu Hondschote.
paard: 1284 pardecopre, Mnl. pardemarct, peerdestal naast peertstal, paerdestrate naast 1289 paerdstrate te Damme, peerdevolc, perdewat.
schaap: scaepherde `schaapherder', 1300/1305 scaepcoman.
wolf: wolvejacht.
-

-

-

-

-

Middelnederlands hondecoren, peerdesteert naast peertsteert en scaepvacht zijn hoogstwaarschijnlijk stamcomposita.

2.3. i stammen in de genitief enkelvoud
-

2.3.1. Riviernamen

De prehistorische riviernamen in Noordwest -Europa behoren tot
diverse flexieklassen. Enkele zijn o- stammen (= Germaans a), bv. Rijn
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(52 v.C. Rhenus). Wellicht de meeste zijn d-stammen (= Germaans ó),
bv. Maas (52 v.C. Mosa); een onderafdeling daarvan zijn de ja-stammen (= Germaans jö, bv. Leie (691 kopie 941 Legia). Een niet gering
aantal zijn i-stammen, waarbij het voor elke naam afzonderlijk meestal
niet meer uit te maken is of hij oorspronkelijk mannelijk dan wel vrouwelijk was. Voorbeelden van i-stammen zijn: Eems = Duits Ems (40
kopie 10de eeuw Amissis, 9de kopie 10de Amisis, ± 115 kopie 9de Amisia, 1040 kopie midden 12de Emese), Elbe (44 kopie l0de eeuw Albis),
Schelde = Frans Escaut (52 v.C. accusatief kopie 9de Scaldem resp.
kopie 10de Scaldim, 297 kopie Scaldis, 685 kopie 961 Scald, 707 kopie
941 genitief Scalde, 1 ste kwart 8ste kopie 9de genitief Scaldi, 864
Scalth, 941 Scalda, 11 de Scolt, 1167 Scel °, Selle (52 v.C. kopie 9de
accusatief Sabim), Waal (± 115 kopie 9de accusatief Vahalem, 389
kopie 15de Vachalis, 814 kopie ± 1170 Wal) en een niet nader bekend
794 kopie 941 super fluvio Maris te Adegem en Oostburg.
Sommige samenstellingen met een riviernaam als eerste lid zijn stamcomposita. Een overtuigend voorbeeld is 52 v.C. genitief Samarobrivae `brug over de Samara = Somme', nu Amiens. Voorbeelden uit het
Nederlandse taalgebied: 1222 genitief Rinlandie, nu Rijnland; 9de eeuw
kopie eind 1 1 de in Masalanda, nu Maasland; 9de kopie 11 de Masamuthon; 830 kopie 10de Scaltheim, onbekend bij de Scheldemonding;
814/± 820 kopie 941 Scheldeholt, bos bij Vichte; 1088 Thenremonde,
nu Dendermonde; 1148 Huntemuden.
Andere samenstellingen zijn genitiefcomposita. Met een a-stam:
10de kopie eind 11 de Rinasburg, nu Rijnsburg. Met een jO-stam: 877
kopie 961 Liegesborht, 1 1 de eeuw Liesburch, nu Lisbourg. Met een i-stam:
1221 Helvesdic (vergelijk de naam van de Elbe), verdwenen bij Hontenisse; 945 kopie 12de Marisfliete, 1 ste helft 11 de Marsfliata, nu Maarsla.g,
en 888 kopie 961 Marsbeke, nu Maasbeek te Oostkamp; 1195 Walesgemounde (geschreven te Trier), de monding van de Waal. Onzeker
wat hun flexie-toehorigheid betreft: 1105 Almisuthe, 1215 Almesfote,
verdwenen aan de Alm; 1225 Amersforden, nu Amersfoort; 980 Andresbruggi, onbekend in Haspengouw; 1066 Doulesmonz, nu Deulémont,
aan de monding van de Deule in de Leie; 1132 kopie ± 1170 Lakesmunde, nu Leksmond, aan de monding van de Laak in de Lek; 1148
Marxblas, nu Merksplas, aan de Mark; 1003 Odrosfliet, verdwenen
waterloop op Schouwen. Onzeker eveneens 10de eeuw Sliaswig, nu
Schleswig, aan de Schlei, 10de eeuw Slia.
De genitief van de namen op ó of jj is te vergelijken met Gotisch,
Ode eeuw, gibós, maujós, die van de namen op is met Gotisch gastis.
De jongste naam uit de reeks genitiefcomposita is wellicht Helvesdic;
dijken worden immers pas gebouwd sedert de l Ode- l l de eeuw; deze
naam kan echter analogisch gevormd zijn naar het voorbeeld van
oudere, naderhand verdwenen namen met hetzelfde eerste lid.
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Een van de oudste namen is zeker Lisbourg, gelegen vlakbij de
vroeg-Middeleeuwse taalgrens. Lisbourg ligt aan de bron van de Leie.
Desgelijks ligt Bourthes (857 kopie 961 Burthem, 1069 kopie ± 1215
Burtes, denkelijk uit burbim, datief meervoud) aan de bron van de
Aa. Het gemeenschappelijke element is ongetwijfeld burp - `geboorte'.
877 kopie 961 Liegesborht verraadt reeds Romaanse klankevolutie:
ie uit e in open lettergrepen. De 3 uit Germaanse gj is te vergelijken
met Stambruges (1138 kopie 15de eeuw Stainbrusia) uit staina-brugjó
`steenbrug'. Jongere Romaanse grafieën van de naam van de Leie zijn:
1076 Lisie, genitief, maar reeds ± 1040 kopie midden l lde eeuw Lis.
Voor de Germaanse evolutie vergelijk 691 kopie 941 Legia, 821/23
kopie 941 Leia, beide geschreven te Gent. Naar alle waarschijnlijkheid
mag de naam van de Leie in verband gebracht worden met die van de
Lieve (1270 Lieve), een van de vertakkingen van de Leie te Gent. Als
oudste vorm mag dan gepostuleerd worden Lewit, gegermaniseerd
Lewjó. Dit is dan enerzijds via Leuwjó en Leuvjó Lieve geworden, te
vergelijken met ± 670 kopie 10de eeuw Nivialcha, nu Nivelles = Nijvel,
en eind 9de eeuw kopie 941 Niviala, nu Nevele, beide denkelijk uit
niwja-alha `nieuwe tempel'. Anderzijds Legio te vergelijken met *bhrewid > brugjó > brug. Dat daarin geen geminatie heeft plaatsgehad, is te
verklaren door de positie in open lettergreep; voor de verdere evolutie
vergelijk magin > mein en ragin > rein in persoonsnamen. De naam Lisbourg klimt dus op tot Legiós burp `geboorte van de Leie'.
De naam Scaldis is zowel in het Frans als in het Nederlands Scald
geworden (reeds 685 kopie 961 Scald), in het Frans verder evoluerend
tot Scaut (1104 Scauth), Escaut, in het Nederlands, met wegval van de i
nog vóór de umlaut, tot Scold (11de eeuw Scolt), voortlevend in de
naam van het eiland Schouwen. Daarnaast, met wegval van de i na de
umlaut, 1167 Sceld. Het stamcompositum Scheldehout klimt op tot
Skaldi-hult. In de latere nominatief Schelde is aanpassing gebeurd aan de
talrijke riviernamen op e uit -ó.
2.3.2. Van genitief -s naar eufonische s.
Uit wat voorafgaat blijkt duidelijk dat in het vroeg-Oudnederlands
de genitief enkelvoud van de i-stammen uitging op -is, niet alleen in het
masculinum maar blijkbaar ook in het femininum.
Een genitiefcompositum met een onzijdige i-stam is de plaatsnaam
Leersum (11de eeuw Hlarashem, midden 12de Larsheim, beide geschreven te Werden), uit hlrzris haim `woning in het laar = open plek in een
bos'. De genitief is verklaarbaar vanuit een sacrale functie van dit laar.
In het volgende beperken wij onze aandacht tot genitief op -s van
vrouwelijke i-stammen, daar bij mannelijke en onzijdige die uitgang
normaal is.
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Enkele relicten van genitief op -s van vrouwelijke i-stammen worden
nog aangetroffen in de Wachtendonckse psalmen: arbeithis, an werildi
werildis ter vertaling van in saeculo saeculi, en dages inde nachtes (lees
nahtes) .
In Der Naturen Bloeme van Jacob van Maerlant, geschreven in
1271/72, kopie 1287, staan enkele composita met in het eerste lid genitief op -s van Germaans gaiti- 'geit': gheets bete, gheets horen, gheets voete
(Corpus II 2: 22 en 55).
Een ander relict in het Middelnederlands is 1291 doer noets wille te
Dordrecht (Marynissen 1996: 296). Als adverbiale tijdsbepaling is
nachts in het Middelnederlands gewoon.
Ook in het Oudnederduits komen enkele voorbeelden van genitief
op -s bij vrouwelijke i-stammen voor: giburdies, giwunstes, craftes, weroldes, enz. In grammatica's worden ze evenwel niet beschouwd als relicten, maar als gevallen van overlopen van vrouwelijke naar mannelijke
i-stammen, veelal gepaard gaande met genuswisseling. Uit het' Middelnederduits zijn er meer voorbeelden bekend: brudes, tides, nodes, enz.
Wellicht hebben zich wel degelijk enkele relicten gehandhaafd, zoals
in het Oudnederlands, maar jongere analogische uitbreiding is onmiskenbaar.
In het Middelnederlands zijn composita met een vrouwelijke i-stam
in het eerste lid in algemene regel nog stamcomposita. Voorbeelden met
Germaans brudi-: brudegom, bruuslocht naast bruloft, brusdecleet naast
bruutcleet, bruutcrone. Met Germaans stadi-: stedebode, stedeboec, stedegelt, stedehouder, stedemuur; met wegval van -i vóór de umlaut: statbode,
statboec, statgelt, stathouder, stafmuur, statrecht.
Maar vanaf de 15de eeuw treden genitiefcomposita met -s in het eerste lid op, niet alleen bij stammen op i maar ook bij zulke op jö en jön.
Voorbeelden uit het Middelnederlandsch Woordenboek, hier bij benadering gedateerd en gelokaliseerd aan de hand van de Bouwstoffen, en uit
het Middelnederlandsch Handwoordenboek, Supplement door J.J. van der
Voort van der Kleij, zijn:
stadi - : 15de eeuw stadesdienst, Groningen; 1484 stadspijper, NoordBrabant; 1 ste kwart 16de stadtscamerbode, Middelburg.
sagjó: 1452 segslude, Helmond, zo ook 1475 Haarlem en 1524 Utrecht;
1546 sechswoort, Utrecht, maar elders seggewoort, segwoor.
skaifijó: 1490 scheidesbrief, Koevorden; 1377 scheidslude, Gelderland;
15de eeuw scheideslude, Groningen en Drente; scheidsman, Gelderland; naast elders scheidedilve, scheidewech, enz.
fraujon - : 15de eeuw vrouwennamen, Groningen; 1571 vrouwsbeelt, Arnhem.
Het Nederduitse Noordoost-Nederland lijkt dus het uitstralingsgebied te zijn.
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Voor Holland geeft Geerts (1966: 127 en 151-153) een groot aantal
voorbeelden op van genitivische woordgroepen uit de late 16de en uit de
17de eeuw, waaruit tevens verwarring met het mannelijke genus blijkt:
i stammen: Coornhert (1584) der jonckheyds welvaren, der waarheydts
liefde; 1602 in des stadts grachten; 1644 mijn bruyts huyck; 1649
wijsheydts teecken; 1651 des werelds wonderen.
ó stam: 1572/79 nae der heyliger kercks manier.
ón stam: 1640 des weduwes begeerten.
jon-stam: begin 17de eeuw in me vrous neers.
Het gevoel voor naamvallen gaat teloor. De genitief-s wordt een eufonische s, die zich steeds verder verbreidt.
-

-

-

2.4. an stammen in de genitief
-

Plaatsnamen met als eerste lid een persoonsnaam op an in de genitief enkelvoud zijn: 844/64 kopie 961 Pascandala, 1109 Paschendala, nu
Passendale; 1056 kopie begin 12de eeuw Wartanbeke, 1187 Wartenbeca,
nu Wartenbeke.
Een plaatsnaam met als eerste lid een volksnaam in de genitief meervoud is 9de eeuw kopie eind 11 de eeuw Fresionouuic, 1217 Vresewik, nu
Vreeswijk.
Diernamen in toponiemen lijken oorspronkelijk in de genitief meervoud te staan. Duidelijke voorbeelden hiervan zijn: 9de eeuw kopie
eind 11 de eeuw Valcanaburg, 1064 kop. midden 12de eeuw Valkenburg,
nu Valkenburg in Zuid-Holland; 944 kopie midden 12de Fulnaho,
1159 Volnho, nu Vollenhove (fidan 'veulen'); l Ode eeuw Ohsanobeki,
nu Ossenbeck in Westfalen.
Het lijkt dan ook waarschijnlijk dat de genitief enkelvoud ingevolge
afslijting van eind-a ontstaan is uit een genitief meervoud in: 1041 Falchenberch, nu Valkenburg in Limburg; 1065 Falcanberga, nu Fauquemberghes; 1214 Ossendrecht, nu Ossendrecht.
Middelnederlandse appellativische samenstellingen met een diernaam in de genitief enkelvoud of meervoud zijn:
hanan `haan': hanencraet (oorspronkelijk een stamcompositum, cf.
Oudnederduits hanocrdd), hanenbalken naast hanebalken en haenbalc.
hasan- `haas'; hasenhaer, hasenvoet naast Der Naturen Bloeme hasevoet,
haeswint naast haeswint.
uhsan- 'os': ossendreck, ossenherde, ossenmule, ossenstal, ossentonge.
Mnl. leeuwe (uit Latijn leonem) : leeuwenhaer, leeuwenwaerder.
De naam van de als goddelijk gedachte maan (uit mënan ) is in het
Middelnederlands overgelopen naar de ón-klasse: 1276 des manendags
naast 1224/27 mandages; manenschijn naast maneschijn en maenschijn.
-

-

-

-
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Ook het woord galg, uit galgan-, dat als levenloos object oorspronkelijk alleen in stamcomposita kon voorkomen, is naar de on-Masse overgelopen; te Gent 1208 Galgheberch, 1354 te Galghenberghe.
In Vlaanderen en Brabant (inclusief de provincie Antwerpen, doch
niet Noord-Brabant) is in de loop van de 11 de-13de eeuw in de genitief
van persoonsnamen de -n afgelost door de uit de a-klasse overgenomen
s: Baven wordt Baves, Baefi; Hughen wordt Hughes, Huugs. Vroege voorbeelden zijn: 1089 terra Rodberti Hanas te Oostkerke, 1130 Bertolfi
(genitief) f. Oppes te Oudenburg; in plaatsnamen 1201 Wales capple,
1218 Walonis capella, nu Waalskappel. Te Gent in 1253 Sente Baves naast
te Sente Baven. In voordien reeds bestaande plaatsnamen handhaaft zich
evenwel de -n: Zuienkerke enz. Het verschijnsel werd uitvoerig bestudeerd door Van Loon (1981: 459-503). In het contactgebied tussen de
-n zone en de -s zone ontwikkelde zich een stapelvorm -ens waarvan
1296 Hughe f. Hughens, te Zevenbergen, een vroeg voorbeeld is.
Soms is in composita, alsmede in het voorzetsel ten, de -n afgelost
door -r, bv.. 1321 Hughersluus, verdwenen bij Aksel, uit te postuleren
Hughensluus.

2.5. a- en an- stammen in de genitief
Een vroeg voorbeeld van vrouwelijke persoonsnaam in de genitief als
eerste lid in een plaatsnaam is 805 resp. 806 kopie 1 ode eeuw Berugtanscotan resp. Bertanscotan, te Doornspijk (Berhta).
Middelnederlandse samenstellingen met vrouwe uit fraujon- zijn:
enkelvoud: vrouwenavont en vrouwendach (bedoeld is telkens OnzeLieve-Vrouw, bv. 1285 onser vrauwendaghe te Oudenaarde), vrouwenhaer, vrouwenherte, vrouwencleet, vrouwenlijf vrouwenbeelt;
meervoud:
vrouwenclooster, vrouwenvolc.
Zoals reeds herhaaldelijk opgemerkt, kan ook hier in samenstellingen
met een diernaam de enkelvoudsvorm door afslijting ontstaan zijn uit
een meervoudsvorm, dus zowel enkelvoud -an als meervoud -ana.
Middelnederlandse samenstellingen met een tot de ón-klasse behorende of daarin geïntegreerde diernaam zijn:
duvón- `duif' : duvenjonc naast duvejonc.
Mnl. catte 'kat': 2de kwart 13de eeuw plantnaam cattenstert (Corpus
II-1, 334) . Het woord komt veelvuldig in plaatsnamen voor, bv. 1220
Cattendic, nu Kattendijke.
Mnl. padde 'pad': paddenhoet, paddensteen, paddenstoel naast paddestoel. In plaatsnamen: 1281 uten Paddenhoeke te Gent, 1287 Paddenpol
te Geraardsbergen.
Genitiefcomposita met de naam van de zon zijn verklaarbaar vanuit
haar vergoddelijkte status: 1236 sondachs, 1277 sonnendachs; Mnl. sonnenschijn naast 1289 sonnescijn.
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Met hart, oog en oor werden oorspronkelijk stamcomposita gevormd:
Oudnederduits hertkara `karteleed', oghlid, orhring, Oudhoogduits ougelós, maar ougenlieht bij Notker (± 950/ 1022) is al een genitiefcompositum, denkelijk met de bijgedachte aan twee ogen. Middelnederlandse
samenstellingen:
augón- `oog': oogappel naast ogeappel, ogenblic, oogbrawe naast ogebrawe,
ogelit naast ogenlit, ogemerc, oochschijn naast ogeschijn en ogenschijn,
ogenschouwe, ogentroost, ogewenc naast ogenwenc, ogenwit, enz.
auson- `oor': orenhaer, oorcussen, orerinc naast oorrinc, enz.
herton- 'hart': hertleit naast hertenleit, hertseer naast hertenseer, hertvanc
naast hertenvanc.
Ook met kerk, dat in de ö-flexie ingeschakeld werd, werden oorspronkelijk stamcomposita gevormd. Oude plaatsnamen: 1063 Kiericwerve, nu Oestgeest: 1065 Kyrcheim, nu Kerkom bij Sint-Truiden; 1154
Kerkhove te Brussel; 1177/87 Kercpolre te Kadzand. Appellativische
samenstellingen: kercmesse en kermesse (1253 kermesdaghe), kercganc,
kercstoel, kercmeester naast 1289 kerkemester, kercdeure naast kerkedeure,
enz.
Achteraf liep, reeds volop in de 13de eeuw, in Oost-Vlaanderen, Brabant en Limburg, in aansluiting bij het Oudnederduits en Oudhoogduits, kerke over naar de on-verbuiging. Een voorbeeld van dergelijke
overgang is 1300 in der kerken lant van Dronghine (Marynissen 1996:
162-165). Als gevolg daarvan verschijnt de vorm kerken ook in nieuwgevormde samenstellingen en worden ook sommige reeds bestaande
samenstellingen meegesleurd: kerkendienre, kerkengoet, naast kerkegoet,
kerkenrecht naast kercrecht.
Toch is de vroege geschiedenis van het woord kerke ingewikkelder
dan hier voorgesteld. Er zijn namelijk relicten van een verbuiging van
kerke zoals vrouwelijke persoonsnamen, ongetwijfeld wegens het sacrale
karakter van het gebouw: 1101 ecclesiam Thiedradeskerken, verdronken
waar nu Heerjansdam, Zuid-Holland, is; 1271/72 die kerken van Duffle, accusatief enkelvoud, enz. Vergelijk 853 kopie 961 Iolithan, Liodburgan, Winetbertan, Adalbertan, accusatief, lijfeigenen te Camiers (in
Boulonnais), en de genitief enkelvoud gravinnen, vriendinnen enz. ook
in het Westen (Marynissen 1996: 170) .
Ook met roos, uit Latijn rosa, werden oorspronkelijk stamcomposita
gevormd blijkens Oudhoogduits rosebluomo; zo nog in Der Naturen
Bloeme roseblader, rosewater. Maar in 1292 Rosendale, nu Rozendaal in
Noord-Brabant, 1246 in valle rosarum, verschijnt het woord reeds in de
genitief meervoud overeenkomstig de on-verbuiging. Middelnederlandse samenstellingen vertonen opvallend veel n: roosblat naast roseblat
en rosenblat, roseboom naast rosenboom, rosegaerde naast rosengaerde, rosecnop naast rosencnop, roosolie, rosensap, rooswater naast rosewater en

GESCHIEDENIS VAN DE VERBINDINGSKLANK IN SAMENSTELLINGEN

21

rosenwater, rooswijn, vooral rosenhoet en rosencrans. Daarbij kan ook het
stofadjectief rosijn een rol gespeeld hebben; vergelijk rosine hoeden,
eenen rosenen hoet.
Speciale aandacht verdient het woord panne `pan uit vulgair Latijn
panna. Ook dit vormde oorspronkelijk stamcomposita, zoals blijkt uit
Oudhoogduits pfankuocho (nu Pfannkuchen), Oudnederduits pannokokilin en Middelnederlands pannecoecke naast pancoecke (in familienamen
± 1294 pankoeke te Hoeke, 1296 pancoke te Brugge, 1300 pankoucke te
Oudenaarde). Ook in latere tijd komt alleen pannekoek, soms pankoet
voor, zoals blijkt uit het Woordenboek der Nederlandsche Taal. De enige
uizondering is pannenkoeck bij Kiliaan, 1599, waar de n evenwel toe te
schrijven is aan attractie van het onmiddellijk daaraan voorafgaande
pannendack, pannendecker (Middelnederlands pannedack naast pannendack met overlopen naar de ón-flexie, genitief meervoud) . Bij Kiliaan volgt op pannenkoeck trouwens het daarvan afgeleide werkwoord
pannekoecken `schransen' en vervolgens pannelecker, panhaerinck en
panvisch.
3.1. Stofadjectieven
Alvorens de uitbreiding van het meervoud op -n aan te vatten, dienen hier even de stofadjectieven op -in ter sprake te komen, daar deze
de meervoudsvorming op -n doorkruist hebben.
Stofadjectieven zijn afgeleid van:
a) boomnamen. Oudste voorbeeld: ± 1183 iuxta Elsinum wal, later
Elzenwal, te Handzame. Middelnederlands van eschine houte ende
boukine barde, enen ekenen boem, nu eikenhout, beukeboom, enz.
b) namen van dierlijke producten: 1236 cleder die wulline sin, 1280
scapine velle, 1294 scapine anscoen, Middelnederlands scapin vleesch,
schapenvleesch, swijnin vleesch, swinen vleesch, nu schapevlees, enz.
c) namen van delfstoffen: 1290 inden steeninen thorn, 1298 vanden
iserinen handbomen.
d) namen van graansoorten: rugghinbroot, van rogghenen broode, nu roggebrood.

4.1. Verbreiding van meervouds-n
Oorspronkelijk gingen de mannelijke a- en .i-stammen in het meervoud, ook in de genitief meervoud, in het Middelnederlands uit op -e:
daghe, peneghe, liede. Maar in de 13de eeuw komt in West-Vlaanderen,
Zeeland en Holland een meervoud op -n op: lieden al in 1254 te Middelburg (Marynissen 1996: 105 en 285). De nieuwe pluralisvorm breidt
zich vervolgens oostwaarts uit: Brabant nog sporadisch in de 14de eeuw,
maar al talrijk in de 15de eeuw, ook bij onzijdige woorden (Van Loey
1964: 16).
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Composita handhaven echter in algemene regel hun traditionele nloze vorm. Tot eind 18de eeuw duikt de nieuwe n in de schrijftaal
slechts sporadisch in samenstellingen op. Bijvoorbeeld 1526 mannenclooster te Warmond. Het achterwege blijven van die n in samenstellingen mag niet, of niet uitsluitend, toegeschreven worden aan het wegvallen van -n na doffe e in het Brabants en Hollands in of omstreeks de
16de eeuw, want ook in het West-Vlaams, waar -n na doffe e nog steeds
krachtig uitgesproken wordt (hoewel verdwenen in diminutieven), is
die n in samenstellingen niet binnengedrongen. Wat meer is, wegvallen
van n door afslijting in an- of ón-stammen in samenstellingen is net zo
goed West-Vlaams als Hollands of Brabants: apetrekken, duvejonk,
hanegevecht, kattesteert, ossebilk, paddestoel, vrouwekleren, enz.
Vanaf het begin van de 19de eeuw evenwel wordt, blijkens excerpten
in het Woordenboek der Nederlandsche Taal, die niet uitgesproken n
artificieel, onsystematisch en vaak volkomen onterecht als tussenletter
in samenstellingen ingevoerd in de schrijftaal. Woorden waarin er nooit
een n geweest was, kregen nu een parasitaire meervouds-n. Aldus werd
bijvoorbeeld het stamcompositum huisbouw afgelost door huizenbouw;
het eerste lid perd(e), in stamcomposita of in composita met een genitief
meervoud teruggaand op perda, werd afgelost door paarden: peerdstal of
paardestal werd paardenstal, paardebloem werd paardenbloem, enz.
Sedert de 19de eeuw worden ook samenstellingen gecreëerd met een
expliciet als meervoud bedoeld en uniform op -en uitgaand eerste lid:
achturendag, veertigurenweek, elfitedentocht, klassenstrijd, stammentwist,
statenbond, goederentrein, enz. Van de flexieklassen en naamvallen blijven alleen nog relicten over, zoals allerheiligen en allerzielen. De oppositie enkelvoud meervoud domineert.
4.2. Verbreiding van meervouds-s
Hoewel nederzettingsnamen afgeleid van de naam van de bewoners
normaal in de datief meervoud staan, treft men in de vroegere Middeleeuwen, zoals in Engeland waar ze nochtans veel talrijker zijn, ook
enkele namen op nominatief accusatief meervoud -as aan: 723 kopie
961 Leodredingas mansiones, nu Ledringem; 739 kopie 941 Grifningas,
nu Greveninge onder Westkapelle. Mogelijk hoort daarbij ook 768/814
Humas, ± 1370 Home, 1378 Hoo rn , onder Heldergem.
Een meervoud op -as vertoont ook nestas in het West- of FransVlaamse zinnetje uit eind 11 de eeuw.
Verschrompeling tot -s blijkt reeds uit 1177 Hils te Klemskerke
(huija- `heuvel').
In de 13de eeuw leeft het meervoud op-s in hoofdzaak voort in
enkele mannelijke en onzijdige eenlettergrepige woorden in West- en
Frans-Vlaanderen: da rn s, hils, hoecs, mans, stix, enz. (Marynissen 1996:
216 en 241).
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Maar reeds in de 13de eeuw nemen in West- en Oost-Vlaanderen, iets
minder vaak in Holland, mannelijke woorden met suffix er uit drja, uit
Latijn arius, die voordien hun meervoud op e vormden, nu een meervoud op s aan (Marynissen 1996: 206). Voorbeelden van genitivische
woordgroepen die zich tot genitiefcomposita ontwikkelen zijn: te Brugge
1278 in die Vulres strate, 1292 van den vulres ambochte; te Gent: 1281 in
Hudevetters hoec, 1291 in die Cuperstrate, 1297 huit der Cupers stege.
In 1297 is ook een eerste voorbeeld geattesteerd van meervouds-s bij
een diminutief op kin: hoefdekijns, grafelijke kanselarij Holland (Marynissen 1996: 113).
Instructief is de evolutie van het woord meisje. Naast maagdekin evoluerend tot meidekin, stond met diminutiefsuffix tsin, magedtsin evoluerend tot meissin (Kiliaan meydsen, meyssen). Contaminatie tussen beide
leverde meiskin op. Het Middelnederlandsch Woordenboek IV 1347
haalt reeds voorbeelden van een meervoud meyssens aan. Voorbeelden
van een meervoud van meiskin en daaruit evoluerende vormen: 1488
meyskins, 1606 meyskens, 1629 meisjens, 1682 meysges, 1711 meisjes (Middelnederlandsch Woordenboek IV 1348 en Woordenboek der Nederlandsche Taal IX 469 en 472) . Vandaar samenstellingen als meisjesnaam
(met enkelvoud) en meisjesschool (met meervoud) .
Bij vrouwelijke verwantschapsnamen op er doet een meervoud op s
schuchter zijn intrede in de late 13de eeuw in West- en Oost-Vlaanderen
in het woord sustes, voor het eerst geattesteerd te Gent in 1270 (Marynissen 1996: 353).
Het zich in de laatste eeuwen sterk verbreidende meervoud op s van
vrouwelijke woorden eindigend op e lijkt terug te gaan op een stapeluitgang ens (Van Loey 1964: 124). De vroegste bekende voorbeelden
worden aangetroffen bij onzijdige ja-stammen die, wegens hun uitgang
e, tevens het vrouwelijke genus aangenomen hadden: 1424 weddens
te Dordrecht en 16de eeuw webben te Gouda (Middelnederlandsch
Woordenboek IX 1875 en 1841). Daarbij voegen zich leenwoorden uit
het Frans: boeien meermaals vanaf Coornhert, 1584, en kousens meermaals vanaf Huygens. Jongere leenwoorden uit het Frans bewaren hun
oorspronkelijke s: horloges, dames.
Zou dit ens mogen vergeleken worden met 1296 Hughe f. Hughens
te Zevenbergen (zie 2.4) en 1296 des jongherens `van de jonkheer' te
Haarlem, waar de s mag geïnterpreteerd worden als een versterking van
de labiel wordende genitief s, dus in 1424 enz. als een versterking van
de labiel wordende meervouds-s (nasale vocaal?) ?
Vandaar samenstellingen als dameskransje enz.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Conclusies
Van een huidig standpunt uit kunnen vier types van samenstellingen
onderscheiden worden:
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1° samenstellingen met als verbindingsklank een doffe e ofwel niets;
tussen deze twee is er een relatie van eufonie, bv. kakebeen naast
kaakbeen. Er zijn vier onderliggende subtypes:
a) stamcomposita, waarin het eerste lid indifferent is ten aanzien
van enkelvoud en meervoud en van naamval en vooral levenloze
of als zodanig gedachte zaken aanduidt, bv. steenhoop, pannekoek.
b) samenstellingen waarin het eerste lid een mannelijk of onzijdig
sacraal wezen, mens of dier in de genitief meervoud op -e aanduidt, bv. paardemarkt.
c) samenstellingen waarin het eerste lid een mannelijk, onzijdig of
vrouwelijk sacraal wezen, mens of dier, later ook levenloze zaak
aanduidt in de genitief enkelvoud of meervoud, op -n, welke -n
thans niet meer uitgesproken wordt, bv. paddestoel.
d) samenstellingen waarin het eerste lid op een stofadjectief teruggaat, bv. roggebrood, schapevlees.
2° samenstellingen waarin het eerste lid een mannelijk, onzijdig of
vrouwelijk sacraal wezen, mens of dier, later ook levenloze zaak aanduidt in de genitief enkelvoud of meervoud op -s, welke -s in jonge
samenstellingen alleen nog eufonische waarde heeft, bv. smidshamer,
meisjesschool, stadsgracht.
3° samenstellingen waarin het eerste lid een mannelijk, onzijdig of
vrouwelijk sacraal wezen, mens of dier, later ook levenloze zaak aanduidt in de genitief enkelvoud of meervoud op -n, welke -n nog
steeds uitgesproken wordt, bv. menseneter, en samenstellingen met
een uitdrukkelijk als meervoud bedoelde woordvorm op n, bv. elfitedentocht.
4° samenstellingen met een meervoudsvorm op -er van sommige onzijdige woorden, bv. kinderarbeid.
-

In verband met de spelling is het evident dat:
1° een eufonische e geen meervoud kan krijgen.
2° het enkelvoud primeert op het meervoud.
3° een aparte spellingregeling voor plantnamen geen bestaansrecht
heeft.
4° geen s dient geschreven die noch genitief-s noch een eufonische s is;
dus dorpstrant, stationstraat.
5° een onderzoek dient ingesteld te worden naar de uitspraak van
labiele n in samenstellingen vooraleer de spelling daarvan vast te
leggen.
Ik handhaaf derhalve mijn voorstel van 1981 om een n alleen te
schrijven:
1° waar ze gehoord wordt, bijvoorbeeld tussen vocalen: menseneter.
2° waar uitdrukkelijk een meervoud bedoeld wordt: elfitedentocht.
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3° waar het eerste lid een gesubstantiveerd adjectief in het meervoud is,
omdat bij weglating van die n verwarring met het adjectief ontstaat:
armenschool, krankzinnigenverpleger, heiligennaam.

In twijfelgevallen zou ik, overeenkomstig de afslijtingstendens, de n
weglaten.
6. Artificiële straatnamen
Vóór de Franse tijd waren de straatnamen steeds functioneel of concretiserend: er was een verband tussen de naam en de ligging, de aard
enz. van de straat. Sedert de Franse tijd worden straten door de administratie echter zeer vaak genoemd naar personen, begrippen enz. waarmee er niet het minste verband is. Zo bv. reeds in 1799 te Gent de rue
de la Liberté. Zo nog Vredestraat, Vooruitgangstraat, Weldadigheidstraat, Grondwetlaan, Nijverheidstraat, Schoenmakerstraat, enz. zonder
dat er enig verband is met die abstracte begrippen, met industrie, met
dat ambacht, enz. In artificiële straatnamen kan er dan ook geen sprake
zijn van een genitiefverhouding: het eerste lid staat noodzakelijk in de
nominatief. Alleen om eufonische redenen kan, bv. vóór laan of weg,
een verbindingsklank wenselijk zijn.
7. Composita met een toponiem als eerste lid
In 2.3.2 werd de genitief in Leersum verklaard door het sacraal karakter van dat laar. In 2.2 zagen wij dat in de Oudnederlandse periode
toponymische samenstellingen met een nederzettingsnaam als eerste lid,
niet rechtstreeks met de naam van die nederzetting gevormd zijn, maar
wel met de naam van de bewoners ervan in de genitief meervoud:
814/40 kopie 941 Gothemia ogian, 821/23 kopie 941 Bracalaria mariscum, enz. Met afslijting van het verbindingssuffix leidt dit tot het huidige
type Gottemkouter, Gentstraat, Maastrichterstraat. Toponiemen als zodanig fungerend als eerste lid in samenstellingen staan nooit in de genitief. Het is dan ook weerzinwekkend dat, in toepassing van de nieuwe
spelling, Voordenstraat, Veldekenstraat, genoemd naar een plaats Voorde,
Veldeken, omgespeld worden tot Voordestraat, Veldekensstraat. Even weerzinwekkend is dat Kapellestraat, Gildehof, enz., met een eufonische e, nu
Kapellenstraat, Gildenhof, enz. worden als gold het een meervoud.
8. Geografische composita met een adjectief als eerste lid
De nieuwe spelling schrijft voor dat samengestelde aardrijkskundige
namen en hun afleidingen een koppelteken krijgen: Noord-Holland,
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Noord-Hollands. Uit die ondoordachte formulering blijkt dat alleen provincies geacht worden geografische entiteiten te zijn.
Dienen gemeentenamen, die traditioneel aaneengeschreven worden,
dan ook niet een koppelteken te krijgen? Een keuze: Oostmalle en
Westmalle, Oostvleteren en Westvleteren, Eeklo en Oosteeklo, Oostzaan,
Oostvoorne en Westvoorne, Oostelbeers en Middelbeers, Opglabbeek
en Neerglabbeek, Ophasselt en Neerhasselt, Opoeteren en Neeroeteren,
Opijnen en Neerijnen, Overpelt en Neerpelt, Overijse en Neerijse, Ieper
en Kwaadieper, Brugge en Zeebrugge, Mechelen en Maasmechelen,
Schellebelle en Denderbelle, Letterhoutem en Sint-Lievens-Houtem,
Munkzwalm en Nederzwalm. Wat gedaan met samentrekkingen zoals
Utrecht uit uit-Trecht `het buitenwaarts = zeewaarts gelegen Trecht'
ten opzichte van Maastricht, Kwatrecht uit Kwaad Atrecht, Allier uit
ald Lier `oud Lier'? En met Westerschelde en Oosterschelde? Gesteld
dat het Schelle-Belle of Schelde-Belle en Munk-Zwalm moet worden,
moeten we dan ook niet Amster-Dam, Rotter-Dam, en 's-Graven-Hage
schrijven?
De nieuwe spelling is, op zijn Gents gezegd, een zottekesspel.
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VAN DER VOORT VAN DER KLEIJ

Sic transit gloria immortalium
door Bert DECORTE
Erelid van de Academie

Het is al een hele tijd geleden dat ik enkele van onze naar de eeuwig
groene jachtvelden overgelopen collega's heb herdacht. Ik ben principieel niet gesteld op het schrijven van In Memoriams. Deze bestaan
overigens doorgaans alleen maar uit een opsomming van wat de
overledene heeft verricht tussen de wieg en het graf, zonder dat hier
kritische beschouwingen aan worden toegevoegd. Dat soort In Memoriams kan men altijd wel beginnen met de gemeenplaats `Over de
doden niets dan goeds', liefst in de originele latijnse tekst. Gelukkig als
het gaat over iemand van wie men graag iets goeds te zeggen heeft.
Maar bij een min of meer twijfelachtig geval moeten de hersens wel
een aantal haarspeldbochten nemen om het edel karakter van de zaak
niet te schenden. Er zijn trouwens bij het vinden van woorden om pas
gestorvenen te herdenken soms rare beslissingen te nemen. Zo las ik
onlangs dat W.H. Austen, kort voor de doodzieke Eliot dood was, door
de BBC werd aangezocht om reeds vóór het bittere einde van de
beroemde dichter een In Memoriam te schrijven, opdat het onmiddellijk na het vernemen van het droeve nieuws zou kunnen uitgezonden
worden. Austen vond het maar een naar verzoek, maar na aandringen
was hij er toch op ingegaan. Iets dergelijks is mij overigens overkomen
toen de BRT op een vrijdagnamiddag vernam dat Maurice Roelants
stervende was. De nieuwsredactie wilde een tekst kant en klaar hebben
voor het geval dat het onvermijdelijke tijdens het weekend zou
geschieden en dat men dan mij of iemand anders niet zou bereiken om
er voor te zorgen. Ik pruttelde ook wel tegen, maar zwak als ik altijd
ben gaf ik dan toch toe. Ik zorgde er echter wel voor dat hetgeen ik op
papier zette niet aan een voorafregeling kon doen denken en schreef
boven mijn stukje als titel `Levensbericht van M. Roelants'. De redactie moest dit dan laten voorafgaan door het bericht dat de bekende
schrijver i.d. X was overleden. Maar de door mij al bij voorbaat herdachte bleef nog verscheiden dagen na het weekend tegen de dood
vechten voor mijn In Memoriam eindelijk in de ether ging. Men mag
daar eigenlijk niet te zwaar aan tillen, meen ik, zolang men bij vergissing maar geen lijkrede staat te houden over iemand die nog in leven is
en die zich bovendien onder de toehoorders bevindt, zoals in het verhaal van Tsjechow.
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Het is evenwel geen In Memoriam noch een lijkrede die ik vandaag
aflees, want in beide moet men zien wat men zegt, zodat de gememoreerde niet in een kwader daglicht komt te staan dan hij verdient. Ik ga
Brulez, Buckinx en Daisne wel niet in hun dodenhemd zetten, maar
wat ik zeg zou misschien in hun nadeel kunnen geïnterpreteerd worden
en dus beschouwd als een bijdrage tot het vergankelijke van hun roem,
ook al is dit niet mijn bedoeling. Die is namelijk alleen collega's en
vrienden die niet meer in ons midden vertoeven mijn genegenheid en
waardering te laten blijken nu het voor mij nog mogelijk is.
Met Raymond Brulez heb ik voor het eerst gesproken in 1937 toen
mijn eerste boekje net was verschenen en hij me per post liet vragen of
ik enkele van mijn verzen zou komen lezen voor de micro bij het N.I.R.
Bij de oprichting van dit instituut of kort daarna was hij daar als literair
adviseur aangeworven. Hij heeft me dit later eens gezegd toen achtereenvolgens Maurice Roelants, Karel Jonckheere en ikzelf dit etiket bij
het Bestuur voor Kunst en Letteren kregen opgeplakt. Bij onze eerste
ontmoeting had ik van Brulez helemaal niets gelezen. Ik kende enkel
het grafschrift dat Jonckheere voor zijn kustgenoot en vriend had verzonnen en dat was opgenomen in zijn bundel `Het witte Zeil': Hier ligt
Brulez/ Hij brandt met huid en haar/ Maar zonder rook/ Daarvoor was
zijn geest te klaar. Ik had het gelezen in een bespreking van die bundel
in Het Laatste Nieuws.
Voor iemand met een klare geest heb ik bij voorbaat respect omdat ik
niet alleen bij anderen maar ook bij mezelf al te vaak minder klaarheid
kom te constateren. Later, bij het lezen van Brulez' geschriften, heb ik
van die helderheid van geest altijd het bewijs gevonden. Men kan er
zich dan ook allerminst over verwonderen dat de XVIII-eeuwse Franse
auteurs hem bijzonder lief waren en dat een preciese formulering iets
was wat hij altijd nastreefde.
Biografische bijzonderheden over de auteur van `Mijn Woningen'
hoefikntpsm.Diekan dtvrligwekomantiseerd weervinden. Om de authenticiteit van de, weliswaar onder
schuilnamen verdoezelde personen, plaatsen, toestanden en gebeurtenissen te beklemtonen heeft de auteur een grapje verzonnen. In tegenstelling met de doorgaans vooraan in verhalen en romans geformuleerde
bewering dat de personages en feiten louter verzonnen zijn laat Brulez
drukken dat alles wat hij vertelt echt gebeurd is. Men mag dus besluiten
dat degenen die in zijn woningen of daaromtrent een rol spelen wel
degelijk overeenstemmen met bestaande of bestaan hebbende figuren en
dat de auteur dus in genendele op volstrekte inventiviteit wil bogen.
Behalve met de schrijver zelf maakt men in deze boeken kennis met
het veranderende leven van een bepaalde bijzondere maar niet elitaire
burgerij in Vlaanderen en in Brussel. Het zijn meestal mensen met een
meer dan gewone ontwikkeling maar die tegelijkertijd zowel met de
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hogere als met de lagere sociale geledingen in betrekking blijven. Men
kan best gewagen van een tijdsspiegel, mede omdat op de achtergrond
zowel het binnenlandse als het buitenlandse politiek en maatschappelijk
leven in hun evolutie gevolgd worden. `Het Huis te Borgen', het eerste
deel van `Mijn Woningen' is aldus het verhaal van het bijzonderste
wat Brulez, jongste kind van zes, een nakomertje, heeft gesitueerd in
het laatste gedeelte van de Belle Epoque en tijdens onze eerste Duitse
bezetting. De schrijver geeft geen chronologische opsomming van wat
hij toen heeft beleefd, maar hij knoopt er geregeld latere evoluties van
het beschrevene aan vast. Zo verneemt men pas tegen het einde van het
boek iets over de omstandigheden van zijn lastige geboorte en worden
in het tweede hoofdstukje, dat handelt over de Belgisch-Loteringse
gouvernante, die hem als negenjarig jongetje was toegewezen de latere
lotgevallen verhaald van dit weeskind met een diploma van onderwijzeres. Deze hebben zich zelfs in Rusland afgespeeld en er de geboorte, al
even lastige, en de kinderjaren van de Sovjetunie beleefd.
Brulez vertelt dat allemaal op de hem eigen gemoedelijke ironische
toon en hij kruidt zijn tekst met citaten en gecamoufleerde verwijzingen
naar gelijkaardige toestanden en gebeurtenissen. Hij stopt ook niets
onder stoelen of banken en vernoemt terloops het feit dat zijn oudste
twee broers met een professoraat aan de Gentse vervlaamste oorlogsuniversiteit werden bedacht. Ik zou hier onder de vorm van voetnoot
kunnen aan toevoegen dat een van de twee na de wapenstilstand in
Duitsland hoogleraar werd in de Franse taal- en letterkunde en zich
mettertijd ontpopte tot een excellent kenner en verklaarder van Mallarmé. Na 1945 werd hij echter door de Amerikanen terug naar België
gestuurd, waar hij als werkloze zonder steun een tijdlang beroep moest
doen op zijn verwanten en vrienden. In een van de eerste jaargangen
van het N.V.T. zijn toen onder schuilnaam enkele stukken van hem verschenen. Na onderzoek van zijn eventuele medeplichtigheid aan de
opkomst van het nazisme kon hij echter naar het land waar men van
niets had geweten terugkeren en er weer zijn leerstoel beklimmen. Ik
heb er geen voetnota van gemaakt omdat zijn broer Raymond in zijn
`SherazdofLitulsprj'envhatbsgef
over `De Opstand van de Voetnoten' en ik niet wens in soortgelijke verwikkelingen verward te geraken.
Ik ga niet vertellen wat voor dingen er in de vier delen en de vele
compartimenten van `Mijn woningen' te vinden zijn. Voor wie niet de
tijd of de lust heeft de tetralogie, die ongetwijfeld in de bibliotheek van
onze instelling kan aangetroffen worden, van A tot Z te lezen, kan ik
verwijzen naar de flapteksten van de eerste uitgave, die voorbeeldig
resumeren waar het om gaat. Naast die beknopte inhouden staan er
overigens ook appreciaties van critici afgedrukt. Over `Het Huis te Borgen' schreef Anton van Duinkerken, erelid van ons genootschap, in
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het blad `De Tijd' : In lang werd zoiets gaaf niet meer aangeboden
uit Vlaanderen... in Nederland mist het zijn weerga. En Jan Greshoff
prees in het werk `de tederheid achter de spot, de rijkdom achter de
beknoptheid.
Sta me nogmaals toe even een parenthesis te maken voor `Mijn
Woningen' n.a.v. het begin van deel III `De Haven'. Brulez stapt op dat
ogenblik van zijn generale biecht in 't huwelijk, wat kan worden
beschouwd als een soort thuiskomst. Het bootje ligt veilig aan de kade.
Ik heb al gezegd hoe ik de schrijver in 1937 heb leren kennen. Met
mevrouw Brulez, alias Angèle Seynave, kwam ik negen jaar later een
eerste maal oog in oog te staan. Niet op een literaire bijeenkomst of tijdens de pauze van een toneelvoorstelling of zo maar wel via de haute
couture. Zij had namelijk de leiding van de sjieke modezaak Cruuck &
De Gryse in Brugge waar ik betrekkingen mee had, niet van commerciële maar wel van administratieve aard. Voor alles en nog wat dat werd
geïmporteerd was er in die naoorlogse tijden een invoervergunning
vereist. En daar ik op een lagere sport met de import was gemoeid had
ik ook met die Brugse kledingszaak voor dames, die hoger op de sociale
ladder stonden, te maken. Dit was overigens niet mijn enig onschuldig
avontuur met dames uit de familie van literatoren in de schoot van de
Centrale dienst voor Contingenten en Vergunningen. Ook een dochter
van Toussaint van Boelaere heb ik in nummer 71 van de Wetstraat ik
weet niet meer in opdracht van welke firma zij zich aandiende te
woord moeten staan. En aan Frits Francken heb ik tijdens de bezetting
een brief geschreven om hem te melden dat ik nooit had kunnen vermoeden dat ik via de benen van zijn vrouw met hem in correspondentie zou komen. Zij kreeg namelijk een paar zijden kousen toegestuurd
uit Spanje en daar ik de civiele naam en het adres van haar man kende
kon ik me dat grapje wel permitteren.
Maar terug naar de woningen van Brulez. De eerste van zijn publicaties in boekvorm; de roman André Terval' was eigenlijk denk ik in
zekere zin ook een autobiografisch geschrift, maar dan in de derde persoon. De ondertittel van dit werk luidt immers Inleiding tot een leven
van gelijkmoedigheid en in heel het strikt autobiografische `Mijn woningen' wordt men gewaar dat de schrijver iemand is die altijd poogt deze
deugd te beoefenen en niet het haantje vooruit te spelen in een of
andere evenmin liteaire als sociale stroming. Hij vond zijn gading in de
omgang met zijn vrouw en zijn dochter en deze haar man en verder met
zijn werkkring en zijn vrienden. Aan Angèle en Annie heeft hij verschillende van zijn publicaties opgedragen en na Angeles vroegtijdige
dood had hij geen behoefte meer om literair nog iets te presteren. Hij
had beiden maar willen bewijzen dat hij wat te vertellen had en dat volstond. Dixit sed non scripsit collega Van Herreweghen in een persoonlijk gesprek met mij. Of het woord voor woord zo was daar ben ik niet
zeker van maar dat het daarop neerkwam daarvan wel.
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Ik ben misschien wat te lang uitgeweid over wat men het levensverhalende proza van Brulez zou kunnen noemen. Maar dit betekent in
genendele dat ik voor andere teksten die hij heeft geschreven geen
belangstelling of waardering zou hebben. Voor een gedeelte ervan heb ik
zeker niet minder interesse en ik heb er zeker evenveel van genoten als
van `Het Huis te Borgen' en zijn drie vervolgen. Zelfs de toneelstukken
die hij heeft geschreven en die werden opgevoerd hebben me geboeid al
brachten ze geen vernieuwing op het gebied van het theater en waren
het zeker geen kaskrakers.
Vernieuwing had Brulez wel gebracht met André Terval' dat pas in
1930 verscheen maar dat hij al tien jaar eer had geschreven en er noch
in Nederland noch in België een uitgever voor gevonden. Vooral de
luchtige toon waarop alles wordt verteld, zonder folkloristische grappigheid maar wel met hier en daar een West-Vlaams zoniet Blankenbergs tintje, contrasteerde fel met de meestal grote ernst of braafheid
van tal van Vlaamse vertellers.
Doch waardoor Brulez vooral iets nieuws heeft aangebracht in de
Nederlandse letteren is het fantastisch moraliserend verhaal. Twee werkjes
van hem zullen waarschijnlijk zeker even lang als zijn woningen stand
houden. Ik bedoel `Sheherazade of de Literatuur als Losprijs' en `De
Verschijning te Kallista.'. Verwantschap met de geest van Voltaire's `Candide ou l'Optimisme', dat hij zeer vrij voor het toneel bewerkte, is in
deze publicaties ongetwijfeld bespeurbaar, maar zij behoren m.i. tot
dezelfde categorie als bijvoorbeeld Marnix Gijsens `Joachim van Babylon'. Ook `Mijn Woningen' doen aan Gijsen denken waar deze zijn
herinneringen aan zijn kinder- en jeugdjaren romantiseert.
Men zal merken dat deze beschouwingen vrij los van aard zijn. Ik
besloot ze op te schrijven om zodoende wat te grasduinen in de
geschriften van drie overleden collega's. Voor de eerste is het dus
geschied en ik ga over naar de tweede.
Al zijn er tegenwoordig heel wat predikers die zich God noemen en al
staat er, zelfs in het dorpje waar ik woon, op een muur gekalkt `Ik ben
God', toch meen ik dat Willem Kloos in zijn jonge jaren de eerste was die
met deze woorden een sonnet begon, maar er toch `in 't diepst van mijn
gedachten' aan toevoegde. Ofwel was hij ervan overtuigd in het diepst van
zijn gedachten dat hij het bij het rechte eind had, ofwel was hij er niet
helemaal zeker van of dit ook met de werkelijkheid overeenstemde dan wel
een hersenspinsel was. Vele mensen met de allerdiepste gedachten hebben
meer dan eens de bal misgeslagen. Heel wat jonge dichters, al hebben zij
het niet gedacht of geschreven, hebben zich verbeeld, zoals Baas Ganzendonk, dat zij van edeler stof gemaakt waren en zich derhalve iets als koningskinderen gewaand. Of P.G. Buckinx zich ooit heeft verbeeld zoniet van
goddelijke afkomst d an toch van koninklijken bloede herkomstig te zijn
denk ik niet. Ik kan echter wel zeggen dat hij een Driekoningen-kind is...
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Dit had ik al geschreven, want ik verkeerde in de waan dat wijlen
onze collega op 6 januari 1903 werd geboren. Maar ik verifieer soms
wel hetgeen ik op papier zet en aldus constateerde ik dat het 6 februari
moest zijn. Deze datum heeft wel niets te maken met de Drie Wijzen
uit het Oosten noch met de ster die zij volgden, maar bij de lectuur van
Buckinx' gedichten en evenzeer toen ik destijds zijn autobiografisch
relaas `Het ligt voor de Hand' las en nu herlas, heb ik me altijd iets
adellijks voorgesteld, wat ik me zeker niet voorstel als ik het proza
van Brusselmans moet verwerken. Of de dichter zelf er van bewust is
geweest dat zijn geschriften bij een lezer dergelijke impressie konden
verwekken, hiervan heb ik geen weet en zeker geen bewijzen. Zeker in
zijn dagelijkse verschijning, zoals ik hem heb gekend, was er niets te
bespeuren van wat men een groot gedacht van zichzelf kan noemen
noch van enige verwaandheid. Hij was daarentegen een minzaam en
gedienstig mens, o.m. wanneer men op hem in zijn functie bij het Vast
Wervingssecretariaat voor het Rijkspersoneel om een of andere reden
beroep mocht doen.
Persoonlijk heb ik met Pieter Buckinx kennis gemaakt in 1938. Hij
had twee jaar voordien zijn derde verzenbundel `De Dans der Kristallen'
gepubliceerd en behoorde op dat ogenblik, samen met zijn één jaar jongere vriend Réne Verbeeck tot de beste elementen van zijn generatie. Zij
werden door collega Lissens als vertegenwoordigers van het vitalisme
bestempeld. Het werk van de twee genoemden overtrof alleszins qua
kwaliteit de meeste verzenbundels die op dat ogenblik in Vlaanderen
verschenen, `Jasmijnen en `Geploegde Aarde' van André Demedts niet
te na gesproken. Ikzelf heb toen mijn dichtoefeningen gepubliceerd,
maar ik had niets te maken gehad met de al wat oudere debutanten,
maar wel een beetje met een paar vroegere klasgenoten die ook hun
eerste stappen in de dichtersgelederen waagden. Daardoor kwam het dat
ik tot geen literair vriendenclubje behoord heb en niet aan het stichten
van een tijdschrift(je) heb gedacht. Dat was ook nog zo toen ik eind '37
in Brussel aan een baantje geraakte. Ik had de dichter Buckinx geloof ik
al eens ontmoet in de Vlaamse Club waar Top Naeff kwam spreken,
maar eigenlijk kwam ik pas iets later met hem nauwer in contact door
mijn broer Marcel die als twintigjarige, na zeventien maand legerdienst,
een job had gevonden bij het toenmalig Nationaal Instituut voor Radio.
Een goede vriend van Buckinx, Hector Opdebeeck, bewerkte samen
met deze sommige klassieke toneelstukken tot luisterspelen en zij hadden daarvoor de hulp nodig van een bekwaam dactylograaf. Mijn broer,
nationaal kampioen in het tikken, was hiervoor de geschikte jongen. Hij
deed me beide vrienden en literaire compagnons van dichterbij kennen.
De dichter woonde toen al aan de Jean Dubrucqlaan in Jette en
dat is zo gebleven tot aan zijn dood, nu al meer dan tien jaar geleden,
al vertoefde hij zijn laatste levensjaren vaak aan zee. Het gezin was
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kinderloos, maar meestal verbleef Tony het kind van zijn schoonzuster bij
hen. Er waren ook twee prachtige Siamese katten in huis. Ik ben daar
verscheiden keren bij hen op bezoek geweest, maar we spraken weinig
over literatuur. Ik heb dat trouwens nooit heel graag gedaan omdat ik er
te weinig van weet en derhalve het gevaar loop dwaasheden te vertellen.
Overdreven spraakzaam ben ik overigens ook niet. Aileen zo nu en dan
wens ik wat te zeggen en dan gelijkt het dikwijls nog op niet veel.
Laat me eventueel terugkomen op het edele karakter van Buckinx'
gedichten en trachten er paralellen in te vinden met wat hij schrijft in
zijn boek `Het ligt voor de Hand'. Deze titel zou ons kunnen doen
veronderstellen dat het vanzelfsprekend is dat wie dit werk leest zich
afvraagt: hoe kan het anders? en dat wie zich in Buckinx' gedichten
verdiept moeten denken dat de sfeer van deze poëzie enkel en alleen
kon worden geschapen door een levensloop die in `Het ligt voor de
Hand' wordt uiteengezet. Naar mijn eerder snaakse smaak is dit proza
wat de inhoud betreft wel wat zwaar op de hand. Hij schrijft soms dingen waarvan men kan zeggen dat ze niet helemaal weergeven wat hij
eigenlijk precies bedoelt. Wat moet ik me eigenlijk verbeelden als hij
noteert dat elke kus een verkorting van één dag van ons leven is? Leef ik
dan al niet heel wat over mijn tijd? Ik duid het hem echter niet euvel
dat hij er zijn eigen gedachten op nahoudt. In dit overzicht van zijn
leven treft men tal van wetenswaardigheden van literair-historisch aard
aan. Maar voor mij het meest aantrekkelijke is de beschrijving van zijn
kinder- en puberjaren in Kortessem, zijn Haspengouws geboortedorpje.
Wat ik zijn beste gedicht vind roept de herinnering op aan die tijd en
streek. Maar daar heb ik al eens iets over geschreven.
Evenals Brulez en Buckinx heb ik Johan Daisne voor de eerste maal
ontmoet in Brussel. Dit keer in de bodega Old Tom aan de Naamse
Poort. Toussaint van Boelaere deed een poging om daar jonge dichters
en schrijvers rond zich te scharen en ook ik behoorde daartoe. Daisne
was daar aanwezig met Marcel Coole, die samen met hem en Luc van
Brabant het poëzietijdschriftje Klaverendrie uitgaf. Maar ik kende dit
niet evenmin als ik Daisne, noch bij naam als bij schuilnaam kende,
ofschoon hij al een viertal verzenbundels alsook een vertaling van De
Bronzen Ruiter van Poesjkin en een werkje over deze laatste had gepubliceerd. Hij was een indrukwekkende 26-jarige man, groot en stevig en
eerder uitbundig in zijn spreken dat nogal hollandiserend aandeed. Hij
had de overtuiging maar dat zegde hij die avond niet dat de
Vlaming van de Hollander qua taal en spreken nog heel wat zoniet alles
te leren had. Maar daarom hoefden die van boven de Moerdijk ons niet
hautain de rug toe te keren als we een verkeerd voorzetsel gebruiken.
Hij vond dat men zich wel eens vergissen kan. Als ontwikkeld Gentenaar was hij practisch dagelijks genoodzaakt over kennis van vier
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idiomen te beschikken: het Nederlands, het Frans, het verstaanbaar
Gents en het zwaar om niet te zeggen plat Gents. Deze dingen vertelde
hij die avond in de Old Tom wel niet maar hij zei me dat later eens. Het
Gents Frans voegde hij er niet aan toe. Dat zal hij wel nooit gesproken
hebben dan om er de draak mee te steken zoals Virginie Loveling en
Buysse hebben gedaan.
Dat de jonge literator Dr was in de economische wetenschappen en
dat hij ook Russisch las en sprak heb ik misschien ook wel tijdens die
eerste ontmoeting vernomen. In elk geval werd ik ervan overtuigd dat
hij deze laatste bekwaamheid bezat toen hij in 1939 te Merendree in de
pastorietuin van Basiel Decraene een lezing hield over de toenmalige
poëzie in Sovjet-Rusland. Het was een onderwerp waar, denk ik, niemand onder de aanwezigen wat van wist en dat dus zeker de aandacht
gaande hield. Ik heb de aanvang van zijn eerste zin onthouden. Hij
voelde zich enigszins confuus, zei hij, maar ik weet niet precies meer
waarom. Waarschijnlijk verontschuldigde hij zich voor zijn nog lang
niet grondige kennis van de materie die hij behandelde. Dat confuus
deed wat Hollands en protserig aan voor de Vlaamse oren. Daisne heeft
in al zijn geschriften geregeld gebruik gemaakt van woorden en wendingen uit het Noorden, waar die soms alleen nog in de romans van
Couperus of in schooljuffrouwproza van bepaalde jeugdliteratuur of in
pubertaal overleefden. Michel Van der Plas heeft mij dat enkele decennia geleden eens gezegd. Van die lezing te Merendree heb ik altijd de
indruk onthouden die de causeur op mij maakte: een beetje dandy
hij had toen dat snorretje waarmee hij gefotografeerd was voor de
bloemlezing `In Aanbouw' alsook iets on-Vlaams wat ik wel apprecieerde maar wat velen storend vonden. Hij illustreerde zijn voordracht
met fonoplaatjes. Het Strijdlied van de Komsomol werd wel niet in het
Russisch maar door Wilhelm Busch in het Duits gezongen, maar als
vrolijk sluitstukje draaide hij Vse chorosjo, prekrasnaja markiza. Tout
van trés ien .. .
Dit alles dateert van aan de vooravond van W.O.II en toen mijn
leeftijdgenoten allemaal, op het moment dat Hitler toehapte in Polen,
hun soldatenjasje moesten aantrekken kon er voor literaire omgang van
jonge mensen met mekaar nauwelijks gelegenheid zijn. Daardoor kwam
het dat ik pas een hele tijd na de capitulatie van ons voorhistorisch
bewapend leger opnieuw met Herman Thiery in betrekking kwam. Hij
was als reserve-luitenant in het zuiden van Frankrijk terechtgekomen en
heeft daar een drukker gevonden voor zijn verhaal `Aurora', waarvan hij
het manuscript bij zich had. Ik meen te weten dat hij zelf aan het
zetwerk heeft geholpen. In 1949 bij het opruimen van zijn kasten trof
hij nog een dozijn exemplaren van dit prozawerk aan. Het was intussen
al herdrukt door Snoeck en Ducaju en nadien opgenomen in de bundel
`Zes Dominos voor Vrouwen' verschenen bij Manteau. Hij stuurde me
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een exemplaar en een brief `bij wijze van aandenken en als enigszins
bibliofiel curiosum' en vroeg me tevens of de overige niet door het
ministerie konden aangekocht worden. Het ging hem niet `om geld te
verdienen' schreef hij, maar `om niet in zijn kasten te laten liggen wat
beter op een rek in een boekerij zou staan'. De exemplaren werden
aangekocht. Hij had me al bij voorbaat bedankt `ook als 't niet zou
gaan'. Bladerend in dit boek ontdekte ik iets van de spirituele en morele
ingesteldheid van Daisne, waarvan hij in zijn later werk ook dikwijls iets
laat doorschemeren. De ik-persoon van het verhaal, die met hemzelf
best kan geïdentificeerd worden, ofschoon er ook van een personage
Daisne geheten wordt gesproken, noteert: Ik geloof dat er niets beter is
voor de ziel dan bij iedere gebeurtenis een goed boek (ik zou ook durven
zeggen een goed gedicht of een goede versregel B.D.) in herinnering
te hebben : het tilt op uit ruimte en tijd, terwijl het tevens de grond van
de realiteit aanhardt. En halverwege het verhaal staat te lezen: Ouder
wordend heb ik soms vage gevoelens van angst of spijt voor de dood. Ze
verdwijnen wanneer ik aan de beminde wezens denk die me voorafgingen
en met wie ik dit gemeenzaam lot eens zal delen. Ik ben niet gelovig en kan
me geen hemel voorstellen. Maar 't is mij een zoete gedachte te peinzen dat
het Niet geen `terra incognita' zal zijn, dat ik daar, met de anderen, de
Jeanne uit mijn jeugdjaren zal terugvinden.
Bij Manteau
't is te zeggen bij Francois Closset en Angèle Manteau
ontmoette ik Johan Daisne opnieuw ik denk eind 1941 of
tijdens de lange oorlogswinter die daar op volgde. Hij was toen volop
bezig met de `Trap van Steen en Wolken' en besprak met Closset de
filosofische begrippen die de Trap als fundament moesten dienen en
de Wolken door het ruim doen drijven. Later kwam het gesprek op
de actualiteit: de zich in Rusland inwinterende Duitse Blitzdivisionen.
Daisne liet zich meegaan op zijn herinneringen aan beschrijvingen van
taferelen uit de tijd van `Oorlog en Vrede' en was van mening dat in de
volgende lente de Kozakkenruiterij de klus zou klaren. Maar Closset en
ik ik herinner me niet dat Angèle Manteau duidelijk haar mening te
kennen gaf wij waren realistischer profeten en opperden dat er
hoofdzakelijk tanks, zware artillerie en vliegtuigen aan te pas zouden
komen en zeker de massale soldatenmacht van de Sovjets, die het de
Duitse Herren niet makkelijk zouden maken. Om in het Verzet te staan
zoals Daisne hoeft men nog geen strateeg te zijn.
Ik permitteerde mij deze herinneringen aan Daisne van meer dan 50
jaar geleden even op te halen omdat zij hier of daar wel dienstig kunnen
zijn. Mijn verdere omgang met hem is altijd in vriendschap verlopen.
Nadat hij de leiding kreeg in de stadsbibliotheek in Gent heb ik weinig
strikt persoonlijk met hem beleefd waarvan elders nog geen schriftelijke
sporen te vinden zijn. Ik meen te weten dat dit bibliotheekwerk als kostwinning, dat hij naar ik van meerdere mensen heb vernomen maxima
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terzijde van zijn letterkundige
cum laude heeft verricht, toch niet
zijn droom is geweest. Als filmfanaat heeft hij poginbedrijvigheid
gen aangewend om een nationale filmotheek in het leven te roepen,
waarvan hem de leiding zou toevertrouwd worden. Wie daar een stokje
voor heeft gestoken is mij nooit ter ore gekomen. De encyclopedische
naslagwerken die hij i.v.m. de zevende kunst heeft gepubliceerd getuigden van zijn documentaire kennis. De filmbesprekingen die hij gebundeld heeft laten verschijnen onder mooie titels als o.m. `Lantaarnmuziek'
zijn filmkritisch geloof ik niet van groot belang, maar toch kan men dit
lezen omwille van de man die dat allemaal met veel liefde heeft gezien
en beschreven.
Als dichter maakt Daisne tegenwoordig geen goede beurt. Meermaals
worden zijn gedichten als ondichten beschouwd. Van zijn verhalend
proza worden `De Trap van Steen en Wolken' als een loffelijke poging
tot vernieuwing en `De Man die zijn Haar kort liet knippen' als zijn bijzonderste werk vernoemd. In een bijdrage aan het Daisne-dubbelnummer
van het tijdschrift Yang dubbelnummer 80-81 (1978) heb ik de tekst
gepubliceerd van de nota die ik bij het verschijnen van laatstgenoemde
roman aan de minister heb bezorgd. Wie het interesseert kan het daar
lezen. Het zal ook wel in de bibliotheek van de Academie opgeborgen
zitten.
het is wel veel
van deze bijzondere
Ik zou best doen alles
auteur eens te doorbladeren en ik voorzie dat ik zowel in zijn verzen als
in zijn proza tal van zaken zal kunnen aanstippen die, althans voor mij,
het onthouden waard zijn. Ik zou dienaangaande dan nog eens een
lezing kunnen houden, indien de huidige U tenminste niet te zeer is
tegengevallen.

Gabriëlle Demedts
door Christine D'HAEN
Lid van de Academie

Op 11 juni dit jaar (1997) wordt Gabriëlle Demedts 88.
Het is Hubert van Herreweghen die mij zei: ,,... wel, spreek dan eens
over Gabriëlle". En ja, zo hoort het.
Ze leeft, onze Gabriëlle, ze is gezond en uitermate present. Op het
omslag van haar Verzamelde Gedichten (Desclée) van 1979 staat: ze
werd geboren in 1909, te Sint-Baafs-Vijve uit een oud boerengeslacht.
In october 1909 kreeg zij polio. Als je haar nu bezoekt zie je een klein
vrouwtje, in omvang zowat 1/4 van mij, met heel grote prachtige
ogen.
In 1993 verscheen, bij de Leuvense schrijversaktie, Eeuwig is nu.
Ik zal haar werk hier niet literair-historisch situeren, daar heb ik
de competentie en de tijd niet voor. Ik wil twee van haar beste gedichten
voor u bespreken. Een aantal van haar gedichten behoren immers tot
ons patrimonium, onze cultuurschat, die we met liefde in ere moeten
houden.
RUSTIG LIED
Onder het raam in de aarde, die sporen
die me dierbaar zijn.
Toen hij kwam, wie zond hem weg? Ik zond hem weg,
het deed geen pijn.
Het deed geen pijn. Maar iets is verdwenen
of dood in mij,
mijn gedachten staan als soldaten gehoorzaam,
in rechte rij.
Op een nacht valt de sneeuw,
maakt de aarde wit, maakt de aarde rein.
De randen van mijn ogen doen pijn;
het komt door de slaap, het komt door de sneeuw,
het komt door die sporen
die niet te vinden meer zijn.
Het gedicht Rustig Lied is het tweede in de Verzamelde Gedichten.
Het is van februari 1934. De dichteres zegt dat toen haar „tijd van
beginnen" was.
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Het is een eenvoudig gedicht. Het rijmt
wel een beetje, maar niet
.
pijn,zijn.
zijn. Heel minimaal, maar nu net heel essenveel: zijn, pijn, rein, pijn,
tieel: het zijn, de pijn, de pijn, het zijn, en daartussen: rein. Het rein
keert de situatie om.
Een nog simpeler rijm: mij, rij, dat de eerste reeks echoot.
Herhalingen: sporen, zond hem weg, het deed geen pijn, maakt de
aarde, 3 x het komt door, de sneeuw.
Het gedicht vertelt een verhaal. Of de ik van het gedicht, de ik
van de auteur is, garandeert het gedicht niet. Een man kwam tot bij
het raam van een vrouwenkamer (veronderstellen we door onze dominerende ethos), hij liet daar in de aarde voetsporen na; hij wordt,
ofschoon geliefd, door haar weggestuurd. Er zijn dus voetsporen in
twee richtingen: komende en gaande, consecutief ontstaan. Haar hart is
gebroken, maar ze kan haar verdriet niet beseffen noch uiten. Dan
sneeuwt het, 's nachts. 's Morgens zijn de voetsporen weggewist. Kwam
die man binnen of niet? Waarschijnlijk niet, het komen en gaan staan
in 1 regel. Komt hij terug? Duidelijk niet, het afscheid is definitief.
Waarom stuurde ze hem weg? Mysterie. Het rijm heeft iets belangrijks
geopenbaard: het gedicht gaat over de alfa en de omega van het bestaan,
over het zijn zelf en over de levenspijn.
Ook de metriek openbaart iets belangrijks. Het is een vrij vers, met
onregelmatig metrum. Ik scandeer het begin zo:
1/4,1/4,/ 1/4, _J/_,
1 /vv/
2 vv/v/
3 --/
4 Li / 1/4d /
5

//J/

//"/

/"/.....

1/4,/1/4,/
/
1/4,/1/4,/
In 3 had moeten staan:
Het botsen van twee beklemtoonde syllaben waar men onbeklemtoonde verwacht legt het conflict bloot. De ik zond hem weg, maar wie
is die ik? Die is van zichzelf vervreemd. Die ik is gedwongen opgetreden.
/ 1/4,
/
Daarop volgen schijnbaar rustige jamben: Het deed geen pijn. Maar
/
/
/
het conflict heerst hier ook; er staat feitelijk: Het deed geen pijn. En
dit wordt tweemaal, dwangmatig, geaffirmeerd.
Die herhaalde affirmatie is een leugen: het kan niet waar zijn dat een
geliefde voor altijd wegsturen geen pijn zou doen. Maar het is waar,
dat ze op dat éne moment van de executie, van de guillotine, die ze
de ander maar zichzelf aandeed, verdoofd is en de pijn niet voelt. De
pijn komt later: De randen van mijn ogen doen pijn (11). Zelfs dat
is understatement, zelfs dat is anaesthesie. En dan komen er nog 2
uitvluchten, leugens: het komt door de slaap, het komt door de sneeuw.
Dan, eindelijk, de klacht, de kreet: het komt door die sporen/ die niet
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te vinden meer zijn. De aarde, die in 1 de sporen bezat, vertoonde, bezit
ze nu op het einde niet meer. Niets bewijst nog het vreselijk ogenblik
van het geboden en zelf-verboden geluk. De randen van de ogen doen
pijn van ongeschreide tranen.
Laten we het verbazend tijdsschema bekijken.
Vers 1 en 2 zijn een presens, maar zijn in feite een verleden
3,4, 5a zijn 3 verschillende imperfecta: a, b en c
5b —> 8 is een presens, een presens dat komt na de imperfecta,
maar ook verleden.
9, 10 is een presens, een ander presens en in feite een verleden, het
komt ni al het vorige.
11, 12, 13, 14 zijn wéér een ander presens, het echte heden.
Het heden is 11, 12, 13, 14 = Fase IV = morgenstond
= Fase III = nacht daarvóór
Daarvóór komt 9, 10
de avond vóór de nacht
= Fase II
Dáárvoor komt 1, 2
Dáárvoor komt 3, 4, 5a/ 5b,
de vooravond (of dag) vóór
= Fase I
6, 7, 8
de late avond (Ia, Ib en Ic)
I - II - III - IV
Het echte tijdsverloop is
Het verloop bij het lezen is II - Ia - Ib - Ic - III - IV
Hoe ingewikkeld! Fase I bestaat al uit 3 verschillende imperfecta. (hij
kwam, hij ging, het deed) en een presens met 2 werkwoorden. En nog
erger: Fase II bevat een verleden zonder ww. (die sporen), en een eeuwigdurend presens (dierbaar zijn).
Waarom dat rare tijdsgebruik? De aanwezigheid van de sporen bij het
begin is zó pregnant: ofschoon ze weggewist zijn, zijn ze er. Na de daad
— één stuk regel — (ze hieuw zelf het hoofd af) — volgen al die presentia voor het verleden: ze tonen duidelijk de blijvend aanwezige open wonden van het levenslot. Al wat gebeurde is voor eeuwig nu. Merk op dat er
staat: een nacht (niet: die nacht): er is maar ooit die éne nacht geweest.
Misschien was het ook niet die nacht en lagen de sporen er langer?
Dit gedicht heet Rustig Lied. De herhalingen creëren het liedachtige.
We herkennen er onze ME dageraadsliederen in, maar daar is het een
omkering van. Waar de geliefde 's morgens tegen zijn zin afscheid
moet nemen, kwam hij hier in de vooravond niet binnen en ging niet
goedschiks weg.
De reinigende functie van de sneeuw is een topos. Ik denk aan het
einde van Joyces verhaal en Hustons film The Dead, waar de sneeuw
het landschap en de begraven doden bedekt en de protagonist tot inkeer
en inzicht brengt. En aan Jeanne van de Putte: Te winter toen het
had gesneeuwd. En aan Streuvels: Al op Benen nacht lag de wereld
witgesneeuwd. En aan Een Hollandsch Drama van van Schendel: Een
kind als het geboren wordt is zoo wit als sneeuw...
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In het gedicht rijmt sneeuw op sneeuw, sporen op sporen: dat is obsessioneel. De sneeuw heeft de sporen weggewist, het enige dat altijd had
moeten blijven.
Een heel vrouwenleven in één kort gedicht.
En nu gaat mij eindelijk een licht op. Er staat: op een nacht valt de
sneeuw. Dat betekent de uiteindelijke loutering: op een zekere nacht,
één nacht, misschien lang nadien, valt de reinigende sneeuw, de ziel
aanvaardt haar lot.
Menig mooie gedicht moet ik onvoorgelezen laten, ik ga nu van dit
eerste gedicht tot het laatste, Gabriëlle Demedts' Ego Flos: Eeuwig is nu.
EEUWIG IS NU
Uit alle hoeken van het zijn
is geluk uitgebroken,
van over kolkende
wateren schallend:
sta op uit uw dood,
machteloos bedroefde,
laat nood over aan nood
Eeuwig is nu:
licht-weids-vrij ! :
de verten van sterren
voor altijd dichtbij!
Onttrek u
niet langer, niet verder:
ééuwig is nu.
Ook hier zijn de rijmen de meest essentiële, de meest onscheidbare: het
binnenrijm ster, ver I vrij, dichtbij I dood, nood l u, nu 1, met een ondertoon
van sterven in sterren en verder. Zijn heeft geen rijm meer: het is absoluut.
Ook hier openbaart de metriek van dit vrije vers op cruciale punten
de conflictueuze spanning.
/
// 1/4,"
5
sta op uit uw dood
waar we verwachten
^ /

7

^^/

/ /
laat nood over aan nood
waar we verwachten
V V

/

V / V / VI

Het zijn de twee fundamentele trompetstoten v an de wederopstanding,
met de evangelische overtoon van „laat de doden de doden begraven'.
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Regel 9 heeft, crescendo, 3 trompetstoten:
/
/
/
licht weids
-

-

vrij ! :

Niet veel leeftijdgenoten zullen haar dit Resurrexi nadoen.
De spanning, het conflict, de dramatiek, uit zich ook in de contradictorische woordkeuze:
de verten van sterren / voor altijd dichtbij I
... onttrek u.. niet verder
ééuwig is nu
Het gedicht gaat over de opheffing van tijd en plaats:
niet langer, niet verder refereren aan de tijd, met een woord (verder) dat
gewoonlijk voor plaats gebruikt wordt.
De klanken vinden elkaar over de regels heen in betekenisvolle paren:

geluk

onttrek

(zodat er staat: onttrek u niet aan het geluk)

hoeken (van het zijn)
bedroefde
(zodat er staat: alle hoeken van het zijn richten zich tot de bedroefde)
licht en dicht gaan een verbond aan met machteloos
ei en ij vinden elkaar
o, o, oo, ó uiten de weeklacht en de extase
kolken en schallen weergalmen de boodschap

accenten verstevigen de structuur:
strofe II: Eeuwig is nu

strofe III: ééuwig is nu
(zodat er staat: mi is ééuwig?)
verder heeft kólkende een accent, en over: accenten van passie, overstromende
energie

Leestekens: na vrij komt! en:
de uitroep en de verwijzing naar het vervolg (de schakeling met het vervolg
ook na schallend)
het liggend streepje

3x: wijst op een durend vervolg, een uitbreiding

Het zou de moeite lonen, aan de poëzie van deze zuster van André
Demedts een onderzoek te wijden. Verrassingen zouden niet schaars
zijn. Deze heel korte lectuur heeft toch reeds aandacht gewekt voor
enkele kenmerken: subtiliteit in schijnbare eenvoud; pakkende rijmen;
forcering van het metrum om conflicten of schokken mee te delen; een
ruim aandeel van het onderbewuste (onbewerkt door de rede. De dichteres zegt ook zelf: het werd mij ingegeven); een thematiek die de meest
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essentiële aspecten van het gevoelsleven direct raakt; durf in het tijdsgebruik. Andere gedichten tonen ook durf in het woordgebruik, onverwachte punctuering, geheel onverwachte wendingen (Februari nabij

Utrecht) .
Het levensleed van Gabriëlle Demedts dat reëel is zelfs al zou dit
gedicht niet haar realiteit weergeven, heeft onze literatuur verrijkt met
blijvende gedichten van grote schoonheid: wij danken en vereren haar,
en bewaren haar erfenis om ze nieuw te maken.
Noot
H. van Herreweghen merkte op dat Rustig Lied uitdagend en paradoxaal is. Nog anderen spraken hun bewondering voor het gedicht uit.
Een applaus, tenslotte, huldigde Gabriëlle.
Nadien noteerde Paul Claes nog, dat het „lied" een sonnet is, met
onregelmatig rijm. Het slaperige, wiegende van het drieledig metrum
met één accent wordt doorbroken door een stapmetrum (wil, dwang) .
Rustig lied (zoals ook van H. zei) is antifrastisch. Het komt door is de
t.t. van hij kwam (een verschoven wensvervulling na een ontkenning).
Dit bracht mij, C.D., tot het idee dat slaap ook bijslaap suggereert. Ik
denk ook dat we toch de dichter moeten geloven: het is een rustig
geworden lied.

De taalsituatie in Zwitserl an d
door Heidy Margrit MULLER
Op het eerste gezicht vertonen Zwitserland en België heel wat gemeenschappelijke trekken. Het gaat over kleine landen die op technologisch
gebied zeer vooruitstrevend zijn. In beide landen zijn vele migranten
aanwezig. In België en in Zwitserland vallen grote regionale mentaliteitsverschillen op te merken. In beide landen zijn er verschillende
taalgebieden. Bij nader toezicht wordt duidelijk dat de overeenkomsten
grotendeels op schijn berusten, als het over de taalsituatie gaat.
Veel Vlamingen gaan ervan uit dat de inwoners van de verschillende
taalgebieden in Zwitserland nauwelijks problemen met elkaar hebben;
zij zien de taalsituatie in Zwitserland rooskleurig. De taalminoriteiten in
Zwitserland ondervinden echter heel wat moeilijkheden. Dat daarover in
Vlaanderen maar weinig bekend is, wordt verklaard door het feit dat de
Duitstalige meerderheid overheerst en naar buiten toe het beeld bepaalt
van Zwitserland als een harmonisch en gelukkig land.
Beschouwingen over de huidige taalsituatie moeten rekening houden
met de voorgeschiedenis. Er zal blijken dat die in vele lijnen uiteenlopende voorgeschiedenis voor een groot deel verantwoordelijk is voor
verschillen tussen de taalsituatie in België en in Zwitserland. Wat in
het vervolg uitgelegd zal worden, komt niet noodzakelijk overeen met
het „officiële" standpunt. Er is er trouwens geen officieel standpunt.
Over de taalsituatie in Zwitserland zijn in het land zelf uiteenlopende
meningen te horen. De linguïsten zijn het niet eens over de beoordeling
van de situatie; zij moeten gedeeltelijk op hypothetische gegevens steunen, omdat er nog maar weinig empirisch wetenschappelijk onderzoek
verricht is over de huidige taalsituatie in Zwitserland. In Zwitserland is
het gebruikelijk de nieuwe rekruten in het leger in het begin systematisch over allerlei gegevens en bevindingen te ondervragen. Veel uitspraken van Zwitserse linguïsten zijn gebaseerd op dit materiaal. Pas in de
laatste jaren zijn Zwitserse taalwetenschappers begonnen ook vrouwen
te ondervragen en het taalgebruik van kinderen en van migranten te
onderzoeken.

1) Hoe kunnen de verschillende taalgebieden en taalgrenzen worden
omschreven?
De overgrote meerderheid van de bevolking in het noorden, in het
centrum en ook in het oosten van het land is Duitstalig. Het gaat over
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65 procent van de bevolking. De grootste steden (met uitzondering van
Genève) bevinden zich in het Duitstalige gebied: Zürich, Bern, Basel,
Luzern, St. Gallen.
18 procent van de bevolking is Franstalig; zij wonen vooral in het
(zuid-)westen van het land: in de kantons Neuchatel, Fribourg, Valais,
Vaud, Genève en Jura (het kanton Jura is opgericht op 1 januari 1979,
na ernstige twisten tussen de bevolking en de overheid) .
is de grote
in het zuiden van het land
In het kanton Ticino
meerderheid Italiaanstalig. Daarnaast is er ook een relatief grote minderheid Italiaanstaligen in het kanton Graubunden (Grigione). Sinds
de jaren zestig hebben zich in alle kantons een groot aantal migranten
uit de zuidelijke provincies van Italië gevestigd. De jaren zestig waren
een bloeiperiode voor de bouwondernemingen in Zwitserland. Zij trokken veel Italiaanse en ook Spaanse werknemers aan. Hun kinderen zijn
meestal tweetalig en goed geïntegreerd in hun Zwitserse omgeving. Zij
zijn enkel nog door hun naam of soms door hun uiterlijk herkenbaar als
(kinderen van) Italianen of Spanjaarden. Met de (vroegere) migranten
zijn er 11 procent Italiaanstaligen in Zwitserland (tot in de jaren zestig
waren er slechts 5 procent Italiaanstaligen) .
Slechts 1 procent van de Zwitserse bevolking spreekt Retoromaans.
Tot voor kort was het Retoromaans geen ambtelijke taal, maar wel een
van de vier officieel erkende „Landessprachen" (landstalen). Sedert 1996
moeten officiële documenten ook in het Retoromaans verspreid worden. Dit is goedgekeurd door de meerderheid van de stemgerechtigden
die op 10 maart 1996 naar de stembus zijn gegaan. De uitslag van de
stemming wijst erop dat velen van mening zijn dat de taalvariëteit in
Zwitserland niet mag verdwijnen en dat de regering maatregelen moet
nemen om het kleinste van de vier taalgebieden te beschermen. Het
Retoromaans was en is bedreigd, omdat de jonge Retoromanen allemaal
twee- of zelfs drietalig zijn. Zij spreken zo goed Duits of Italiaans dat zij
door Duits- of Italiaanstaligen niet als anderstaligen worden beschouwd.
Het Retoromaans gebruiken zij enkel nog thuis in hun gezin, en niet
(meer) op hun werkplaats. Alleen zeer oude mensen spreken vandaag
nog uitsluitend Retoromaans. Het Retoromaans is ook bedreigd, omdat
dit op zich al zeer kleine taalgebied opgesplitst is in verscheidene dialecten. Tot voor kort was er geen eenheidstaal. Pas enkele jaren geleden is
de kunstmatige eenheidstaal Rumantsch Grischun gecreëerd. Dit artefact
wordt nu op school als schrijftaal aangeleerd. Maar in Zwitserland denken veel mensen dat het Retoromaans vroeger of later zal uitsterven.
In het parlement, dat in de hoofdstad zetelt (in Bern), mag iedereen gebruik maken van zijn of haar taal, maar in de praktijk wordt er
meestal Duits en Frans gesproken. Op school wordt de tweede landstaal
(ofwel het Duits ofwel het Frans) onderwezen als eerste vreemde taal.
(De tweede vreemde taal is meestal het Engels.) Het Italiaans kan in het
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middelbaar onderwijs worden gevolgd als keuzevak. Maar slechts 5 procent van de Duits- of Franstalige Zwitserse rekruten kennen Italiaans.'
In sommige scholen, vooral in de arbeiderswijken van de steden zijn er
tegenwoordig taalproblemen omdat er heel wat klassen zijn met méér
kinderen van migranten dan van Zwitserse inwoners. In Zwitserland is
het niet gebruikelijk de kinderen naar privéscholen te sturen. De lagere
en enkele middelbare scholen worden door de gemeente ingericht, de
athenea worden onderhouden door de kantons. Elk kanton heeft zijn
eigen Ministerie voor Onderwijs en vaak ook eigen leerboeken. Dit maakt
het niet bepaald gemakkelijk voor kinderen van ouders die verhuizen
naar een ander kanton... Op de gemeentelijke school komen de kinderen
uit alle sociale lagen van de bevolking bij elkaar. Ik wil niet suggereren
dat op die manier alle sociale verschillen worden weggewerkt; het is
enkel mijn bedoeling uit te leggen dat vandaag in Zwitserland vooral
kinderen en leerkrachten van de eerste schooljaren geconfronteerd worden met grote taalproblemen. Het is bijna onmogelijk de kinderen
bijvoorbeeld op een correcte manier Duits te doen spreken en schrijven
als slechts een kleine minderheid leerlingen deze taal thuis en op straat
nodig hebben en ook gebruiken. Ondanks het open schoolsysteem
gebeurt het niet vaak dat Turkse, Marokkaanse of Viëtnamese jongeren
in een atheneum komen. Velen belanden vanwege taalproblemen in
hulpklassen of bijzondere scholen en hebben later slechts zeer beperkte
mogelijkheden op de arbeidsmarkt.
Afgezien van de taalproblemen die kunnen ontstaan door de aanwezigheid van grote aantallen migranten, wordt de publieke opinie weinig
beroerd door taalproblemen in Zwitserland. Als de geïnteresseerde
toerist in Duitstalig Zwitserland de vraag stelt, of er taalproblemen zijn,
zal hij waarschijnlijk een negatief antwoord krijgen. Als hij gaat polsen
in een van de andere taalgebieden, zal hij waarschijnlijk heel wat opmerkingen te horen krijgen over moeilijkheden. Zo zijn er bijvoorbeeld in
Franstalig Zwitserland veel klachten over de Duitstalige uitzendingen
op televisie of radio. Sedert de jaren zeventig is het aantal dialectuitzendingen sterk toegenomen. 2 Dit maakt het zeer moeilijk voor diegenen die géén Zwitserse dialecten begrijpen, maar graag Duitstalige
Zwitserse uitzendingen willen beluisteren. (De verschillen tussen de dialecten die in het Duitstalige gedeelte van Zwitserland worden gesproken
en de Duitse schrijftaal zijn nog wat groter dan de verschillen tussen
Vlaamse dialecten en de taal van school en televisie in Vlaanderen. Op
de verhouding tussen dialect en schrijftaal zal ik nog terugkomen.) De
Italiaanstaligen in Zwitserland voelden zich tot voor kort benadeeld,
Bickel / Schld.pfer, p. 224.
Walter Gut, „Uber das gegenwartige Ungleichgewicht zwischen Mundart and
Hochdeutsch", in: Vouga / Hodel, p. 38.
1

2
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omdat zij in Zwitserland niet over een eigen universiteit beschikten. Zij
moesten ofwel naar Italië gaan studeren ofwel naar een universiteit in
het Frans- of Duitstalige gedeelte van het land. Sedert oktober 1995 is
er een Italiaanstalige universiteit met twee faculteiten in de stad Lugano
en een academie voor architectuur in Mendrisio.
Hoewel er heel wat spanningen zijn tussen de verschillende taalgebieden, is de verhouding meestal vreedzaam gebleven. Dit heeft te
maken met de voorgeschiedenis en wordt bevorderd door het feit dat de
confessionele structuur geenszins overeenstemt met de taalgebieden.

2) Voorgeschiedenis: Van een vrijwi ll ig verbond van Duitstalige kantons

naar een viertalige nationale eenheid
De eerste overeenkomsten tussen kantons dateren uit de Middeleeuwen: In 1291 zijn mannen uit de regio's Uri, Schwyz en Unterwalden
overeengekomen, zich gemeenschappelijk te verzetten tegen de onderdrukking door de Oostenrijkse graaf Rudolf van Habsburg. In de loop
der eeuwen zijn meer en meer gebieden tot dit verbond toegetreden. Er
volgt een overzicht van de data der toetreding:
1291 Unterwalden (Obwalden en Nidwalden)
1291 Schwyz
1291 Uri
1332 Luzern
1351 Zurich
1352 Glarus
1352 Zug
1353 Bern
1481 Fribourg (Duits- en Franstalig)
1481 Solothurn
1501 Basel (sedert 1833 twee „halfkantons" : Basel- Landschaft en BaselStadt)
1501 Schaffhausen
1513 Appenzell (Appenzell Auf errhoden en Appenzell Innerrhoden)
1803 Aargau
1803 Graubunden (Duitstalig, met grote Italiaanse en Retoromaanse

minderheden)
1803 St. Gallen
1803 Thurgau
1803 Ticino (Italiaanstalig) (benaming in het Duits: Tessin)
1803 Vaud (Franstalig)
1815 Genève (Franstalig)
1815 Neuchatel (Franstalig)
1815 Valais (Frans- en Duitstalig) (benaming in het Duits: Wallis)
1979 Jura (Franstalig, met kleine Duitstalige minderheid)
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Eeuwenlang ging het over een verbond van Duitstalige regio's. Relatief
laat in 1803 en in 1815 kwamen er de Franstalige kantons, het
kanton Graubunden en het kanton Ticino bij. Ik kan hier niet ingaan
op details. Maar wij kunnen vaststellen, dat de meeste kantons zich
vrijwillig hebben aangesloten bij een reeds bestaand verbond dat vrijwillig tot stand was gekomen. Het huidige Zwitserland is grotendeels
een geheel dat in de loop van vele eeuwen is gegroeid. Deze factor is van
groot belang voor de duurzaamheid van het verbond en ook voor de
taalsituatie. Belangrijk is ook dat de kantons over relatief veel autonomie beschikken. Zij voelen zich meestal niet aan het handje gehouden
door de bondsregering.
Voor het verdere samenleven van de verschillende taalgebieden is de
Franse bezetting onder Napoleon van groot belang geweest. Tot in 1798
was het toenmalige Zwitserland officieel Duitstalig. Het bestond uit
Duitstalige kantons en het gedeeltelijk Franstalige kanton Fribourg.
Met enkele niet-Duitstalige gebieden bestonden er afspraken en overeenkomsten. In de periode van 1798 tot 1802 was Zwitserland bezet
door Franse troepen. Toen werden grote hervormingen ingevoerd op het
gebied van de wetgeving en het onderwijs. Uit die periode dateert het
feit dat de niet-Duitstalige kantons Ticino, Vaud, Genève, Neuchatel en
Valais qua taalstatuut gelijkgesteld werden met de Duitstalige kantons. 3
Alekantoswrdviejaflsgkwrdibechou.In
tijd werd voor de eerste keer een grondwet vastgelegd voor geheel het
land: voor de „Helvetische Republiek". Dat alle mensen gelijke rechten
zouden hebben, werd uitdrukkelijk vastgesteld. Hoewel de jaren van na
1802 een terugkeer tot de vóór-revolutionaire toestanden tot stand
brachten, bleven nationalistische tendensen doorwerken. 4
De Zwitserse „Bundesstaat" is een relatief jong verschijnsel. Zwitserland
in zijn huidige structuur bestaat pas sinds 1848. Voordien ging het over
een verbond van merendeels autonome kantons. De band met het eigen
kanton is ook vandaag nog bij vele Zwitsers veel sterker dan de band
met het land als geheel. Een baan krijgen bij het kanton (de „Staat")
wordt meestal als beter beschouwd dan werken in dienst van de „Bund"
(het land als politiek geheel) .
3) Hoe is de verhouding tussen Frans- en Duitstalige Zwitsers

geëvolueerd in de twintigste eeuw?
De afstand tussen het Franstalige en het Duitstalige gedeelte van
Zwitserland wordt vaak omschreven als een kloof: Sommigen spreken van
3
4

Bickel / Schlápfer, p. 26.
Im Hof, p. 103.
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de „Rostigraben" (omdat het gerecht met de naam „Rösti"
gebakken
aardappelvlokjes met een lichtbruine korst
, dat door Duitstaligen
graag als nationaal gerecht wordt beschouwd, in Franstalig Zwitserland
minder gebruikelijk is); anderen verwijzen naar de „Polentagraben"
(p olenta-kloof), de gastronomische grens tussen het kanton Ticino en de
overige gebieden van Zwitserland. De eerste kloof is ook geografisch
zichtbaar: de rivier Saane passeert de tweetalige stad Fribourg in een
diepe kloof en vormt de grens tussen de taalgebieden. Hoewel er bruggen zijn over de rivier, zijn er opmerkelijk weinig contacten over de
kloof heen. In de eerste decennia van de twintigste eeuw was het nog
gebruikelijk dat jonge Duitstalige meisjes na de verplichte schooljaren
een jaar in het Franstalige gebied doorbrachten. Vandaag zijn er heel
weinig persoonlijke en culturele contacten over de taalgrens heen. 5 Dat
er vandaag aan de „Saanegraben" relatief weinig spanningen zijn waarover de kranten het zouden kunnen hebben, heeft vooral te maken met
het gebrek aan belangstelling voor de buren aan de andere kant van deze
taalgrens. Slechts relatief weinig administratieve medewerkers van de
„Bondsregering" hebben beroepshalve met verschillende taalgebieden
van het land te maken. De grote rest van de bevolking houdt zich niet
of nauwelijks bezig met de buren in de andere taalgebieden van het
land. (Zo is het bijvoorbeeld niet gebruikelijk in het literatuuronderwijs
Franse auteurs uit de Romandie te lezen. Wederzijdse bezoeken van
schoolklassen worden eerder met collega's in het buitenland afgesproken
dan met collega's uit andere taalgebieden binnen het eigen land.)
Langs de taalgrens zijn contacten niet volledig te vermijden. In het
leven van iedere dag vallen er dan ook kleine spanningen op te merken.
Zo wordt in de tweetalige steden Bienne (in het Duits: Biel), Fribourg
en Morat (in het Duits: Murten) soms ruzie gemaakt over de vraag, of
bepaalde verkeersborden eentalig of tweetalig moeten zijn; soms wordt
de taal van de kleuterleidsters tot uitgangspunt van discussies. Maar dit
zijn problemen die het stadsbestuur of het gemeentebestuur moet oplossen. In de Duitstalige kranten van Zwitserland wordt er nauwelijks iets
over vermeld. Wat wél vermeld werd, was de jarenlange zware politieke
onrust in een gebied dat sinds 1979 officieel als het kanton Jura wordt
erkend. Dit gebied is grotendeels Franstalig. Gedurende vele eeuwen
maakte het deel uit van het grote, machtige kanton Bern. De Franstaligen in dit kanton voelden zich onderdrukt of zelfs in de steek gelaten.
De economische achterstand van deze regio is vandaag nog duidelijk te
zien. Pas na jarenlange (soms bloedige) opstanden is het gelukt een
nieuw kanton te creëren. (Dit moest worden goedgekeurd door de meerderheid van de kantons en ook door de stemgerechtigde bevolking.) Nog
vandaag wordt het kanton Jura door velen als rebels beschouwd.
5

Durmuller, p. 36.
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De kloof tussen de Franstalige en de Duitstalige gebieden was veel
minder opvallend in de negentiende eeuw dan nu. In de negentiende
eeuw stonden confessionele en ideologische tegenstellingen centraal.
Vroeger stemden de rooms-katholieke en de hervormde gebieden in vele
gevallen overeen met de grenzen van de kantons. De „bergkantons" Uri,
Schwyz en Unterwalden zijn rooms-katholiek. Genève is calvinistisch.
Ziirich volgt grotendeels de geloofsovertuiging van de reformator Ulrich
Zwingli. Maar in sommige kantons
vooral in het lage, relatief vlakke
„Mittelland"
was er in de eeuwen ni de reformatie géén duidelijke
geografische scheiding tussen rooms-katholieke en hervormde regio's. De
confessionele verschillen stemmen niet overeen met taalverschillen.
Zowel in het Franstalige als in het Duitstalige deel zijn er rooms-katholieke, hervormde en gemengde regio's. 7 De „Landeskirchen' worden als
confessionele gemeenschappen officieel erkend en door de „Bond" medegefinancierd. In de laatste tientallen jaren is de mobiliteit van de bevolking sterk toegenomen. In a ll e kantons en taalgebieden zijn er nu leden
aanwezig van beide „Landeskirchen". Door de vele Italiaanse migranten is
het aantal rooms-katholieken sterk toegenomen; sedert de jaren zestig
vermelden de Zwitserse bevolkingsstatistieken méér rooms-katholieken
dan hervormden. Door de migranten is ook het aantal „andersgelovigen'
sterk toegenomen. De confessionele achtergrond was veel belangrijker in
de negentiende eeuw dan nu. Toen waren er nog verschillende religieus
gemotiveerde burgeroorlogen. Zo werden bijvoorbeeld de jezuïeten in
1847 uit het land gejaagd als gevolg van de „Sonderbundskrieg". 8
De kloof tussen het Duitstalige en het Franstalige gebied werd voor
het eerst heel duidelijk naar aanleiding van de Eerste Wereldoorlog.
Nadat de Duitsers België waren binnen gevallen in de nacht van 3 op
6 Ik gebruik „he rvormd" in betekenis 1 van het
Groot Woordenboek der Nederlandse
Taal (Van Dale), s.v.: „betrekking hebbend op de door Luther, Calvijn en anderen
gewijzigde katholieke godsdienst: de hervormde leer, tgov. de r.-k. leer". Belangrijke

Zwitserse he rvormers zijn Zwingli, Bullinger en Calvijn.
7 In twee van de drie tweetalige kantons
in de kantons Fribourg en Valais
zijn de Franstaligen in de meerderheid. De bevolking van deze kantons is grotendeels
rooms-katholiek; de talige verscheidenheid is niet gecombineerd met confessionele
tegenstellingen. Deze factoren dragen bij tot de vreedzaamheid van de taalsituatie. In
het derde geval was de taalgrens gecombineerd met een verschil van religieuze geloofsovertuiging: in het noordwesten van het grote, grotendeels he rvormde en merendeels
Duitstalige kanton Bern was er een Franstalige, rooms-katholieke minoriteit die
zich gedurende tientallen jaren tegen de onderdrukking door de meerderheid verzette.
Dit leidde niet alleen tot langdurige politieke onrust, maar ook tot gevechten en in
1978/79 tot de oprichting
p g van het kanton JJura.
8 I m Hof, p. 108.
9 In het Duitstalige gedeelte van het land dachten velen dat de oorlog van korte
duur zou zijn. Zij waren vol sympathie voor het (nog jonge, pas in 1871 opgerichte)
Duitse rijk. Velen dachten en hoopten dat de Duitsers een snelle overwinning op de
„vijand" tegemoet gingen.
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4 augustus 1914, kwam het in Zwitserland tot hevige ruzies in de
kranten: De Franstaligen voelden met de Belgen mee, vele Duitstaligen
met de itsers ! 1 ° Ulrich Wille, een geprofileerde sympatisant van het
Duitse Rijk, werd tot generaal verkozen. (Het leek toen vanzelfsprekend
dat enkel Duitstaligen in aanmerking kwamen voor de generaalsfunctie.)
De militairen kregen het bevel het Jura-massief
het gebergte aan de
grens van Zwitserland en Frankrijk preventief de beschermen. Aan de
grens met Duitsland langs de Rijn werden in het begin van de
oorlog géén soldaten geplaatst." Dit was een overduidelijke demonstratie van sympathie voor het Duitse Rijk en een belediging voor de
Franstaligen (het Jura-gebergte bevindt zich grotendeels in het Franstalige gedeelte van het land). De stemming in het land was die van een
mentale burgeroorlog. De uitdrukking „Romandie" dateert uit die
periode. 12 In die tijd begon de Romandie een eigen culturele identiteit
te ontwikkelen: Er werden cultuurtijdschriften uitgegeven die het „génie
latin" propageerden en vol trots de tegenstelling met de Duitstaligen
beklemtoonden. 13
In brede lagen van de Zwitserse bevolking was men zeer verontrust
door de kloof tussen de taalgebieden en bovendien zenuwachtig door
het feit dat de oorlog veel langer bleef duren dan verwacht. De Zwitserse auteur Carl Spitteler, die in 1919 de nobelprijs voor literatuur zou
krijgen, probeerde te bemiddelen door zijn landgenoten tot eensgezindheid aan te moedigen. Hij hield in 1914 een toespraak met als titel
„Unser Schweizer Standpunkt" die de klemtoon legde op het feit dat hij
en zijn landgenoten eerst en vooral Zwitsers waren en niet Franstaligen
of Duitstaligen.
Met de Eerste Wereldoorlog eindigde de periode van officieel geëtaleerde sympathie met het Duitse Rijk. De Zwitserse „bondsregering"
werd van die tijd af veel terughoudender dan in vroegere jaren op het
gebied van de buitenlandse betrekkingen.' 4
In de jaren 1931-32 kwam het een tweede keer tot publicistische
gevechten tussen Duitstaligen en Franstaligen. Toen werd bekritiseerd
dat de directie van de „Schweizerische Bundesbahnen SBB" (de
nationale Zwitserse Spoorwegmaatschappij) die in de Franstalige stad
Lausanne gevestigd was toeliet dat vele ambtenaren in de stations
van het tweetalige kanton Wallis (Valais) enkel Frans spraken. Er werd
gesuggereerd dat de directie principieel de Franstaligen zou bevoordelen
en dit in een periode van grote werkloosheid.'s
10

Im Hof, p. 131.
11 Widmer, p. 400.
12
Amstutz, p. 11.
13 Amstutz, p. 49.
14
Widmer, p. 404.
15 Amstutz, p. 174-176.
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Een derde keer kwam het tot schermutselingen tussen Franstaligen
en Duitstaligen, toen in 1938 over de strafwet gestemd moest worden.
Sommige Franstalige kantons hadden reeds eigen hervormingen van
het strafrecht ingevoerd. Zij verzetten zich tegen het overwicht van de
Duitstalige meerderheid en wensten hun eigen federalistische regeling
te behouden. Maar aan de stembus verloren zij de strijd. Dit had veel
bitterheid tot gevolg. 16 De tegenstelling werd in het vervolg ook als taalstrijd verdergezet, niet enkel als politieke tegenstelling.
Maar in de jaren van de Tweede Wereldoorlog leken de interne tegenstellingen van de jaren dertig plots veel minder belangrijk. De bedreiging door het „Derde Duitse Rijk" had een verzachting van de interne
spanningen tot gevolg: Het „génie latin" begon nu de „esprit suisse" toe
te juichen. Tot in 1943 vreesden velen een invasie van de Duitsers. Het
is bekend dat er nog na de slag van Stalingrad plannen bestonden om
Zwitserland binnen te vallen. Maar gelukkig bleef het land een tweede
maal gespaard. Centraal stond in die tijd de „geistige Landesverteidigung", het mentale verzet tegen collaborateurs binnen en buiten het
land. Deze keer ging de sympathie van de overgrote meerderheid van
Frans- én Duitstaligen naar de geallieerde strijdkrachten. De Duitstaligen probeerden zich reeds sedert 1931 van Duitsland af te zetten door
hun dialect op te waarderen. 17 In 1938 was er zelfs een discussie in het
parlement of het dialect niet zou worden verheven tot de schrijftaal van
het Duitstalige gedeelte van Zwitserland. Het nationalisme laaide op
met in deze Europese crisisperiode bijna onvermijdelijk chauvinistisch
trekken: „Heimatkunst", nationale liederen, regionale kledij (,,Trachten") en de specifieke manier van populaire zangkunst die als „jodeln'
bekend staat, werden verspreid en als tekenen van „eigen identiteit"
geïnterpreteerd. Een hoogtepunt bereikte deze herbezinning op de eigen
volkskunst naar aanleiding van een grote nationale tentoonstelling die
in het jaar 1939 plaatsvond. De renaissance van het dialect zou later
tot nieuwe spanningen tussen de Zwitserse taalgebieden bijdragen. De
„dialectgolf" (,,Mundartwelle") van de jaren dertig eindigde niet in
1945; in de jaren vijftig werden vele dialectfilms gedraaid (onder meer
verfilmingen van romans van de negentiende-eeuwse schrijver Jeremias
Gotthelf; deze romans bevatten veel dialectgetinte woorden en spelen
zich af in landelijke gebieden met veel boerderijen, koeien en bergen) .
In de jaren zestig werd een nieuwe dialectgolf geconstateerd. Ik herinner
mij uit die tijd dat enkele van mijn medeleerlingen weigerden hun
dagboeken en brieven in de standaardtaa1 18 te schrijven. Zij gaven de
16

Amstutz, p. 70-76.
Amstutz, p. 154.
18 Ik gebruik „standaardtaal" in de betekenis die in het Groot Woordenboek der
Nederlandse Taal (Van Dale) vermeld wordt, s.v.: taalvorm die als model of norm
geldt". In het Duitstalige gedeelte v an Zwitserland is er enkel voor de geschreven taal
17
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voorkeur aan het dialect, wat de ouders en de leraren Duits niet erg
apprecieerden.
Sindsdien is het enthousiasme voor het dialectgebruik nog toegenomen.
De standaardtaal wordt vandaag in nog minder situaties gesproken dan
in de jaren zestig. Ik geef maar een voorbeeld: 1 augustus is de nationale feestdag van Zwitserland. Op die dag houden politici bij voorkeur
plechtige en patriottische toespraken voor hun medeburgers. In de jaren
zestig gebeurde dit meestal nog in de standaardtaal. In de laatste jaren
worden bijna al dergelijke toespraken in het dialect gehouden. 19 Ook in
de kantonnale parlementen wordt er nu bijna altijd van het dialect
gebruik gemaakt, niet meer van de standaardtaal. In de kerk was het tot
in de jaren zeventig gebruikelijk de standaardtaal te spreken. Hier is in
de laatste jaren verandering in gekomen. Vele jonge dominees proberen
de lege zitbanken te vullen door dialect te spreken en mensen bij de
godsdienst te betrekken die ook dialect spreken. Zelfs sterk geformaliseerde liturgische delen en het gebed „Onze Vader" worden soms in
het dialect vertaald. Als organiste heb ik in de jaren zeventig en tachtig
kunnen vaststellen dat noch de hervormde noch de rooms-katholieke
kerk gespaard bleef van deze ontwikkeling. De enige bolwerken van de
gesproken Duitse standaardtaal in Zwitserland zijn op dit ogenblik
in 1998
nog de school en het gerecht.
De gevolgen voor de anderstalige inwoners van het land en ook voor
migranten en toeristen zijn niet bepaald aangenaam: Zij kunnen nauwelijks iets begrijpen. Zij krijgen meestal zelfs antwoord in het dialect,
als zij zelf de standaardtaal gebruiken.
4) De hoge status van de dialecten
In alle taalgebieden van Zwitserland worden vele dialecten gesproken.
Het minst gebeurt dit in het Franstalige gedeelte, 20 het meest in het
Duitstalige gedeelte van het land. De appreciatie die het dialect in
Duitstalig Zwitserland geniet is uniek.
De schrijfster Ricarda Huch, die opgroeide in het Noordduitse stadje
Braunschweig, kwam in 1887 naar Zürich om er te studeren. (Vóór
1900 konden vrouwen zich in het Duitstalige gebied enkel aan de Universiteit Zürich inschrijven.) In het hotel beluisterde Ricarda Huch een
vrolijk groepje mannen en vrouwen, zonder een woord van hun gesprek
te begrijpen. Omdat één van de mannen Aziatische gelaatstrekken had,
een standaardvorm aanwezig; in een gesprek maakt iedereen gebruik van zijn of haar
dialect. (Bijna alle dialecten zijn oed verstaanbaar voor bijna
bijnaalle landgenoten in de
Duitstalige
e regio
io
van het land. )l g
19 Bickel / Schlapfer, p. 289.
20 Eduard Stauble, ,,,Muttersprache' und ,Vatersprache'', in: Vouga / Hodel, p. 52.
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dacht zij aan Tataars. Enkele weken later ontmoette zij deze man
opnieuw en begreep dat zijn taal het dialect van Zürich was dat zij
ondertussen al een beetje bestudeerd en aangeleerd had. 21 Vele Zwitsers
denken (of beelden zich in) dat hun taal een soort geheimtaal is. Dit
schept een gevoel van samenhorigheid en van een apart zijn dat door
vele Zwitserse dialectsprekers zeer gewaardeerd wordt. Duitstalige Zwitsers zijn zeer in hun regionaal zelfbewustzijn gevleid, als vreemdelingen
hen verzekeren dat zij helemaal niets begrijpen.
In het Duitstalige gedeelte van Zwitserland spreekt iedereen zijn of
haar dialect. Dit is onafhankelijk van de sociale afkomst en het intellectuele niveau van de sprekers. De Zwitserse dialecten zijn géén sociolecten. Zij verbinden alle lagen van de bevolking. Als de directeur van een
atheneum in de trein of in de wachtzaal van de dokter iemand ontmoet
die als portier in een bedrijf werkt, dan spreken zij in hun dialect over
het slechte weer of over het onrustwekkende feit dat de trein twee
minuten vertraging heeft. De directeur die uit het kanton St. Gallen
afkomstig is, kan zonder moeite begrijpen wat de portier zegt die in Bern
is opgegroeid. Vele mensen spreken een mengeling van verschillende
dialecten. Het is bijna ondenkbaar dat zij in een gesprek met landgenoten
hun toevlucht zouden nemen tot de standaardtaal. Zij zullen dit meestal
ook niet graag doen tegenover een buitenlander. 22
De uitdrukking „Schweizerdeutsch" die voor de Zwitserse dialecten
van de Duitstalige regio wordt gebruikt, suggereert op misleidende
wijze uniformiteit. In het DUDEN Universalworterbuch A Z (derde
herwerkte oplage, 1996, p. 1371) wordt vermeld dat het „Schweizerdeutsch" de „Verkehrssprache der deutschsprachigen Schweiz" zou zijn.
Deze definitie dient radicaal verworpen te worden, want het gaat geenszins
over één gelijkvormige omgangstaal, maar over tientallen uiteenlopende
dialecten. Vele Zwitsers spreken twee of méér dialecten, afhankelijk van
de situatie waarin zij zich bevinden; bijvoorbeeld zullen kinderen die in
het kanton Schaffhausen opgroeien, maar ouders uit het kanton Bern
hebben, thuis „Berndeutsch" spreken en op school het dialect van Schaffhausen.
Welke functie heeft de standaardtaal in het Duitstalige gedeelte van
Zwitserland? De standaardtaal is de schrijftaal die op school voor het eerst
wordt aangeleerd. Het is gebruikelijk dat de kinderen eerst een jaar of
twee naar de kleuterschool gaan. Daar komen zij met de standaardtaal
niet of nauwelijks in contact. Pas in hun zevende jaar
in hun eerste
krijgen zij hun lessen (gedeeltelijk) in de standaardtaal,
schooljaar
—

21 Ricarda Huch:
Friihling in der Schweiz, in: Gesammelte Werke, uitg. door Wilhelm
Emrich, vol. 11, Keulen 1980, p. 163.
22 Peter Wiesinger,
„Das Schweizerdeutsche aus osterreichischer Sicht", in: L.offler
(red.) 1994, p. 105.
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en dit meestal met een sterk dialectische kleur. In de pauze spreekt
iedereen dialect. Dit geldt ook voor de professoren Duitse taalkunde
aan de universiteiten, voor zover het niet over Duitsers gaat. Iedereen
vindt het vanzelfsprekend of leuk, dat in informele situaties (en ook in
vele formele situaties) gebruik gemaakt wordt van het dialect. Er zijn
heel wat thema's en situaties, waar een Zwitser alleen maar in de literatuur
of op TV de standaardtaal hoort. Het dialect is verbonden met gevoelens
van vertrouwelijkheid en gezelligheid. Omdat de standaardtaal aangeleerd wordt op school, is zij voor vele mensen negatief geconnoteerd. Zij
wekt onaangename herinneringen en associaties op. Bovendien komen
de Zwitsers vaak in contact met Duitsers en hebben daarbij het gevoel
dat zij veel trager en minder alert zijn in het gesprek. Een latente antipathie tegenover de Duitsers draagt ertoe bij dat vele Zwitsers een sterke
afkeer vertonen tegenover het gebruik van de standaardtaal. Velen zijn
trots op hun dialect en vinden het zeer mooi.
Vandaag wordt de Duitse standaardtaal in Zwitserland enkel nog
in heel bijzondere, sterk geritualiseerde situaties én in het onderwijs
gesproken: op school in alle studievakken behalve de gymnastiek, tekenlessen en het onderwijs in het koken, poetsen en breien. De standaardtaal wordt gebruikt bij begrafenissen. De openbare toespraken van
hooggeplaatste politici in het parlement van de „bond" zijn meestal in
de Duitse standaardtaal of in het Frans. Voor het gerecht wordt nog
altijd de standaardtaal gebruikt. In de Zwitserse kranten wordt een
Duits geschreven dat overeenkomt met de standaardtaal, versierd met
enkele Franse woorden en „helvetismen". 23
Het is niet zo, dat de mensen in het Duitstalige gedeelte van Zwitserland weinig ervaring hebben met het Duits als gesproken taal. Sedert
enkele tientallen jaren zijn de Duitse TV-programma's toegankelijk voor
bijna iedereen. Als lerares heb ik in de jaren zeventig kunnen vaststellen
dat jonge leerlingen veel minder gêne hadden om Hoogduits te spreken
dan de kinderen van mijn generatie in de jaren vijftig en zestig. De
passieve kennis van het Duits is uitstekend. Maar slechts een heel klein
percentage slaagt erin, op een vloeiende manier en ook met plezier
„Schriftdeutsch", de op school aangeleerde taal, (ook in alledaagse situaties) te spreken. Sommigen slagen er wél in, zeer goed en op bijzonder
mooie manier te schrijven. In de jaren 1992-96 gaf ik colleges over
Duitse literatuur aan de Universiteit Basel. Er zijn aldaar ook studenten
van Duitse afkomst. In het gesprek zijn de Duitse studenten meestal
sneller met argumenten en briljanter dan hun Zwitserse collega's; zij
spreken meestal graag en veel, wat ik niet over veel Zwitsers zou kunnen
zeggen; maar de stilistisch beste opstellen of artikelen heb ik veelal van
Zwitserse studenten gekregen. Het is bekend dat sommige Zwitserse
23

Schldpfer 1982, p. 113 124.
-
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auteurs en essayisten een bijzonder mooi Duits schrijven 24 (bijvoorbeeld
Peter von Matt) . Het is dus geenszins zo, dat de Duitstalige Zwitserse
bevolking principieel in het nadeel is als het over de omgang met
de Duitse standaardtaal gaat. Maar slechts een zeer klein percentage is
in staat, het „Schriftdeutsch" als spreektaal op vloeiende en aangename
manier te beheersen.
Voor de leraren Duits in Zwitserland is de situatie zeer moeilijk. Zij
moeten de leerlingen een taal laten spreken die bijna niemand in Zwitserland graag en vrijwillig spreekt. Velen ervaren de verwerving van die
taal als iets dat aan hen wordt opgedrongen en zijn vervuld van een
gevoel van vage onlust. Zwitserse leraren zijn bijna genoodzaakt geen al
te „Duitse" uitspraak toe te passen. Meestal spreken Zwitsers met een
zwaar dialectisch accent. Als een Zwitser probeert de Duitse taal voor
zijn Duitstalige landgenoten in Zwitserland op een meer Duitse manier
uit te spreken, moet hij een dik vel hebben, want hij zal allerlei onvriendelijke opmerkingen krijgen. De leraren Duits staan voor bijna onoverkomelijke moeilijkheden. In de eerste schooljaren moeten hun leerlingen
de vreemde schrijftaal verwerven en leren inzien, dat er een verschil
is tussen dialectische woorden en „correcte" woorden die geschreven
mogen worden. In alle schooljaren moeten zij trachten het innerlijke
verzet van de Zwitsers tegen de taal van de ongeliefde Duitsers te overwinnen. Nog in het atheneum zwijgen sommige leerlingen liever dan in
aanwezigheid van lachlustige medeleerlingen een zin in de „schrijftaal"
te formuleren. Gelukkig kan ik ook een positieve verandering vermelden. De Duitse televisie heeft het wonder tot stand gebracht, dat
vrij veel jongeren er vandaag vlugger toe komen de standaardtaal te
spreken dan hun ouders en grootouders.
De vraag of de taalbeheersing van de jeugd achteruit of vooruit
gaat, of gelijk gebleven is, zou ik niet kunnen beantwoorden. De linguïsten zijn het niet eens. 25 Vele (vooral oudere) leerkrachten zijn
ervan overtuigd dat de leerlingen in het hoger middelbaar onderwijs
meer fouten maken en kortere zinnen schrijven in hun opstellen dan
de leerlingen van twintig jaar geleden. Maar men moet ook rekening
houden met het feit dat veel méér jongeren dan vroeger zich voor het
middelbaar onderwijs aanmelden dan vroeger. 26 Op radio en televisie
zijn bijna dagelijks sprekers uit alle lagen van de bevolking te horen.
Twintig of dertig jaar geleden mochten alleen diegenen aan het woord
komen, die zich op een behoorlijke manier in de standaardtaal konden verstaanbaar maken. Vandaag is dit niet meer nodig, want het
24
25

Loffler 1994, p. 89.
Hugo Steger, „Deutsche Sprache and Literatur in der Schweiz: Innensicht and
AuIenwirkun " in: Loffler (red.) 1994, p. 176.
26 Schldpfer 1987, p. 15.
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aantal dialectuitzendingen is sterk toegenomen. De „dialectgolf" heeft
de sociale drempel verlaagd in de Zwitserse massamedia die op gesproken taal gebaseerd zijn.
De leraren hebben de moeilijke taak hun leerlingen perfectie in twee
talen bij te brengen: in het dialect en in de standaardtaal. De „tweetaligheid" (diglossie) van de Duitstalige Zwitsers zou tot gevolg kunnen
hebben dat de jongeren aan het einde van hun schooljaren noch het
dialect noch de standaardtaal goed beheersen. Niet alle pedagogen en
wetenschappers zijn daarvan overtuigd. Ikzelf vertrouw op het aanpassingsvermogen van de jongeren. De ervaring toont aan dat de communicatie vlot verloopt, als het moet: als het bijvoorbeeld over economische,
culturele of vriendschappelijke contacten gaat.
Voor Duitstalige Zwitsers die hun hele leven in Zwitserland doorbrengen zullen er niet veel taalproblemen ontstaan. Bij contacten met
buitenlanders en op reis in het buitenland is het wat moeilijker. Maar
velen nemen hun toevlucht tot het Engels. Vervelend is de taalsituatie
in Zwitserland vooral voor buitenlanders en voor schoolkinderen die
naar het Duitstalige deel van het land moeten verhuizen. Voor Duitsers
die beroepsactiviteiten uitoefenen in Zwitserland is de situatie bijzonder
onaangenaam. 27 Zij worden geconfronteerd met moeilijkheden die bijna
niet te overbruggen zijn. Duitse verkopers en medewerkers van bedrijven
of verzekeringen die met succes in Zwitserland willen werken, moeten
zo vlug en zo goed mogelijk het lokale dialect aanleren. Zelfs dan zullen
zij met heel wat sarkastische opmerkingen af te rekenen hebben. Door

de Eerste en vooral de Tweede Wereldoorlog is de houding ten opzichte
van de Duitsers in Zwitserland erg verslechterd.
5) De anderstalige landgenoten: vreemde buren
Het Zwitserse Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek
heeft onderzoek gesubsidieerd over de wederzijdse waardering van de
vier delen van het land. Er is gebleken dat de contacten tussen de landsdelen zeer schaars zijn. De Franstaligen bijvoorbeeld weten bijna niets af
van de problemen van de Retoromanen en omgekeerd. Een verrassend
resultaat is het feit dat niet alleen de Duitstalige meerderheid onverschillig is ten opzichte van de anderstalige landgenoten, maar dat ook
de Frans- en Italiaanstaligen bijna niets afweten van de Retoromanen. 28
AlshetonympaikwrdeDutsalignbchowdru
landgenoten, als het sympathiekst de Italiaanstaligen. Vele van de
27 In het boek van Werner Koller zijn tientallen commentaren van Duitsers die in
Zwitserland leven afgedrukt en becommentarieerd.
28 Bruno Pedretti : „Die Beziehungen zwischen den einzelnen Sprachregionen der
Schweiz", in: Bickel / Schlápfer, p. 107.
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geïnterviewde rekruten hebben vermeld dat zij geen oordeel hadden
over de Retoromanen. 29 De Retoromanen worden ook het minst gekarakteriseerd door stereotypen. Over hen is blijkbaar niet veel bekend in de
anderstalige gebieden van Zwitserland.
Zwitserland wordt door de politici en door toeristische publicaties bij
voorkeur als viertalig land geprezen, waar grote diversiteit aanwezig is,
maar ook vrede en harmonie heersen. Uit het empirisch onderzoek
blijkt dat het over een mentale constructie gaat die mythische waarde
heeft, maar die in de hoofden en de harten van de bevolking vooral op
een cliché-achtige manier aanwezig is. Als de Zwitsers uitleg moeten
geven over hun anderstalige landgenoten, maken zij bij voorkeur gebruik
van stereotypen die al lang bekend zijn: De Franstaligen worden als
„léger" en niet bijzonder werklustig beschouwd, als vrolijk, maar een
beetje frivool, en als open voor contacten, die bij voorkeur oppervlakkig blijven. De Duitstaligen worden door Franstalige en Italiaanstalige
Zwitsers als koppige opscheppers beschreven, die hun materiële rijkdom
tentoonstellen en grote hoeveelheden bier drinken. De Ticinesi worden
door Duitstaligen bij voorkeur gezien als vrolijke, sympathieke mensen,
die onder palmen liggen, wijn drinken en muziek beluisteren of liederen zingen.
Veel meer dan vooroordelen over de anderstalige landgenoten zijn
in empirisch onderzoek niet naar voren gekomen. Het is vooral een
zaak van wederzijdse onwetendheid en onverschilligheid: men kan geen
genuanceerde beschrijving verwachten, wanneer iemand plots en onverwacht uitleg moet geven over een hele groep mensen waarvan hij of zij
niet veel afweet. Het onderzoek maakt één feit duidelijk: de verschillende taalgroepen in Zwitserland leven relatief vreedzaam naast elkaar,
maar niet in vriendschap met en vol belangstelling voor elkaar.

6) Besluit
De samenleving in Zwitserland is in grote trekken rustig en vreedzaam te noemen, maar minder idyllisch dan vele mensen denken. Het
land is samengegroeid in een eeuwenlang historisch proces. De politieke structuren zijn kleinschalig en sterk federalistisch. De autonomie
van de gemeenten en de kantons is relatief groot. Dit bevordert een
realistische oplossing voor conflicten. Bovendien ontstaan er minder
spanningen dan in België omdat de taalgebieden sterker gescheiden
zijn; alleen maar op relatief weinig plaatsen met een uitgesproken provinciaal karakter (niet in de hoofdstad!) worden Duits- en Franstaligen dagelijks met elkaar geconfronteerd. Er komt nog bij dat de
29 Pedretti, op.cit., in: Bickel / Schldpfer, p. 98 en p. 100.
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winstpunten niet geconcentreerd zijn in één enkel taalgebied: Niet
altijd zijn de Duitstaligen in het voordeel. Internationaal zijn de Franstaligen geenszins benadeeld. Op nationaal vlak wordt er (méér dan in
vroegere jaren) op gelet dat de landgenoten uit alle taalgebieden vertegenwoordigd zijn in de administratie en in belangrijke landelijke
commissies.
Er komt nog iets bij dat gunstig is voor de verdraagzaamheid: In historisch, politiek, economisch, confessioneel en cultureel opzicht is noch
de „Romandie" noch het Duitstalige gedeelte een uniform geheel. In
het Duitstalige gedeelte van Zwitserland zijn er grote tegenstellingen
aanwezig tussen bepaalde kantons: De inwoners van bijvoorbeeld Zürich
enBaslvidkrwtbespolijn ftesmlkar
te maken hebben. Ook de inwoners van Basel-Landschaft en BaselStadt (die vroeger tot één kanton behoorden, maar elkaar in 1833 na
bloedige gevechten de rug hebben toegekeerd) houden niet erg van
elkaar. Zij vinden elkaars dialect lelijk en vertellen grapjes over elkaars
mentaliteit. De diversiteit binnen het Duitstalige gebied is zeer groot.
Er valt ook een zekere culturele en economische achterstand op te merken van de rooms-katholieke ten opzichte van de hervormde kantons:
De industrie is (reeds sedert de 17de eeuw) vooral gevestigd in de hervormde gebieden30, waar ook de grootste steden zijn. Avantgardistische
cultuurhappenings zullen misschien eerder in de hervormde steden
georganiseerd worden dan in rooms-katholieke, hoewel de confessionele
tegenstellingen in de laatste tientallen jaren sterk vervaagd zijn.
Dit alles draagt ertoe bij dat de tegenstellingen langs de taalgrenzen
minder belangrijk lijken dan in andere landen. Dit vindt zijn verklaring
in een conglomeraat van uiteenlopende impulsen en feiten van vooral
historische aard. En als het toch eens tot tegenstellingen komt, dan gaat
het meestal niet over puur talige verscheidenheid, maar over ideologische
of mentaliteitstypologische verschillen die naar een ander vlak verplaatst
en als „taalproblemen" gemaskeerd worden.

30

Im Hof, p. 78.

59

DE TAALSITUATIE IN ZWITSERLAND

Bibliografie
Amstutz, Hans: Das Verhdltnis zwischen deutscher and französischer Schweiz in den
Jahren 1930-1945. Aarau / Frankfurt a.M. / Salzburg: Sauerldnder 1994. (= Reihe
Sprachlandschaft, nr. 19.)
Bickel, Hans / Schlapfer, Robert (red.) : Mehrsprachigkeit
eine Herausforderung.
Aarau / Frankfurt a.M. / Salzburg: Sauerlander 1994. (= Reihe Sprachlandschaft,
nr. 14.)
Durmuller, Urs: Von der viersprachigen zur vielsprachigen Schweiz. Zürich: Schweizer
Kulturstiftung Pro Helvetia 1996.
Im Hof, Ulrich: Geschichte der Schweiz. 3de, verbeterde oplage. Stuttgart / Berlijn /
Keulen / Mainz: Kohlhammer 1988. (= Urban-Taschenbucher, nr. 188.)
Koller, Werner: Deutsche in der Deutschschweiz. Eine sprachsoziologische Untersuchung.
Aarau / Frankfurt a.M. / Salzburg: Sauerinder 1992. (= Reihe Sprachlandschaft,
nr. 10.)
Loffler, Heinrich (red.) : Das Deutsch der Schweizer. Zur Sprach and Literatursituation
in der Schweiz. Aarau / Frankfurt a.M. / Salzburg: Sauerlander 1994. (= Reihe
Sprachlandschaft, nr. 4.)
Liiffler, Heinrich: „Zur Sprachsituation in der Schweiz". In: Germanistische Mitteilungen
39 (1994), p. 75-92.
Schlapfer, Robert et al. (red.) : Die viersprachige Schweiz. Zürich / Keulen 1982.
Schlápfer, Robert: Sprachzerfall, Sprachwandel, Sprachpflege. Neujahrsgabe 1987 des
sabe Verlagsinstituts fair Lehrmittel. Zürich 1987.
Vouga, Jean Pierre / Hodel, Max Ernst (red.) : La Suisse face à ses langues. Die Schweiz
im Spiegel ihrer Sprachen. La Svizzera e le sue lingue. Aarau / Frankfurt a.M.:
Sauerlander 1990.
Widmer, Sigmund: Illustrierte Geschichte der Schweiz. 2de oplage. Zürich: Ex Libris
1968.
-

-

De overleve ring van de
Noord- en Zuidnederl andse Legenda aurea.
Een tussentijds verslag.
door L. SCHEURKOGEL
„dat hi die proeuen vander scri eren
die hi ghepredect harde scree in een
littere ende gaf die littere enen ongheloeueghen dat hi hem daer iegen soude
mogen vorsten

In 1952 meldde Deschamps, dat de Legenda aurea van Jacobus
de Voragine tweemaal in het Middelnederlands moet zijn vertaald.
Zijn ontdekking bood verrassende perspectieven voor tekstvergelijkend
onderzoek naar een van de ware bestsellers uit de late middeleeuwen.
Toch zou de Gulden Legende geruime tijd veronachtzaamd blijven; pas
toen in Duitsland in 1986 het overzichtswerk van Williams-Krapp verscheen, kregen we een indruk van de veelvuldig bewerkte overlevering.
Sindsdien wordt in Groningen onderzoek gedaan naar de gemengde
traditie van beide vertalingen in de noordelijke Nederlanden. Een uitvoerige studie en een standaardeditie van de Noordnederlandse vertaling zullen binnen enkele jaren gereed zijn.
Sinds kort getuigen publicaties van een toenemende belangstelling
voor de Legenda aurea (LA), en inmiddels werd een werkgroep opgericht
om ook van de Zuidnederlandse vertaling een teksteditie voor te bereiden.
Als bijdrage tot de initiatieven volgt hier een bondige presentatie van de
bronnen, die in de afgelopen jaren getraceerd konden worden. De belangrijkste handschriften zijn reeds lang bijeengebracht, eerst door Deschamps
(1972, blz. 197-202) en nadien door Williams-Krapp (1986, blz. 57-84,
161-163) . Het actuele overzicht biedt derhalve slechts een aanvulling.
Mogelijk brengt het op zijn beurt weer nieuwe vondsten dichterbij.'
1 Sinds de eerste opzet van het Project Passionael weet ik me bemoedigd door de
twee specialisten bij uitstek, J an Deschamps en Werner Williams. Ook aan het bronnensupplement hebben beiden met enthousiasme meegewerkt, evenals Werner Hoffm ann.
Nog vele anderen ben ik dankbaar voor hun betrokkenheid; met name Anne Bollmann,
Irmgard Broning, Rob Deckers, Barbara Fleith, Brigitte
Bri
Gullath, Jos Hermans, Wim
Huijsmans, Gerda Huism an , Ria J an sen-Sieben, Dieter L an ge, Helmut Lomnitzer, Ute
Obhof, Eef Overgaauw, Mechthild Ragg, H an s Scheurkogel, Kees Schutgens, Hildegard

Schwickerath en Susan Stead.
Prof. Lomnitzer was ernstig ziek, toen ik hem leerde kennen. Hij is op 21 juni 1997
overleden.
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Ter inleiding lijkt het nuttig even stil te staan bij het onderscheid
tussen beide vertalingen, waarover nog maar weinig bekend is. Uitgaand
van enkele observaties in de Dominicuslegende hoop ik te laten zien,
hoezeer dit onderscheid een sleutelrol kan vervullen bij het onderzoek
naar de tekstgeschiedenis. 2
De Zuidnederlandse vertaling (ZLA)
Tot dusver ging de meeste aandacht uit naar het Zuidnederlandse
Passionael. Enerzijds was het de intrigerende `Bijbelvertaler van 1360',
die door de zeer persoonlijke prologen in zijn omvangrijke oeuvre de
aandacht van mediaevisten trok. Anderzijds beschikken we juist van de
ZLA over een oud handschrift, thans bewaard in het Sint-,danshospitaal
te Brugge (Bg-1), 3 dat opmerkelijk dicht bij de autograaf moet staan:
voordien zou slechts één eerder afschrift zijn vervaardigd van de in 1357
voltooide vertaling, aldus het colofon. Ontdekker De Flou publiceerde
in 1923 een zorgvuldige beschrijving van het Brugse handschrift, dat
sindsdien in de discussie over leven en werk van de Bijbelvertaler een
belangrijke rol speelt. 4
Helaas omvat de tekst van Bg-1 slechts een klein gedeelte van de
Legenda aurea. 5 Welke legenden verder tot het oorspronkelijke ZLAcorpus mogen worden gerekend, staat nog niet vast. Een vrijwel complete serie legenden vinden we in het nog veertiende-eeuwse handschrift
Stockholm, Kungliga Biblioteket, A 159 (Sk -1). In de overlappende
gedeelten blijkt deze Westvlaamse tekst, afgezien van bescheiden lexicale
ingrepen, nauw aan te sluiten bij de lezing van het Brugse handschrift.
Waarschijnlijk is Sk-1 de meest betrouwbare ZLA-bron die we hebben;
opvallend is dan bijvoorbeeld dat een Marinalegende, zoals we die in de
jongere ZLA-traditie wel aantreffen, hier ontbreekt.
2 De Dominicuslegende leverde tevens het motto bij deze inleiding. De tekst is
geciteerd naar het in Mechelen ontdekte h andschrift, dat in het supplement als Me-1
zal worden besproken (fol. 3rb).
3 Handschriften zal ik veelal verkort aanduiden. Een bruikbaar systeem voor de codering is aangereikt bij WILLIAMS-KRAPP 1986; aanvullende sigla worden voorgesteld in het
supplement. Van alle bronnen vindt men de signatuur in het register.
4 De Flou heeft reeds een kartuizer vermoed, zoals thans algemeen
wordt aangenomen.
g
Baanbrekend vors- en denkwerk is verricht door De Bruin en Coun; een helder overzicht
van de discussie bij DESCHAMPS 1984, blz. 73-78, met literatuuropgave.
5 De Legenda aurea is ingericht naar het kerkelijk jaar, beginnend in november met
Advent, en daar eindigend met Kerkwijding. Alleen het laatste gedeelte vinden we in
het Brugse handschrift, dat opent met Maria tenhemelopneming (vierdag 15 augustus).
6 O grond van de distributie zal Williams-Krapp de Marinalegende hebben o enomen in
voorlopig zi'n voorlo i overzicht van het ZLA-corpus (1986, blz. 1 10- 113 );^ andere
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Om het oorspronkelijke corpus ZLA-legenden te kunnen reconstrueren
zullen we meer inzicht moeten verwerven in de ZLA-filiatie. Een aanzet
geeft de voorlopige, maar voor ons doel alleszins bruikbare onderverdeling
die Williams-Krapp publiceerde in 1986. Hier vinden we belangrijke
observaties over de uiteenlopende groepen handschriften, verantwoord
met varianten die zonodig opnieuw kunnen worden geïnterpreteerd.
Dat in zijn stemma (blz. 174) de vragen naar de oorspronkelijke ZLA
onbeantwoord zijn gebleven, lijkt gunstig. Een steekproef als de zijne
zou maar voorbarige antwoorden hebben opgeleverd; in de gekozen
vorm laat het stemma ruimte voor nader onderzoek, waarbij we een
andere strategie kunnen volgen.
Van doorslaggevend belang is dan de inhoudelijke vergelijking met
het Latijn. Uiteraard weten we niet, hoe de door ZLA-vertaler gebruikte
grondtekst er uit heeft gezien. Maar nu sinds kort baanbrekende resultaten
worden geboekt bij het kritisch onderzoek naar de Latijnse LA-traditie,
biedt het ook in dit opzicht alleen maar voordelen als we de plaatsen
kennen, waar de grondtekst van ZLA-vertaler moet hebben verschild
van de door Graesse en Benz gebruikte lezingen. Een verwijzing naar de
editie-Graesse, hoe bedenkelijk die ook mag zijn, maakt iedere plaats
gemakkelijk te vinden. Wetenschappelijke LA-edities van Hauptli en
Maggioni zullen niet lang meer op zich laten wachten. Beiden hebben
aangekondigd terdege rekening te zullen houden met de alom ingeburgerde editie-Graesse. 7

Een voorbeeld van een ZLA-passage die langs deze weg helder gemarkeerd kan worden levert de legende van Dominicus. Hier vertelt de
Legenda aurea hoe Dominicus, aan de vooravond van een debat, hoffelijk
zijn opponent een discussiestuk ter beschikking stelt. De ketters werpen
Dominicus' teksten ongelezen in het vuur, maar tot hun ontsteltenis en
schaamte blijken die onbrandbaar. Steeds opnieuw komt de brief teruggesprongen, en angstvallig besluiten ze dan maar om het voorval stil te
houden.
In de editie-Graesse (467, 30-33) volgt nu tot besluit de tekstkritische
opmerking, dat zoiets ook wordt verteld van een debat dat ergens anders
plaatsgevonden heeft. De ZLA laat het daar niet bij, maar doet zowaar
ook verslag van deze alternatieve vuurproef. Aangezien we dat tweede
legenden met een vergelijkbare overlevering kregen niet het voordeel v an de twijfel. Nu
er concrete pl an nen zijn voor een ZLA-editie (cf. KUIPER, blz. 232) wordt de authenticiteitskwestie van zulke teksten urgent.
7 MAGGIONI 1995 onderscheidt vier geautoriseerde LA-lezingen; een proeve van
zijn aangekondigde teksteditie is reeds opgenomen. Bruno Hauptli werkt op basis van
handschift München, BS, Clm. 13029 aan
ti een kri sche editie v an de oudst bekende
LA-bronnen, die vergezeld gaat v an een moderne vertaling in het Duits. Hij liet weten
dat het eerste deel in 1998 zal verschijnen.
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verhaal in alle geledingen van de ZLA-traditie aantreffen, mogen we
veilig aannemen dat vertaler het rechtstreeks aan zijn grondtekst heeft
ontleend. Kennelijk was er destijds zo'n grondtekst in omloop, en dus is
het niet uitgesloten dat we ook in een andere vertaling deze anekdote
zullen aantreffen. Controleerbaar uitgangspunt is nu om deze passage,
louter op grond van het verschil met Graesse, te beschouwen als een
kenmerk van de ZLA. 8
Ingewikkelder wordt het, als we zo'n verhaal slechts aantreffen in een
deel van de bewaard gebleven ZLA-bronnen. Een treffend voorbeeld
levert dezelfde Dominicuslegende, waarbij het opnieuw gaat om twee
verschillende versies van min of meer hetzelfde verhaal. Graesse (470,
1 - 26) beschrijft een visioen van Dominicus, waarin Christus in de hemel
met drie speren schudt, verbolgen over de hardleerse, zondige mensheid. Maria weet hem te kalmeren met de toezegging dat voortaan twee
machtige strijders zich voor bekering zullen inzetten, en ze toont hem
Franciscus en Dominicus. Pal na dit visioen zal Dominicus zijn medestrijder inderdaad ontmoeten, en ogenblikkelijk leidt de herkenning tot
vriendschap. 9
Ook deze episode vinden we in de gehele ZLA-traditie terug, maar
bovendien kennen veel bronnen er een tweede versie van, die pas aan
het slot van de legende wordt verteld. Zo bijvoorbeeld de handschriften
uit de groep die door Williams-Krapp is aangeduid als *Y2 (blz. 180181) . De ZLA-tekst van deze groep maakt een sterk gemoderniseerde
en gecorrigeerde indruk, zodat Williams een systematische bewerking
vermoedt: de *Y2-lezing lijkt de gangbare en min of meer `geautoriseerde' vulgaatlezing in kringen van de Moderne Devotie. Denkbaar
is derhalve dat men hier het tweede sperenvisioen heeft toegevoegd,
maar zolang onzeker is op welke ZLA- lezing *Y2 teruggaat, is voorzichtigheid geboden. Voorlopig zal het tweede verhaal moeten gelden
als een gemarkeerde * 172-variant.
Dit brengt ons bij de belangrijkste tweedeling binnen de ZLA-traditie: die tussen *X1 en *Y2 in het stemma van Williams-Krapp. Aan de
ene kant vinden we de *X1 -traditie, aangevoerd door het al genoemde
8 Aldus gemarkeerde varianten uit de ZLA- en NLA-traditie waren het criterium
bij de samenstelling v an het bronnensupplement, ongeacht de reden v an inhoudelijke
verschillen. Nu eens zal de gebruikte grondtekst `beter' zijn geweest, dan weer gecorrum eerd d an weer zal een vertaler hebben ingegrepen. De kwestie speelt een onderonafhankelijk
(bijv.
testen g
gaat. De^
hik rol, zolang het om de identificatie vang
geschikte
(1
door Dirc van Delf, Dirc van Herxen) in het Middelnederlands vertaalde LA-teksten
moesten hier buiten beschouwing blijven.
9 Vgl. inhoudelijk KRONENBURG, deel III blz. 250-251. Enkele visioenen met verwante elementen (echter zonder de speren en zonder Franciscus) ga an in de Legenda
aurea vooraf; één daarv an wordt door Kronenburg naverteld naar d-3 op blz. 249-250.
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handschrift Sk-1. Hiertoe behoren de oudste complete ZLA-bronnen
die we kennen. Hun lezing is, gezien talloze gemarkeerde varianten,
nauw verwant met de oertekst van Bg-1. Al deze handschriften zijn
afkomstig uit de zuidelijke Nederlanden; uitzondering is een handschrift uit Maaseik, thans te 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, 70
E 14 (Gh-1), waarop we nog terug zullen komen.
Aan de andere kant vinden we de *Y2-vulgaatlezing. De woordkeus
wijkt sterk af en opvallend zijn allerlei details die, in tegenstelling tot *X1,
aan het Latijn van Graesse beantwoorden. Het is een wijdverbreide lezing
en verreweg de meeste ZLA-bronnen behoren tot deze groep. Een verdienstelijke poging om wat meer differentiatie aan te brengen in de *Y2traditie van het zomerstuk werd recent gepubliceerd door Berteloot. 1°
Vergelijken we nu de stemmata van Williams-Krapp en Berteloot,
dan blijkt dat de verhouding tussen *X1 en *Y2 niet onproblematisch
is. Williams-Krapp heeft ZLA-oerbron Bg-1, alsmede een groep noordelijke bronnen, ingedeeld onder een aparte groep *Y1. Het allereerste
ZLA-afschrift, waarvan in het colofon van Bg-1 sprake is, is hier te vereenzelvigen met de vermoede *Y1 -legger van Bg-1. De verwantschap
tussen Bg-1 en de eveneens zuidelijke *X1 -traditie is daarmee afdoende
verklaard. Waar de *X1 -traditie echter trouw gebleven is aan de ZLAautograaf, is de *Y1-lezing in het noorden een eigen leven gaan leiden
en uiteindelijk bewerkt tot de *Y2-vulgaat.
Volgens deze visie kunnen gemarkeerde *Y2-varianten zoals de
genoemde passage met het sperenvisioen niet oorspronkelijk zijn, als we
eenmaal constateren dat die niét voorkomen in de onderling onafhankelijke ZLA-bronnen van *X1 en *Y1. Om dezelfde reden moet dan
tevens aan de authenticiteit van de Marinalegende getwijfeld worden, al
beantwoordt deze aan het Latijn, want ook deze tekst wordt slechts in
de *Y2-traditie aangetroffen. 11
Berteloot daarentegen brengt de ZLA-oerbron Bg-1 mét de complete
noordelijke *Y1-traditie onder bij een X tak, en schaart alle overige handschriften onder een Y tak. Met andere woorden: volgens deze opvatting
vallen *X1 en *Y1 samen (zie afbeelding). Aangaande de authenticiteit
van *Y2-varianten helpt dit ons niet verder: die Y lezing, nu zonder enig
10

BERTELOOT 1996b, blz. 418; overigens uitsluitend geïllustreerd met lexicale
varianten. C f. BERTELOOT 1997, blz. 29-34.
11 Bij uitzondering ook in handschrift Ut-1, temidden van een reeks toevoegingen
op fol. 63ra-64va. In Ut-1 vinden we overwegend een *Y1-lezing, die hierna als
Utrechtse bewerking wordt besproken. Zoals we nog zullen zien sluit dit geenszins uit
dat de tekst aan NLA of *Y2 werd ontleend, zelfs indien copiiste Ut-1 de Marinalegende overnam uit haar *Y1-legger. Alleen gericht onderzoek k an in de toekomst uitsluitsel geven.
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voorbehoud toegeschreven aan een Devotio moderna-bewerker', moet
blijkbaar onmiddellijk teruggaan op de ZLA-autograaf. 12
Al leek het bijzondere handschrift Bg-1 nog zo'n buitenkans voor het
onderzoek naar de oudste ZLA traditie, toch biedt de tekst kennelijk
onvoldoende aanknopingspunten om de oorsprong van de *Y2-lezing
vast te stellen. 13 Maar ook dan zou de noordelijke *Y1 -traditie, waarvan
de positie in het stemma al even onduidelijk gebleven is, nog uitkomst
kunnen bieden.
stemma-Williams: ZLA- autograaf

i
Bg-1
*X1 zuidelijk
Sk-1 Gh-1

*Y1 noordelijk
Dii-2 Ut-1 Ld -7

*Y2 'vulgaat'
Gh -5

stemma-Berteloot: ZLA- autograaf

Bg-1
zuidelijk
Sk-1 Gh-1

`Utrechtse redactie'
Du-2 Ut-1 Ld-7

Devotio-modernabewerking'
Gh-5

In die noordelijke groep handschriften stuiten we op een nieuw probleem. Alle hier voorkomende teksten schijnen wel op de één of andere
manier intensief bewerkt, copiisten verwisselen herhaaldelijk van legger,
en opeens duiken nu legenden op, die aan de Noordnederlandse vertaling worden toegeschreven. Zo blijft het gissen naar de onbedorven
ZLA-tekst die, als een schakel tussen Bg-1 en deze noordelijke tak, door
de diverse bewerkers werd gebruikt.
Wellicht is het deze complicatie, die maakt dat de noordelijke handschriften zich zo lastig in een ZLA-stemma laten inpassen. Aan de
andere kant is het nu juist van groot belang om hier meer helderheid te
scheppen. En daarbij krijgen we hulp uit onverwachte hoek: de Noordnederlandse vertaling.
12
BERTELOOT 1996a spreekt van `systematische relatinisering' in een vroege fase en
meent de bewerker aan zijn aanpak te herkennen (blz. 141). Vergelijk in dit opzicht
ook HOFFMANN 1994, blz. 207.
13 WILLIAMS-KRAPP 1986 (blz. 175) meldt dat *Y1 beduidend minder mirakelen
bevat. Dan zou toch de vraag moeten rijzen of *Y2 wél die ontbrekende mirakelen
bevat en zo ja, of de vertaling overeenkomt met die van *X1.
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De Noordnederlandse vertaling (NLA)
In het noorden was men er blijkbaar nog niet van op de hoogte, dat
er in Brabant een Middelnederlandse vertaling van de Legenda aurea
was (of werd) vervaardigd. Anders had de Noordnederlandse vertaler
zich de moeite wel kunnen besparen. Des te beter zien we nu het verschil, want zo zakelijk en nauwkeurig als de Zuidnederlandse vertaler te
werk ging, zo losjes uit de pols werd de NLA geschreven. Dit maakt het
tot een waar plezier om de NLA met het Latijn te vergelijken. Aanhoudend zien we hoe vertaler op slinkse wijze ingrijpt: als het te langdradig
dreigt te worden, of te ongeloofwaardig, of gewoon als hij er zelf iets
interessants aan toe te voegen heeft.
Het is een nuchtere vertaling uit het Latijn gebleven, maar dankzij deze
ontspannen aanpak laat zich de NLA-tekst veel eenvoudiger identificeren
dan de ZLA. Vrijwel elke zin bevat details die op basis van Graesse kunnen worden gemarkeerd. Daarbij komen regelmatig Latijnse corrupties
aan het licht die kennelijk niet in de ZLA-grondtekst voorkwamen, en
andersom. 14 Een langere NLA-passage waarbij een sterk afwijkende
grondtekst zal zijn gebruikt vinden we in de legende van Quintijn (Graesse 711b,4-712,9). Enkele NLA-legenden, als die van Vitus, lijken in het
geheel niet te zijn vertaald uit het Latijn zoals Graesse dat geeft.
De meest oorspronkelijke NLA-lezing is bewaard gebleven in handschrift Bornem, Sint-Bernardusabdij, 70-71 (Bo-2). Gebonden in twee
delen vinden we hier een vrijwel compleet NLA-winterstuk, van Advent
tot en met de Gervasiuslegende. Een jongere NLA-lezing, overigens van
een aanmerkelijk betrouwbaarder copiist, geeft handschrift Gent, Universiteitsbibliotheek, 123 (Gt-4), waarin de reeks legenden nog doorloopt
tot Margriete van Antiochië in het zomerstuk. 15 Noch in het Bornemse,
14 Op een corruptie in de Latijnse grondtekst duidt bijv. NLA Bo-2, 136va: „ Gaet
ende coept honde" (vade et eme carnes, 106,20), waar de ZLA leest „Ganc ende coepe
vleesch" (Br-1, 108rb). Het omgekeerde meermalen in Petrus Exorcista, bijv. NLA Gt-4,
233rb: „doe dede hi archemyus ende sijn wijf beyde leuende grauen inder aerden" (in terra
cum uxore obrui jussit, 344,24), waar de ZLA leest „so dede hine met sinen wiue neder
inden kerker weipen" (Br-12, 162vb) . Slechts een enkele keer kennen ZLA en NLA
dezélfde afwijking van Graesse, zoals wanneer Silvester zou zijn geboren `van een
koningin, geheten Justa' (a matre re et nomine justa, 70,13). A an deze Silvester verschijnt in beide vertalingen `sint Pieter' (s an ctus spiritus ei apparuit, 78,30), en zeker
hiermee komt een dubieuze variant in de editie-Graesse aan het licht (cf. Benz II, 569).
15 Om praktische redenen werd de omv an grijke Legenda aurea wel in twee of meer
delen gebonden. In de Middelnederlandse tradities varieert de grens tussen zomer- en
winterstuk, vgl. WILLIAMS-KRAPP 1986, blz. 159. Eindigend met Gervasius (viering
19 juni) volgt Bo-2 een gangbare indeling, die het zomerstuk laat openen met Sint Jan
(24 juni); mogelijk behoort deze indeling tot de oorspronkelijke NLA. Bij het Gentse
handschrift spelen an dere factoren; hier zijn enkele katernen onbeschreven, en zo
breekt ook de tekst v an Margriete plotseling af, als een nieuw katern begint. De viering
van Margriete valt op 13 juli.
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noch in het Gentse handschrift is ook maar één ZLA-legende opgenomen; daarbij speelt wellicht een rol dat ze beide door leken werden
afgeschreven. 16
Veel van de overige bronnen zijn echter afkomstig uit scriptoria, waar
ook exemplaren van de ZLA voorhanden moeten zijn geweest. Misschien genoot die vertaling de voorkeur, in elk geval hebben verder
slechts verspreide legenden uit het NLA-zomerstuk hun weg gevonden
in een door de ZLA beheerste overlevering. Reeds de oudst bekende
NLA-bron geeft hier blijk van: in het uit 1420 daterende handschrift
Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Ltk. 278 (Ld-5) vinden we
een verzameling legenden die nu eens aan NLA, dan weer aan ZLA zijn
ontleend. 17
Voor de resterende NLA-zomerlegenden zijn we derhalve veelal aangewezen op legendaria, die eveneens tot de ZLA-traditie gerekend worden. Met name in het boeiend samengestelde handschrift Wolfenbiittel,
Herzog August Bibliothek, 80,5 Aug. 2° (Wo-1) treffen we met grote
regelmaat teksten aan die als NLA kunnen worden geïdentificeerd. Een
indruk uit de Dominicuslegende biedt deze episode:
Graesse 468, 20-26.

NLA Wo 1, 40ra rb.
Ende tgeuiel op enen
tijt dat dominicus geherbergt was inden lande
van tolosen mit vrouwen
die in ongeloue waren
comen der arrianen ouermits boese vechters der
arrianen die hem heilich
geveynst hadden voir die
vrouwen ende haddense
aldus bedrogen.
per totam quadragesi- Ende op dat hi dit wedermam, ut sic clavum clavo staen mocht so vasten hij
retunderet, in pane solum bijden vrouwen alle die
et aqua frigida cum ad- xl daege inder vasten tot
juncto sibi socio jeju- brode ende tot calden
water ende sijn gesellen
navit,
mit hem.

Hospitatus in partibus
Tolosae apud quasdam
matronas ab haereticis
per ostentationem religionis deceptas

-

-

ZLA Me-1, 3vb.
S Op enen tijt doe hi
gheherbercht was int lant
van tolosen in vrouwen
huse die bedrogen waren
van ongheloeuegen met
grooter heilecheit die si
veinsden•

soe vastede hi ende sijn
gheselle al de vastenen
dore te borre ende te
broede om dat hi den
enen nagel metten anderen vte driuen soude

16 Gt-4 besluit met een samengesteld Catharinaleven, waarbij een korte tekst teruggaat op NLA en ZLA. Zie bronnensupplement.
17 Het NLA-corpus tot en met Margriete omvat 77 teksten, de LA-proloog meegerekend. Uit de rest van het zomerstuk kennen we in niet-bewerkte vorm alth ans 16
complete legenden, waaronder Cecilia (22 november), Catharina (25 november) en
Barlaam (27 november). Uit talrijke tussenliggende legenden kon inmiddels verspreid
NLA-materiaal worden geïdentificeerd.

68

L. SCHEURKOGEL

Ende des nachts waicten hi voil ende als hi
rusten wolde ginc hij
liggen op een blote harde
p anck•
sicque factum est, ut illas Ende aldus geschiedent
matronas ad agnitionem dat hij die vrouwen weder
bracht totter kenninge
veritatis perduceret.
der waerheit der heiliger
gelouen•
nocto vero evigilans, cum
necessitas cogebat, lassa
membra super nudum
tabulam reclinabat,

Ende hi waecte snachts
Maer doene den noet
dwanc soe lelde hi sine
moede lede op ene bloete
tafele
ende aldus brachte hi die
vrouwen weder ter kinnessen vander waerheit

Op de keper beschouwd zeggen de afwijkende zinsbouw en woordkeus in Wo-1 hier niet zo veel: het zou om een breedsprakige bewerking
kunnen gaan, zoals ze in de ZLA-traditie wel vaker voorkomen. Dat
copiist een onafhankelijke vertaling volgt, gaat opvallen zodra we beide
lezingen vergelijken met het Latijn. Dan blijkt de overeenkomst beperkt
te blijven tot op enen tijt.
De ZLA-lezing wordt hier gemarkeerd door vrouwen huse en grooter
heilecheit. Niet alleen ontbreken deze varianten in de lezing van Wo-1,
men kent zowaar ook cal den water en aldus geschiedent. Zouden we hier
nog een ZLA-tekst willen vermoeden, dan zijn we gedwongen om aan
te nemen dat de lezing onder handen is genomen door een bewerker,
die het Latijn heeft geraadpleegd. Maar waarom zou een ZLA-bewerker,
die zich niets gelegen laat liggen aan de moede lede of de nagel, plotseling zoveel waarde hechten aan het hypercorrecte calden water? Veeleer
suggereren de XL daege en de harde planck dat hier een andere vertaler
aan het werk is geweest, rechtstreeks naar een Latijnse grondtekst.
Gaat het inderdaad om een zelfstandige vertaling, d an ligt de NLA voor
de hand en niet alleen omdat dat verder de enige LA-vertaling is die we
kennen. Met recht heeft Deschamps h andschrift Wo-1 aangewezen als het

NLAzomerstuk.) s Hier vinden we een doorlopende reeks van onafhankelijke legenden, excerpten en varianten die, telkens als er een NLA-paralleltekst bekend is, daarmee aantoonbaar overeenkomen. Ook waar we niet
beschikken over een onbewerkte paralleltekst blijkt in zulke passages van
Wo-1 geen speciale belangstelling voor het Latijn, maar vinden we wel
veelvuldig typische NLA-kenmerken, zoals in dit fragment bijvoorbeeld de
manier waarop de arrianen als schurken worden afgeschilderd. 19

18 DESCHAMPS 1972, blz. 200-203. Het handschrift opent met Sint Jan de Doper
(24 juni), zodat de serie teksten aansluit op het NLA-winterstuk van Bo-2. Een verdwaalde NLA-legende van Marcellinus (26 april) wordt in Wo-1 na enkele regels afgebroken met de woorden „dit steet int ander bueck" (16rb).
19 In de NLA is veelvuldig sprake v an „quade onghelouige arriaens" (SCHEURKOGEL
1990,>
blz. 148, 153,
In dit geval
moet, bijlg
gebrek aan paralleltekst,
onduidelijk
blij)161).g
^
P ^
ll
ven in hoeverre de copiist van Wo-1 ver an twoordelijk is voor de formulering. De kwestie,
relevant voor een NLA-editie, is voor de NLA-oorsprong v an ondergeschikt bel ang.
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De copiist van Wo-1 volgt aanvankelijk uitsluitend NLA en het met
de NLA-traditie hecht verweven martyrologium. 20 Pas gaandeweg blijkt
dat hij er een tweede legger naast moet hebben genomen, die tot de
ZLA-traditie behoort. De zinsbouw heeft er wel onder te lijden dat hij,
zichtbaar gehaast, naar twee geopende leggers werkt. Naarmate copiist
bedrevener raakt in het integreren van beide teksten, veroorlooft hij zich
vaker om ook naar eigen goeddunken in te grijpen. Niettemin blijven in
het hele zomerstuk tal van legenden snel herkenbaar als ZLA of NLA;
ten overvloede stuiten we in de appendix van Wo-1 nog op een keur
van legenden uit het NLA-winterstuk.
Voor het ontleden van de gemengde teksten in Wo-1 wordt het nu
belangrijk, te weten welke ZLA-lezing copiist als referentietekst heeft
gebruikt. Zeker aanvankelijk is dat een tekst uit de noordelijke *Y1-traditie. De aangehaalde anekdote komt niet in alle verwante *Yl -bronnen
voor; wellicht is dat waaraan we te danken hebben dat in Wo-1 de NLAlezing behouden bleef. 21
Zoals gezegd is echter in die noordelijke *Yl-traditie zélf al herhaaldelijk NLA-invloed aanwijsbaar. De Barnabaslegende geeft een aardige
indruk, hoe een *Y1-bewerking moet zijn samengesteld uit twee verschillende LA-vertalingen, met elk een eigen karakter. Terwijl ZLA-vertaler
zich heeft beperkt tot een zakelijke weergave van het Latijn, verrast
NLA-vertaler ons met allerlei achtergrondinformatie. Varianten zal ik
aan de hand van Graesse (349, 18-21) onderstrepen: het zijn de krenten uit de pap, die we terugvinden in de *Y1-bewerking.
NLA Bo-2, 301va-vb.
Eens dages gevielt dat
barnabas bynnen sypers
sach enen hoep mans
ende wijfs naect loepen
ende so souden sy den
afgoden haer feeste doen
alst gewoente was byden
heyden tyden

Ld-7, 21 ra.

ZLA Gt 1, 71 ra.

Op eenen dach sach barnabas manne ende wiue
naket loepen ende haer
feeste doen als ghewoente
was byder heyden tyden

S Op enen dach sach barnabam man ende wijf
naect lopen ende hoer
feeste doen

-

20 Dit martyrologium is ve rvlochten in NLA-winterstuk Gh-9, alsmede in NLAgedeelten v an de gemengde handschriften L-1 en Gh -1 (SCHEURKOGEL 1990, blz. 6667, 69) ; vgl. Ut-1, 211 rb-va. Nu het filiatie-onderzoek verder is gevorderd, vermoed ik
dat we in zomerstuk Wo-1 met hetzelfde martyrologium te maken hebben. Zie ook
OVERGAAUW 1981 en OVERGAAUW 1993, blz. 484.
21 Niet in Am-2, 94vb. In de lezing van het naast verwante handschrift Ld-7
suggereert „in eenen huuse dair vrouwen in waren" (84rb) misschien verwantschap
met de lezing van Ld-5 („In eenre vrouwen huys", 60vb), waarop ik nog terug zal
komen.
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JE] Nde wanneer die
papen der heyden van
haren afgoden geen antwoerdt en mochten gecrygen so deden sy dat volck
naect gaen [hiaat]
Ende scloegen hem dan
met geeselen om haer
naecte vel ende so sprack
die duuel wt den afgoden
Ende het geviel dat barnabas enen groten hope
naecter mannen sach ende
naecte wyuen doen sach
des gelijcks bynnen in
enen tempel
Ende hy saght seer node
ende barnabas vloectten
den tempel
Ende te hant vyel des
tempels een groot styck
ter neder ende daer viel
der voel onder doot
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wanneer die papen gheene
antworde van horen [arm]
afgoden crighen en conden soe deden sy dat volc
naect gaen ende si maecten hem seluen naect
[en] sloghen hem dan
mit gheesselen om haer
naecte vel ende soe sprac
dan die duuel <wten>
afgod

Daer om wart barnabas Ende hi wart daer om
gram ende vloecte den gram ende vloecte dien
tempel
tempel
ende the hant viel een Ende te hans viels een
deel der neder ende doder deel daer neder ende doeder voel
vele

Zijn we eenmaal bedacht op het hoge NLA-gehalte van de *Y1-teksten, dan wordt betrouwbaar onderzoek naar de noordelijke traditie
mogelijk.

De noordelijke *Y1 - traditie en de NLA
Een rechtlijnig stemma schiet tekort om de noordelijke LA-traditie in
kaart te brengen. Daarvoor zijn er teveel dwarsverbanden. Tekstkritisch
onderzoek naar deze handschriften is nog volop gaande; vooruitlopend
op de resultaten zal ik hier drie afzonderlijke *Y1 -bewerkingen onderscheiden en die omwille van de helderheid van een regionale aanduiding
voorzien. 22
Een Nederrijnse bewerking van het ZLA- zomerstuk bleef bewaard
in handschrift Düsseldorf, Universitats- and Landesbibliothek, C 23
22
Deze aanduiding is niet bedoeld om iets over de oorsprong v an de bewerkingen
te suggereren, maar om een stemmatische aanduiding te vermijden. Ze correspondeert
( ten dele)) met de herkomst van de diverse bronnen, waarvan ik in dit bestek slechts de
belangrijkste kan noemen. De waarnemingen van WILLIAMS-KRAPP 1986 en SCHEURverwilj
krijgen
veelal een andere interzalen
^kri^
KOGEL 1990, waarnaar ik in voetnoten
pretatie in de huidige, hier voorlopig geschetste analyse.
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(Du-2). 23 Van het begin af zijn hier allerlei woorden vervangen en gaandeweg veroorlooft de bewerker zich bijzonder veel vrijheid; sommige
legenden zijn nauwelijks nog als ZLA te herkennen. Als in de Ursulalegende is verteld hoe de elfduizend maagden bij Keulen waren vermoord,
haast bewerker zich toe te voegen: „Men sal weten dat die van coelen dese
megede niet en doeden mer daer lagen heiden voir dat waren huynen ende
roesen die versloegen sie" (Dü -2, 162rb).
Zoeken we tussen alle aanpassingen naar de hier gebruikte *Y1-lezing,
dan zijn er goede redenen om te vermoeden dat de latere *Y2-vulgast
daarvan afhankelijk is. In de Dominicuslegende leest Du-2 bijvoorbeeld
„gepassijt" (59rb), evenals *Y2, waar het „ghepayst" had moeten zijn
(placatus, 470,16). En zo ontbreekt in Dii-2 op fol. 59vb de zinsnede
„van X broeders" (471,4), evenals in *Y2. Beide lezingen hebben dus
gemarkeerde varianten gemeen; toch is het te vroeg voor conclusies,
zolang we niet beschikken over een betrouwbaarder *Y1 -tekst.
Een Utrechtse bewerking 24 vinden we deels in de handschriften
Utrecht, Centraal Museum, catalogusnr. 1569 (Ut-1), en Kassel, Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek, 2° Ms. theol. 56 (Ks -i). Nogmaals bewerkt is de tekst overgeleverd in de handschriften Amsterdam,
Universiteitsbibliotheek, IV B 14 en IV B 15 (Am-1, Am-2), alsmede in
een jonger afschrift van dezelfde copiist: Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Ltk. 279 (Ld -6). Het winterstuk loopt tot aan Pinksteren
en is alleen compleet bewaard in de herziene lezing van Am-1, die werd
samengesteld uit twee verschillende NLA-lezingen, ZLA, Vaderboec en
andere teksten. In diverse legenden werd meer dan eens gewisseld. Het
onderzoek wordt hier aanzienlijk vereenvoudigd doordat de trouwe
copiist van Ks-1 zelden in de tekst heeft ingegrepen.
Het zomerstuk opent met een serie legenden waarin NLA en ZLA
intensief zijn geïntegreerd. Vanaf Petrus Exorcista, wiens legende nagenoeg
ongewijzigd werd overgenomen uit de NLA, 25 lijkt men de NLA-legger
23 Bedoeld is de Duitse Nederrijn; Du-2 is afkomstig uit Marienvrede bij Wesel (Ringenberg). De lezing werd door Williams-Krapp bij *Y1.2 ondergebracht; hiertoe behoort
tevens de nog onbewerkte selectie Gh-3, afkomstig uit dezelfde streek. Verw ant zijn waarschijnlijk ZLA-legenden in Gh-13 (zie ook bronnensupplement). Op een *Y1-lezing moet
gedeeltelijk
l nogg handschrift L-1 teruggaan,
^^ dat ik hier buiten beschouwing zal laten. L 1
meerdere lezingen (WILLIAMS-KRAPP 1986 blz. 175, 181) en de tekst
bevat werd, deels
met behulp van de NLA, danig bewerkt (SCHEURKOGEL 1990 blz. 40-41, 66-67).
24 BERTELOOT 1996b rekent alle bronnen uit de noordelijke *Y1-traditie tot een
`Utrechtse redactie', uitgezonderd L-1. Ik stel voor de term `Utrechts' althans te beperken tot de door hem in Utrechtelokaliseerde handschriften. We zijn dan terug bij de
lezingg
die als Y1.5*
werd besproken
bij WILLIAMS-KRAPP
1986
179-180) en als
P
l
((blz. 179-180
RED-I bij SCHEURKOGEL 1990 (blz. 61-63).
25 Het bestaan van een NLA-legende v an Petrus Exorcista wordt onaannemelijk
geacht door BERTELOOT 1996b (blz. 399-400), en wel omdat ze niet voorkomt in Mu-2
of Wo-1. Zo nogmaals BERTELOOT 1997, blz. 34. Bij alle verbazing over de heterogene
-
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terzijde te hebben gelegd om voorta an uitsluitend van de ZLA uit te gaan.
Toch blijven we op talrijke plaatsen NLA-varianten aantreffen, en in het
vervolg van Ut-1 werd minstens één complete NLA-legende opgenomen. 26
In Ut-1 vinden we tevens losse teksten naar een andere, eerder Hollandse
bewerking, die in samenhang met de Utrechtse moet worden beschouwd. 27
Die Ho llandse bewerking is het best overgeleverd in de onderling
zeer nauw verwante h andschriften 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek,
78 F 1 (Gh-9), en Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Ltk. 280
(Ld-7). Verspreide legenden vinden we nog in h andschrift 's-Gravenhage,
Koninklijke Bibliotheek, 131 G 11 (Gh- 1 1), met een licht aangepaste
lezing, en tenslotte in de reeds genoemde NLA-bron Ld-5, waarover
later meer.28 Het winterstuk, bewaard in Gh-9, loopt tot aan Pinksteren
en bevat geen enkele ZLA-legende. De NLA-woordkeus is terughoudend, maar systematisch gewijzigd en men heeft getracht enkele lastige
plaatsen te verbeteren. Sommige ingevoegde legenden vinden we eveneens in de Utrechtse bewerking; ook een volgorde-wijziging bij de overgang naar het zomerstuk komt overeen. 29
Vanaf Pinksteren volgt men een andere koers: nu is het Utrechtse
zomerstuk de basistekst, die ingrijpend wordt bewerkt met behulp van
NLA, ZLA, en op den duur mogelijk zelfs het Latijn. Hoe een passage
uit de Barnabaslegende werd verrijkt met NLA-materiaal hebben we
al gezien. Door de Hollandse lezing te vergelijken met de Utrechtse
samenstelling van Mii-2 (ruim tachtig legenden, waarv an 12 NLA) ontgaat mij
waarom copiist in dit geval zo nodig voor de NLA-lezing had moeten kiezen. In
in
zomerstuk Wo-1 hoort de legende
niet thuis. Dat copiist
g
P evenwel de tekst passeerde
P
de NLA-winterserie waarmee het LA-aanh an gsel besluit (fol. 177ra-179vb), spreekt
vanzelf. Kort tevoren had hij daar nog een reeks legenden afgeschreven uit een nieuwe
legger (hetzij *X1, hetzij een vroege *Y1-lezing), waaronder ZLA Petrus Exorcista op
fol. 15 5va-15 5vb. Geheel los hie rvan staat de vraag , op welke gronden Berteloot de
Utrechtse legende als ZLA-tekst denkt te kunnen identificeren (1996b, blz. 419). Een
tekstkritische a anleiding daartoe heb ik niet gezien (SCHEURKOGEL 1990, blz. 91) .
Berteloot meent echter dat elke overeenkomst tussen het Utrechtse zomerstuk en de
NLA op lexicale toevall igheden berust, en dat het tegendeel nog dient te worden bewezen
(1997, blz. 31) . Voor enkele gemarkeerde varianten v an ZLA en NLA, zie voetnoot 14.
26
NLA Thais in Ut-1, 149va-150vb. Niet in Am-2; winterstuk Am-1 geeft reeds
de Thaislegende uit het Vaderboec, als in Ks-1.
27 De Hollandse bewerking volgt Ut-1 bijvoorbeeld in de Gervasiuslegende,
fol. 11 ra-12rb. In deze tekst is a an toonbaar NLA-materiaal verwerkt; zie ook Gh-15 in
het supplement.
28 Cf. eerste obse rvaties bij WILLIAMS-KRAPP 1986 blz. 177-179 (*Y1.4), en bij
SCHEURKOGEL 1990 blz. 63-69 (RED-II).
29 In Gh-9 is het winterstuk samengebonden met een deel van het zomerstuk (v an af
het veertiende katern, op ander papier). OvERGAAUW 1981 heeft gewezen op de codicoloen Gh-5 (XXVI ). Het zomerg
gische overeenkomsten tussen Gh-9 ((oude signatuur:
^
gedeelte lijkt toegevoegd opdat Gh-9 beter bij een reeds voorh anden Gh-5 zou a ansluiten.
In dit gedeelte volgt Gh-9 voor enkele legenden een *Y2-lezing, net als Gh-5.
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bewerking én de gebruikte referentieteksten krijgen we een prachtig
beeld van de keuzen waarvoor men bij de bewerking werd gesteld. Soms
zien we bewerker bedachtzaam het zekere voor het onzekere nemen,
dan weer betrappen we hem op regelrechte censuur. Meer nog dan de
Utrechtse bewerking lijkt de Hollandse speciaal bestemd voor tertiarissen van het Utrechts kapittel.
Hoezeer deze bewerkingen samenhangen, en hoe gecompliceerd die
samenhang is, blijkt nergens zo goed als in de Pinksterlegende. De
Utrechtse bewerking geeft aanvankelijk een met behulp van de ZLA
aangepaste NLA-tekst, maar schakelt plotseling over op een ZLA-legger.
Vanaf dat punt (Graesse 332,17) zijn vooral in de herziene lezing van
Am-2 nog veelvuldig NLA-varianten te traceren. Op hetzelfde punt
verandert de aanpak in de Hollandse bewerking: daar was eerst de
Utrechtse bewerking gere-NLA-iseerd, maar nu gaat men uitsluitend
een ZLA-exemplaar raadplegen. Pas aan het slot zullen we ook in de
Hollandse bewerking weer gemarkeerde NLA-varianten aantreffen.
Zo ontstaat enerzijds het beeld van goed geoutilleerde scriptoria,
waarin deels gelijktijdig, deels door uitwisseling zal zijn gewerkt aan het
perfecte legendarium. Anderzijds lijkt meermalen juist het niét beschikbaar
zijn van referentieleggers bepalend voor de overgeleverde bewerking.
Voor het Hollandse NLA-winterstuk heeft men zelden of nooit een
ZLA-tekst kunnen raadplegen, terwijl de Utrechtse samensteller doorgaans ruime keus moet hebben gehad. In het zomerstuk is het vanaf
Petrus Exorcista juist de Hollandse bewerker, die bij vlagen toegang
moet hebben gehad tot de meest uiteenlopende teksten.
De Hollandse bewerking is van cruciaal belang voor het huidige
onderzoek naar de NLA-traditie. In een lange, doorlopende serie legenden moet de NLA hebben gediend als referentielegger, zoals een citaat
uit de Petruslegende kan illustreren (cf. Graesse 371, 9 17) .
-

NLA Gt-4, 249va-vb.
Ende inden vierden iare
dat claudius keyser was
quam petrus tot romen
binnen ende wert [ende
wert] daer paeus xxv jaer
Ende hi maecte twe bisscoppen die hem hofpen•
die een was linus ende
die ander was cletus• Den
enen sette hi binnen der
muren vander stat ende
den anderen buten den
muren.

Ld-7, 40vb-41 ra.
In den vierden iaer dat
[claudus] keyser was
quam since peter te roemen ende hii was daer
paeuwes xxv iaer
ende maecte twee bis
-scopendihmolpen
Die [w] een was linus
ende die ander cletus Den
eenen settede hii binnen
der mueren ende den [ie]
ander buten der mueren
vander stat

ZLA Gh- 1, 98va 99rb.
Inden vierden iaer van
claudius skeysers rijc quam
Sunte peter te romen Ende
daer sat hi •x• iaer•
-

ende hi ordinierde twe

bisscopen• linum ende
cletum• den enen bynnen
[43] mueren LI • ende den
anderen buten muyrs• dat
si hem helpen souden
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ende hii predicte ende
bekeerde vele volcs ende
ghenas vele sieken

Ende hi predicte ende
bekeerde voele volcc• ende
genas voel sieken

Ende in sinen sermonen
soe priisde hii altoes
die reynicheit ende daer
mede bekeerde hii vier
vrouwen Die agrippen
des ampmans van roemen vriendinnen waren
soe dat sii
tot hem
niet meer comen en
man• wouden
Ende hier om was die Ende daer om was die
amptman erre ende sochte ampman toernich ende
raet teghen petrum hoe socht saken theghen sinte
hi hem hadde moghen peter hoe hii en had
moeghen doeden
doden

Mer in sijnre predicacien
so prees hi ende verhief
altoes suuerheit Ende daer
mede bekeerde hi also
vier amyen die agrippa
had• dat si te hem nummeer comen en wolden

Ende hi predicte mit

desen tween twoert gods•
ende hi bekeerde vele
luden totter ghelouen
ende ghenas menighen
sieken
Ende in sinen sermoene
prijsde hi altoes die reynicheit zo zeer dat hi
bekeerde vier vrouwen die
agrippen des amptmans
van romen vriendinnen
waren• so dat si niet
meer keren en wouden
toten amptman horen

[]

Ende daer om wart
agrippa so verbolgen tegen
Sunte peter ende sochte
ocsuyn tegen hem

Alweer zouden ) XV iaer en vander stat ons maar al te gauw op een
dwaalspoor hebben gebracht -- ze beantwoorden immers aan het Latijn
van Graesse ware het niet dat de Hollandse bewerker zijn aanpak
had verraden met de breedsprakige NLA-varianten. 30 De NLA-Petruslegende is ons gelukkig nog bekend uit drie afzonderlijke bronnen, waaronder Wo-1, dat hier teruggaat op de naast verwante NLA-lezing met
varianten als saken en toernich. In de tekst van Wo-1 stuiten we tevens
op vroemelijcken (insistens 371,12) . 31
Helaas beschikken we op den duur niet meer over een doorlopende,
betrouwbare NLA-bron. Terwijl de copiist van Wo-1 steeds meer gebruik
gaat maken van een referentielegger uit de Hollandse/Utrechtse *Y1-traditie, blijkt men ook voor de Hollandse bewerking meer referentieteksten
te raadplegen dan alleen de NLA. Dan pas wordt de identificatie van
30 Het markante amptman maakt een eind aan elke twijfel. Het is, als hier, de gangbare NLA-vertaling van praefectus. In de ZLA komt amptman niet voor, maar in de
NLA wo
wordt
1a
ris
N
d het steevast
e astgebruikt
ge u voor
oo allerhande
de
fun
ct ies,alalsc onsu
(30,31), proconsul (437,12), iudex (272b,10; 344,15), minister (782,33) en praeses
(40,37; 117b,15; 167b,12).
31 Deze correcte variant zal tot de authentieke NLA-lezing behoren, evenals saec.
Relatinisering door de copiist van Wo-1 ligt als gezegd niet voor de hand, en uit zijn
ZLA-legger kan hij het ook al niet hebben. Vermoedelijk ontbrak vroemelijcken niet
alleen in de NLA-lezing van het Gentse handschrift (hier geciteerd omdat Gt-4 vrij is
van ZLA-invloed), maar ook in de NLA-tekst die voor de Hollandse bewerking werd
geraadpleegd.
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verspreid NLA-materiaal problematisch, zodat tekstkritisch onderzoek
grote behoedzaamheid vereist. Dit is waarom de NLA-editie zo lang op
zich heeft laten wachten. Toch is gebleken dat vooral Wo-1 trouw blijft
aan de NLA, en als we maar kans zien om de lezingen uit elkaar te houden, beschikken we over een machtig hulpmiddel bij het oplossen van
raadsels uit de ZLA-traditie.
In een zeer uitvoerige bespreking heeft Berteloot gewezen op de curieuze ZLA-variant „de deuote hertoghe van borgoendien" (561,20, devotus
longobardorum rex). Het zal nauwelijks meer een verrassing zijn, dat
uitgerekend de uit NLA en ZLA samengestelde tekst van Wo-1 hier
aankomt met „een deuoet coninck van lombardien" (67ra). 32
De NLA in het onderzoek naar ZLA *X1, *Y1 en *Y2

Keren we nu terug tot de kernvraag van de ZLA-filiatie. Soms gaat
het tussen de lezingen van *X1 en *Y2 maar om één letter verschil, als
in de legende van Petrus ten Banden, waar wordt verhaald hoe tijdens
een ritje Herodes zijn aanhankelijkheid zat te betuigen aan aspirant-keizer Gaius Caligula. Het zou hem nog duur te staan komen, want de
wagenmenner verklikte hem direct bij keizer Tyberius.
Graesse 455b, 6-10.
Nam, sicut legitur in
hystoria scholastica,
Herodes Agrippa Romam
adiit et ibi Cajo nepoti
Tyberii Caesaris familiarissimus exstitit.
Quadam autem die cum
esset Herodes in curru
cum Cajo, levatis in coelum manibus ait: utinam
viderem mortem senis et
te dominum totius orbis.

ZLA *X1: Gt-1, 3va-vb.
Want alsoe men In ystoria scolastica leset•
Herodes Agrippa ghinck
te Roeme ende Gayus
Tyberius skeysers neue
haddene al te lief
S Op eenen dach doen
herodes met Gayo voer
op eenen waghen so hief
hij zine hande opwaert
te hemele ende seide S
Ende of Ick des ouds
mans doot sa he ende di
heere van al der weerelt•

ZLA *Y2: Gh-5, 17vb.
Want also men in L.:1 scolastica vint bescreuen
dat herodes agripa ghinc
toe romen• ende gayus
tyberius des keysers neue
hadden alten lief
Op een dach doe herodes op eene waghen voor
mit gayo so hief hi sijn
hande opwert te hemel
ende seide• Och of ic des
outs mans doot saghe•
ende die heer van alder
went

In de *Y2-lezing is een misverstand geslopen: doordat di als lidwoord
werd opgevat, dreigt „die heer van alder went" nu te fungeren als bijstelling. Daarmee gaat dan een deel van de verzuchting verloren, namelijk
om Gaius aan de macht te zien. De oude man, heer over de gehele
wereld, kon maar beter dood zijn en daar blijft het bij.
32 BERTELOOT 1996a. Op een vergelijkbare plaats (Graesse 364,14) leest de ZLA
„die coninck vanden lombarden" (Gh-1, 94rb), maar in de NLA-traditie vinden we „den
coninc van lombaerdien" (Gt-4, 245ra).
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Het is maar een miniem detail en een alerte copiist kan de spelling zo
weer hebben aangepast. Volgens de visie-Berteloot moét dat zelfs zijn
gebeurd bij *X1, want ook de noordelijke *Y1-traditie blijkt deze
variant te kennen. 33 Het kan, maar het doet wel geforceerd aan om een
evidente corruptie, in een stel evident bewerkte lezingen, nu oorspronkelijker te achten dan de correcte lezing van de oudste handschriften.
Neutraal gezegd hebben we hier te maken met een gemeenschappelijke variant van *Y1 en *Y2. Deze blijkt in de Utrechtse en Hollandse
bewerking nog verder te zijn gecorrumpeerd: „Och of ic des outs mans
doet saghe die een heer is van al der werlt" (Ld 7, 79ra). Er is binnen de
traditie van *Y1-bewerkingen maar één bron die zich aan de vergissing
onttrekt, en dat is Wo-1. Daar krijgen we dan ook een heel ander verhaal te horen:
„Doe herodes agrippa die die leste herodes was vanden drien herodessen [ende
hi] tot romen quam• wart hi so seer heymeliken gemint van gayus die dochter
kijnt was thiberius des keysers dat hij hem te male bi hem hielt• Eens daeges
saten herodes ende gayus te samen op enen waegen ende voeren oiren weck•
Doe hieff herodes sijn hande op L j ende seide tot gayus• Gaue got dat ic
thiberius uwen alder vaeder doet sage ende ic v keiser ende here sage van alle
der werlt" (Wo-1, 34ra) .
-

Al beschikken we ditmaal niet over een paralleltekst, het zou in de
lijn der verwachtingen liggen als zich ook nu weer NLA-invloed deed
gelden. En daar zijn goede aanwijzingen voor: het taalgebruik komt
steeds met de NLA overeen, evenals de gedegen kennis van de Romeinse
familieverhoudingen, getuige dochter kijnt en uwen alder vaeder. 34 Die
kennis zal in het vervolg van deze legende nog meermalen naar voren
komen.
Het verschil tussen de drie Herodessen heeft de Legenda aurea uitgelegd bij de Onnozele Kinderen (Graesse 63, 11-19) . Als dan in de Jacobuslegende weer eens een Herodes ter sprake komt (Graesse 424,2),
helpt juist de NLA ons herinneren welke het was: „ende toegen hem also
tot herodes agrippen die leste vanden drien herodessen" (Wo-1, 26rb) .
Dat we het althans niet kunnen afdoen als eigenaardigheidjes van een
erudiete copiist, blijkt zodra de gemarkeerde varianten elders worden
aangetroffen. En dat is het geval in de Maaseikse tekst van handschrift
33

Cf. Du 2: „Och off ick des aelden mans doit seeghe ende die here van alder werlt',
-

51 vb.
34
Het werd me door Cynthia Rhemrev als volgt uitgelegd: Gaius Caligula was
zoon van Germanicus en Agrippina Maior, wier moeder Julia nadien echtgenote werd
van Tyberius. Zo werd Tyberius stiefvader van Agrippina, en stief-grootvader van
Gaius. Tenslotte zou Agrippina zelf, tegen haar zin, nog de vrouw v an Tyberius worden
(volgens haar had Tyberius hiertoe eerst Germanicus uit de weg geruimd) .
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's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, 70 E 14 (Gh -1). Frappant
genoeg, want volgens zowel Williams als Berteloot zou Gh-1 tot de beste
representanten van de *X1-lezing gerekend moeten worden. Inderdaad
blijft de Maaseikse tekst verschoond van onze *Y1 -variant, maar daar
staat wel het een en ander tegenover:
„Herodes agrippa die die leste vonden drien herodesen was• die quam te
romen Ende gays tyberius des keysers neue hadden sonderlinge lief Op enen
doch doe herodes voer mit gayo op enen wagen So hief sine hande opwart
te hemel• ende seide vergave <god> dat ic dien alden man doet sage• ende ic
v sage keyser ende here van al&r werelt" (Gh 1, 154vb 15 5 ra) .
-

-

Wie hier leentjebuur heeft gespeeld is volstrekt duidelijk. De copiiste
van Gh-1 (of haar voorganger) had zeker beschikking over de NLA: tot
drie keer toe verruilde ze haar ZLA-legger voor een NLA-exemplaar.
Daarnaast bevat Gh-1 nog een ingelaste serie legenden die werd ontleend aan de Hollandse bewerking van de noordelijke *Y1-traditie.
Maar ook in de lopende ZLA-tekst van Gh-1 stuiten we meer dan eens
op incidentele NLA-varianten, als hier. 35
Het door copiiste achteraf ingevoegde god én de terughoudendheid
waarmee men NLA-varianten heeft overgenomen doen hier correcties
vermoeden, die reeds in de marge van de legger waren aangebracht.
Kennelijk viel er in de eigenlijke ZLA-lezing iets te verbeteren, en achtte
men ook de toelichting bij Herodes wel de moeite waard. Wat was dan
de aanleiding voor het raadplegen van de NLA? Was het misschien een
ontbrekend di, of een onduidelijk die? We weten alleen dat een corrector heeft gekozen voor de NLA-lezing. 36
Dat men hier aanleiding vond voor een ingreep, is belangrijk: het
suggereert dat de in Gh-1 gevolgde ZLA-lezing toch dichter bij *Y1
staat dan verwacht. Zowel Gh-1 als de noordelijke *Y1-bewerkingen
gaan terug op een Brabantse ZLA-tekst, zoals telkens blijkt als individuele copiisten moeite hebben met de Zuidnederlandse tongval. Maar
bovendien vallen in Gh-1 regelmatig gemarkeerde *Yl -varianten op, zoals
„droefheit" (siccitas 462,3) en „sculdiger te wesen" (debet esse 463,27). Dit
zijn evidente schrijffouten, die we niet terugvinden in *X1, noch in *Y2.
35 De NLA-gedeelten vindt men naar de oude foliëring op 15va-18va, 33ra-34ra en

332va-335va; de status v an een Eustaciuslegende op fol. 253rb-267vb is nog in onderzoek.
De reeks uit de Hollandse bewerking is ingelast na Pinksteren, de gewone opeenvolging doorbrekend, op fol. 61 ra-73va. Voor dergelijke vari an ten in de Dominicuslegende, zie Gh-1 170va (Graesse 469,30 en 469,32) en 171 ra (Graesse 470,39). Zie
ook noot 38.
36 Het behoort tot de routine v an NLA-vertaler om de overtreffende trap met „sonderlinge" weer te geven (SCHEURKOGEL 1990, blz. 116). Gezien de variant „heymeliken"
lijkt de Nederrijnse copiist van Wo-1 dit woord onjuist te hebben geïnterpreteerd
(terzijde: met een Latijnse tekst bij de h an d was hem dat niet overkomen).
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Eén van de intrigerende plaatsen in Gh-1 is fol. 164ra, waar copiiste
bij „te Sunte lucien kerke" nog „houe" heeft ingevoegd (461,12, ad cimiterium sanctae Luciae). Hier lezen *X1 en *Y2 keurig „kerchoue",
maar juist in de Utrechtse en Hollandse *Y1 -traditie stuiten we op de
gemarkeerde variant „kerke': Een stemma is statisch. In exemplaren die
meermalen werden afgeschreven, kunnen tussentijds verbeteringen zijn
aangebracht.
Of dit nu betekent dat we de *X1-traditie zomaar mogen toeschrijven
aan een verbeterd exemplaar van *Y1, is nog zeer de vraag. Stellig duiden varianten als „droefheit" en „kerke" op een van de meest oorspronkelijke lezingen binnen het ZLA-stemma. Maar juist van die vroegste,
hypothetisch geconstrueerde vertakkingen weten we nog bitter weinig.
De gemakkelijke implicatie dat ook de oudste *X1-traditie wel zal zijn
gerelatiniseerd is zeker als uitgangspunt onbruikbaar, omdat uitspraken
over de authentieke ZLA zich dan op voorhand al niet meer laten verifiëren. Nu reeds in de ZLA-lezing van Gh-1 correcties met de NLA zijn
geconstateerd, meen ik dat we de grootste terughoudendheid moeten
betrachten bij de interpretatie van varianten die beantwoorden aan het
Latijn. 37
Wat verstaan we eigenlijk onder relatinisering? Is het een systematische
controle van de vertaling aan de hand van het Latijn, waarom zijn er
dan zoveel fouten blijven voortleven, niet alleen in *X1 en *Y1, maar
ook in de `geautoriseerde' *Y2 vulgaat? Er zijn diverse plaatsen in de
Hollandse en Utrechtse bewerking, waarbij ook ik vermoed dat het
Latijn werd geraadpleegd. 38 Doorgaans is dan de aanleiding aanwijsbaar: een bewerker stuit bijvoorbeeld op twee onderling botsende lezingen en wil er het fijne van weten. Veel vaker blijkt echter dat men niet
bij het Latijn, maar bij een Middelnederlandse tekst te rade gaat. Of dat
een probleem met wat individuele creativiteit uit de wereld wordt
geholpen, als in het voorbeeld uit Petrus ten Banden.
-

37 Terecht meldt Berteloot dat in de *X1-lezing herhaaldelijk verbeteringen zijn
aan gebracht, zodat de jongere traditie wat dichter bij het Latijn kwam te staan (1996a
blz. 140-141). In dit opzicht zal vooral handschrift Br-12 nog diepgaand onderzoek
vergen
g om de vele verbeteringen,
g ^ die lijken te duiden opp Middelnederlandse referentieleggers, waaronder *X1. Dat men hier tevens acht sloeg op een Latijnse tekst, blijkt uit
notities op fol. 165r en 195r, over het in de legger ontbreken v an een Marinalegende
(vgl. noten 6 en 11) .
38 Zo bij sommige passages in de Prothuslegende, als Graesse 602b,18-603,3. Reeds
de *Y1-oertekst van Bg-1 toont hier ernstige corrupties (fol. 22r) en de tekst werd drastisch gewijzigd in de Utrechtse lezing. Nieuwe aanpassingen in de Hollandse bewerking
(Ld-7, 181rb) beantwoorden a an het Latijn, maar zijn mij uit de verdere ZLA-traditie
tot dusver onbekend. Ook in dit geval werd de ZLA-lezing v an Gh-1 (261 va) verbeterd
met behulp v an een NLA-citaat (cf. Wo-1, 76 rb-va) .
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Kijken we nogmaals naar de melodramatische verzuchting v an Herodes.
Precies daar waar Gh-1 met „vergave god" zijn toevlucht neemt tot de
NIA, blijken de wegen van enerzijds *X1 (,,Ende of') en anderzijds *Y1
en *Y2 (,, Och of') uiteen te gaan. Zulke verschillen springen voortdurend
in het oog wanneer men teksten uit de drie groepen vergelijkt. Veelal
betreft het wijzigingen in de zinsbouw: onbeduidende woordjes die in
*X1 hun vaste plaats hebben, in de diverse *Y1-lezingen rondzwerven
en dan in *Y2 elders terugkeren. Soms zijn ze helemaal verdwenen.
Het zijn die kleine, niet-gemarkeerde varianten die sterk de suggestie
wekken dat *Y2 teruggaat op een *YI -tekst. Zoals we al zagen heeft *Y2
diverse fouten gemeen met de *Y1 -bewerkingen. Betrouwbare bronnen
als Ks-1 kunnen echter nog beter zicht bieden op de differentiatie binnen de *Y1-traditie. Ik vermoed dat eerst de woordkeus stelselmatig is
aangepast, en dat daarna pas correcties werden aangebracht. De *Y2vulgaat is dan geleidelijk ontstaan in de noordelijke streken, waar men
..
..
een andere taal sprak, 39 waar copiisten zeer vrij te werk gingen en waar
in scriptoria kennelijk allerhande extra leggers beschikbaar waren. Of
deze indruk juist is kan alleen gericht ZLA-onderzoek uitwijzen.
We zullen daarbij gespitst moeten zijn op de onoplettende copiisten.
In de met zorg vervaardigde handschriften, zoals Gh-1, weet men overal
wel een mouw aan te passen. Het zijn juist de slordig geschreven teksten
waarin onbekommerd van alles is overgenomen. Saaie opsommingen,
als in de preken rond het tijdeigen, leveren vaak de beste resultaten op:
daar zijn pas grove hiaten ontstaan. De copiist van Mii-2 heeft het
gepresteerd om zo de taaie Lukaslegende, doorgaans goed voor zeker
vier folia, terug te brengen tot anderhalve pagina. Voor een middeleeuws publiek viel er geen touw meer aan vast te knopen, maar voor ons
des te beter.
Verrassende aanwijzingen voor de differentiatie binnen *Y1 en de
oorsprong van *Y2 biedt het reeds meermalen genoemde handschrift
Ld-5. Bezitter Willem van der Does zal het zelf hebben afgeschreven
en zijn werk munt uit door de meest curieuze verschrijvingen. 40 Het bijbehorend winterstuk is handschrift Brussel, Koninklijke Bibliotheek
Albert I, 19.554 (Br-14) . Hier volgt copiist nog een regelmatige ZLAlegger, maar de in het zomerstuk bijeengebrachte legenden zijn te hooi
en te gras ontleend aan minstens drie verschillende lezingen.
39

Het vervangen van de vele leenwoorden in *Y1 en *Y2 lijkt vooral te duiden op
een verschil in taalgebruik tussen noord en zuid; ze bleven immers geh an dhaafd in *X1.
Op vergelijkbare lexicale variatie in de vitenliteratuur attendeerde mij Anne Bollmann,
waarbij ik inzage kreeg in haar transcripties v an het Emmerikse susterboek en dat Cronijcsken des cloosters in Ghend. Beide teksten zullen op korte termijn worden uitgegeven.
40 Cf.
OBBEMA 1996, blz. 30; daar afgebeeld is echter niet Ld-5, maar Ld-3.
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Ld-5 is de oudst bekende bron, niet alleen van NLA-legenden, maar
ook van de Hollandse *Y1-bewerking. Daar blijkt copiist herhaaldelijk
moeite te hebben met de plaatsen waar een ZLA-tekst werd verrijkt met
NLA-materiaal. Dit doet vermoeden dat de Hollandse bewerking niet
direct werd samengesteld uit twee geopende leggers (zoals de meeste
teksten van Wo-1), maar door een basistekst in de marge van aantekeningen te voorzien. Het is gezien de sterk wisselende aanpak zeer wel
mogelijk dat verscheidene bewerkers bij dit proces betrokken waren.
De derde lezing in Ld-5 is nog niet eerder aan bod gekomen. Deze
moet formeel tot de *Y1-traditie gerekend worden, maar blijkt een
belangrijk tussenstadium te vertegenwoordigen. Op het eerste gezicht
maken de teksten een vroege *Y2-indruk, door de vrijwel volledig
doorgevoerde woordvervanging. Daarbij komen nog gemarkeerde *Y2varianten, als in de Dominicuslegende dat „Doe hi geboren was" (egressus ex utero, 466,24) niet op de voorafgaande, maar op de volgende zin
wordt betrokken. Bij nader inzien blijkt dan het tweede sperenvisioen,
dat we zolang als een *Y2-passage hebben gemarkeerd, in de lezing van
Ld-5 nog niet voor te komen. En daar waar zowel de Nederrijnse *Y1bewerking als de latere *Y2-traditie „ghepassijt" lezen, begrijpt de copiist
van Ld-5 zowaar nog „gepayst" (placatus, 470,16).
Een opmerkelijke corruptie toont Ld-5 op fol. 69ra. Op de overeenkomstige plaats heeft de Utrechtse *Y1-bewerker problemen gehad met
een hiaat, dat kan zijn ontstaan door herhaling van de plaatsnaam Tolosen
(Graesse 468, 29 32). In Ld 5 stuiten we hier eveneens op een hiaat,
maar korter. Ik zou denken dat ook in dit geval de legger een aanvulling
in de marge gaf, die door onze nonchalante copiist maar gedeeltelijk
werd overgenomen. 41
-

-

Willem van der Does heeft zijn bezitsaantekening voorin Ld-5 voorzien van het jaartal 1420. Of hij het handschrift toen ook werkelijk voltooid had, is een vraag die me blijft bezighouden. 42 De Hollandse
bewerking, die hier opduikt vanaf de Laurentiuslegende, zou ik pas in
de jaren dertig hebben verwacht. Hoe dan ook, Willem lijkt toegang te
41 Ik vermoed een dergelijk hiaat, aangezien alle ZLA-lezingen hier getuigen van
een moeizame plaats. Een gedeeltijke omissie door de Utrechtse bewerker is daarbij
aannemelijk, maar ook d an hebben de oudste *Yl -bronnen hier het korte hiaat gemeenschappelijk. Om tot overeenstemming met het verhaal te komen werd de plaatsnaam
in Am-2 vervangen door romen (95ra) : de reis ging naar de paus.
42 Het geslacht Van der Does telt verscheidene Willems, zie POLVLIET 1893. Meest
in aanmerking komt m.i. de Willem, wiens vader Maurijn in 1432 overleed, en die
gehuwd was met Maria Boudewijnsdr. v an Nieuwvliet. Zowel zijn t an te Badelog als
later zijn
ijk,
zijn
l zuster Machteld waren abdis van de Leeuwenhorst te Noordwijk,
l zij
l oom
Willem was premonstratenzer abt te Middelburg.
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hebben gehad tot de scriptoria waar beide vertalingen aanwezig waren
en waar gewerkt werd aan een nieuw, handzaam en betrouwbaar legendarium voor tertiarissen. Hier zien we het produktieproces vastgelegd
door een buitenstaander: af en toe zijn persoonlijke boekje aanvullend
met de op dat moment beschikbare teksten.
Besluit
De Noordnederlandse vertaling blijkt te zijn doorgedrongen tot de
meest oorspronkelijke ZLA-lezingen die in het noorden werden afgeschreven. Gh-1 schakelt heen en weer tussen beide vertalingen, en ook de
ZLA-tekst bevat correcties die met behulp van de NLA zijn aangebracht.
Ks-1 volgt uitsluitend NLA, alvorens over te stappen op een ZLA-legger
uit de beste *Y1-traditie. In de Utrechtse en Hollandse bewerkingen zijn
NLA en ZLA met zorg geïntegreerd. 14-5 tenslotte blijkt minstens drie
van deze lezingen te kennen, en ook in de bijzondere derde lezing treffen
we op lastige plaatsen gemarkeerde NLA-varianten aan. 43
Hoewel de eigenlijke NLA-traditie weinig uitstaande heeft met de
beweging van Windesheim is het allerminst uitgesloten, dat we ook in
de daar gangbare *Y2-vulgaat zullen stuiten op overblijfselen van deze
NLA-invloed. 44
De tradities van ZLA en NLA zijn nauw verweven, en tekstkritisch
onderzoek naar beide vertalingen zal nog veel geduld vergen. Het is in
dit stadium hachelijk om de met Graesse overeenkomende varianten te
verklaren in termen van relatinisering. Juist door eerst maar eens de
afwijkingen van Graesse in kaart te brengen is er al veel bereikt.
Ook onder de veelal onbekende bronnen in het nu volgend overzicht
bevinden zich teksten die meer licht kunnen werpen op de tekstgeschiedenis van beide vertalingen. Voor het onderzoek naar de ZLA-filiatie
lijken de fragmentarische bronnen van groot belang (met name Gh-16,
Me-1 en M-1), zoals de Duitstalige handschriften dat zijn voor onze
43 Een gemarkeerde ZLA-variant in de Dominicuslegende toont Me-1, 4ra: „omme
ij_erlinghen van sijnre ordenen" (pro <dilatatione> sui ordinis, 469,12, cf. Benz II, 592).
Deze vinden we in zowel *X1 als *Y2, maar de lezing van Ld-5 oogt gecorrigeerd: „om
den voert ganc van sinre oirde" 61 ra. De NLA leest hier dat si 'n oirde voirtganc moest
hebben ende wassen" Wo 1 40va .
"
g
44 Een gemarkeerde ZLA-variant in de Dominicuslegende toont Me-i, 3ra:
„Ende
doe daer af niemare ghinc" (cum fames valida esset, 466,30). Deze vinden we in zowel
*X1 als *Y1, maar oogt gecorrigeerd in *Y2: „Ende doe daer sterke duer tijt was" (Gh-5,
24va). Reeds Ld-5 blijkt zich te onttrekken aan de fout: „Ende loer starke honger ende
diertijt was" (60ra), vgl. echter NLA: „datter inden land een groet honger ende duer tijt
reess" (Wo-1, 39va).
-
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kennis van de ZLA-verspreiding (B-7 en Dii-5). Bij de speurtocht naar
NLA-brokstukken heeft een onlangs ontdekte bron nieuwe perspectieven
geopend (Ld-16). Van de populariteit van beide vertalingen getuigen
niet alleen de vele excerpten die hun weg vonden in een afzonderlijke
traditie, maar ook de handschriften waarin men die excerpten weer
geschrapt heeft. Meermalen blijkt zo dat copiisten een Middelnederl ands
Passionael bij de hand hebben gehouden: ter verbetering en aanvulling
van de tekst, of juist om doubletten te voorkomen.
Het is vijfenveertig jaar geleden, dat Deschamps de wens uitsprak om
tot een parallelle teksteditie van beide vertalingen te komen. Nog steeds
is er een lange weg te gaan. Maar voor het eerst ziet het er naar uit, dat
die wens kan worden vervuld.
Groningen, juni 1997.
Aanvullend overzicht van bronnen uit de traditie van ZLA en NLA.
Am-3 Amsterdam, Universiteitsbibliotheek, cod. I F 1.
Papier, 79 bladen. Verzamelbundel rond Maria met vijf sermoenen en diverse
mirakelen, waarvan er vier teruggaan op de ZLA. Binnen de geïsoleerde
traditie van Mariateksten uit de ZLA (vgl. Dii-3 en d-14) lijkt Am-3 de
oudste lezing te vertegenwoordigen.
herkomst: Heusden, Katharijneconvent (tertiarissen, kapittel Utrecht). Zie
Van HEEL 1939, blz. 167-168, 330-331, en MARGRY 1986.
literatuur MENDES DA COSTA 1902, blz. 100 (nr. 580). De VooYs 1903, deel
II blz. XXXI-XXXIII (nr. 3). BOUWSTOFFEN, blz. 368 (nr. 877 II.3).
MARGRY 1986, blz. 172-174 (nr. 3) . Zie voorts KRONENBURG, deel V
blz. 242 en 299.
bal ans
34ra-rb excerpt ZLA Maria Geboorte (Graesse 590, 1-12) . Editie bij De
Voos 1903, deel II blz. 53-54 (CCXLVII).
35ra-rb excerpt ZLA Maria Geboorte (Graesse 591 nr. 3). Editie bij De
VooYS 1903, deel II blz. 55 (CCXLIX) .
36rb-36va excerpt ZLA Maria Hemelvaart (Graesse 513 nr. 2) .
51vb-52rb excerpt ZLA Maria Boodschap (Graesse 221 nr. 2).

Ain-4 Amsterdam, Bib liotheek der Vrije Universiteit, cod. XV.05500.
(olim Hoeven, Groot Seminarie Bovendonk, cod. 91-a-4)
Papier (en perkament), 333 bladen. Verzamelhandschrift met o.a. werk van
Ruusbroec en een samengesteld Catharinaleven, waaraan prijs en tekstkritiek uit ZLA Catharina zijn toegevoegd. Voor twee breedsprakig bewerkte
mirakelen werden zowel NLA als ZLA gebruikt. Ook een Agneslegende
lijkt deels naverteld naar de ZLA.
herkomst Limburg: misschien Weert, Maria-Wijngaard (regularissen). Cf.
SCHOENGEN, deel II blz. 203.
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literatuur De VREESE 1902, blz. 317-324 (hs. L (45)). DESCHAMPS 1972,
blz. 205-206. Van VLIET (nr. 89).

balans
225r-228r licht bewerkt excerpt ZLA Catharina (Graesse 795,20-797,24).
240r-241r Catharinamirakel, bewerkt naar ZLA en wellicht NLA (Graesse
795, 5-9).
267v-268r Catharinamirakel, bewerkt naar NLA en wellicht ZLA (Graesse
795, 10-20).
De Agneslegende op fol. 287 ev verdient nog nader onderzoek.

Ain 5 Amsterdam, Universiteitsbibliotheek, cod. I G 34.
-

Papier, 228 bladen. Bundel geestelijke teksten. De samenstelling van een traktaat over boete en genade (fol. 99r-220v) werd met zorg onderzocht door
dr. Werner Hoffmann te Eichstatt, die me op dit handschrift attendeerde
en daarbij gedetailleerde informatie toezond. Van de vele excerpten die hij
wist te identificeren is er een afkomstig uit ZLA Pasen. De tekst volgt een
lezing uit de groep die bij WILLIAMS-KRAPP 1986 werd besproken als *Y2
(blz. 180 ev).
Vergelijkbare bundels zijn Ld-20 (zie aldaar) en Br-5 waarin we, naast
twee legenden, een los citaat uit ZLA Allerheiligen aantreffen onder het
kopje „vander suuerheit" (fol. 131r). De grote hoeveelheid dicta in Br-5
herbergt mogelijk nog andere ZLA-ontleningen.
herkomst onbekend. Eind vijftiende of begin zestiende eeuw. Het handschrift
behoorde omstreeks het begin van de zeventiende eeuw tot de collectie
van Dionys Pauli, evenals Am-1 en Am-2.
literatuur MENDES DA COSTA 1902, blz. 84 (nr. 528). De VREESE 1902,
blz. 351-360 (hs. q) .
bal ans 178v-179v excerpt ZLA Pasen (Graesse 237,28-238,20).

Ar 2 olim Arnhem, antiquariaat Israel.
-

Perkament, 144 bladen, gedateerd 1454 (fol. 142v). Het intussen zoekgeraakte
handschrift bevat onder meer een verzameling leerzame exempelen voor
maagden en Een ynnich boexken van den seven ghetijden der Passien onses
Heren. Tenslotte vijftien heiligenlegenden, waarvan er drie aan NLA
ontleend zijn en vier aan ZLA. De legenden van Vincentius, Blasius,
Christoforus en Justina volgen de lezing van Der Sielen Troest, als in hs.
Düsseldorf, Hauptstaatsarchiv, G V 1 (zie DESCHAMPS 1963, blz. 141) .
herkomst: Schuttorf, Mariengaarde (zusters gemene leven), ontvangen uit
Esens, Marienkamp (regulieren Windesheim) . Er waren goede onderlinge
contacten via Frenswegen, zie hierover KOHL 1968, blz. 68-83 en KOHL
1982, blz. 205. Nauw samenwerkend hebben de pastoor van Schuttorf en
de prior van Frenswegen zich ingezet voor zowel de hervorming van
Marienkamp als de officiële verbetering van Mariengaarde. De schenker
van Ar-2, Evert Blomendael, was zelf wellicht afkomstig uit Frenswegen;
misschien familie van een zekere Lisbet Blomendals, die zich in twee
ongedateerde brieven dienresche der sustern to Schuttorp noemt.
Mariengaarde is tevens belangrijk voor de herkomst van handschrift
vanaf 1477 leefde hier Hille van Keppel die Mii -2 zou wegschenken
in 1493. Voorts werd vanuit Schuttorf het zusterhuis Niesing/Marienthal
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te Munster gesticht, waar mogelijk B-3 werd vervaardigd, alsmede het bij
Du-4 genoemde Augustinushandschrift. Zie ook REHM 1985, blz. 76.
literatuur DANIELS 1942, blz. 194-201. DESCHAMPS 1972, blz. 200. WILLIAMSKRAPP 1986, blz. 161n. Een waardevolle beschrijving door De Vreese,
gedateerd 20 februari 1932, wordt bewaard in de BNM te Leiden.
bal an s 70r-75r ZLA Ursula. 100v-103v ZLA Christina. 107r-111r NLA Lucia.
111r-116v ZLA Agnes. 116v-119r NLA Ignatius. 121v-132v NLA Gregorius. 132v-142r ZLA Nicolaas.

B-6 Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin - PreuL ischer Kulturbesitz,
cod. mgq 1101.
Papier (en perkament), 204 bladen, gedateerd 1523 (fol. 201va). Samengesteld
Augustinusleven met sermoenen. De lezing houdt het midden tussen de
Middelnederlandse overlevering (als in Dv-7, zie aldaar) en de omwerking
die deels door Obhof werd uitgegeven als het Nederrijnse Augustinusboek
(naar Ds-6). Zie ook Du-4. Uitsluitend in h an dschrift B-6 heeft men de
volgorde van de teksten systematisch gewijzigd.
De Duitse tak is in toenemende mate bewerkt met vrome omhaal v an
an de eerste tekenen. Een ingevoegd `mirakel' worden,B-6tav
(hier op fol. 116v) vertelt dat het gebed van een regulier kanunnik na l ange
tijd verhoord werd, zonder dat we te horen krijgen om welke sunderlinge
saike het eigenlijk ging. Toegevoegd is voorts een etymologie; ontleend a an
ZLAwerdnklmia eontbrkdspelijr.
herkomst: Coesfeld, Marienbrink (zusters gemene leven). Zie KOHL 1968,
blz. 84-129 en REHM 1985.
literatuur DEGERING, deel II blz. 185. LIEVENS 1958, blz. 217. OBHOF 1991,
blz. 79-80 (hs. B1).
bal an s
107vb excerpt ZLA Augustinus (Graesse 562 nr. 4, tweede deel).
108rb bewerkt excerpt ZLA Augustinus (Graesse 562 nr. 4, eerste deel).
108rb-108va bewerkt excerpt ZLA Augustinus (Graesse 563 nr. 6).
108va-108vb excerpt ZLA Augustinus (Graesse 562, nr. 2).
108vb excerpt ZLA Augustinus (Graesse 562, nr. 3).
110vb excerpt ZLA Augustinus (Graesse 564 nr. 9).
110vb-111 ra bewerkt excerpt ZLA Augustinus (Graesse 562 nr. 5).
1 11 ra- l 11 rb bewerkt excerpt ZLA Augustinus (Graesse 563 nr. 7).
112rb-112va excerpt ZLA Augustinus (Graesse 561,16-562,4).

B-7 Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin - Preu11ischer Kulturbesitz,
cod. mgq 1395.
Perkament, 141 bladen. Een keuze van vijftien legenden uit de ZLA, meer dan
eens aangevuld met sermoenen, ingericht naar het kerkelijk jaar. Het
accent ligt bij het tijdeigen; verscheidene in B-7 opgenomen teksten ontbreken juist in handschriften uit de Middelfrankische ZLA-traditie als
Ds-5, Du-5 en K6-3. Hilg heeft dit h an dschrift reeds in 1981 gemeld als
Ripuarische bron van ZLA-Marialegenden.
herkomst: een klooster te Keulen, volgens Degering het Barbaraklooster (kartuizers) . Hier werd het hoofd v an de heilige Victoria bewaard (cf. B-8, 60vb) .
Blijkens voorschutblad was het h andschrift bestemd Vur der brueder refenter.
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literatuur DEGERING, deel II blz. 236. HILG 1981, blz. 413-414 (nr. 39) .

balans 8r-14v ZLA Kerstmis. 17r-21v ZLA Stefanus protomartelaar. 21v-25v
ZLA Stefanus Inventio. 25v-30v ZLA Johannes evangelist. 30v-34r ZLA
Onnozele kinderen. 34r-39v ZLA Epifanien. 41r-48v ZLA Maria Lichtmis.
48v-57r ZLA Maria Boodschap. 57r-66r ZLA Pasen. 66r-74v ZLA Hemelvaart O.H. 74v-84v ZLA Pinksteren. 102v-109v ZLA Maria Hemelvaart.
114v-118r ZLA Maria Geboorte. 121v-127v ZLA Allerheiligen. 127v-134r
ZLA Allerzielen.
B-8 Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin - Preu1ischer Kulturbesitz,
cod. mgq 1687.
Papier, 337 bladen, gedateerd 1463 (fol. 330ra). Legendarium met vooral in
Keulen en Trier gevierde heiligen, stellig bedoeld als aanvulling op het Passionael, zoals blijkt uit leesaanwijzingen in de marge. Een dergelijke bron
is het verwante L-4; beide bundels worden besproken bij WILLIAMSKRAPP 1986, blz. 30-32. In L-4 verraadt de keuze van het ZLA-materiaal
(bijv. Theodora en diverse vastenteksten) dat de complementaire ZLA-bron
heeft behoord tot de specifiek Keulse traditie van bijv. K6 3. Daarentegen
zijn in B-8 geen losse ZLA-legenden opgenomen, misschien omdat copiiste
daar geen beschikking over had. Persoonlijk zou ik eerder vermoeden
dat het voorhanden Passionael vollediger is geweest, zodat de aanleiding
ontbrak.
Onder de teksten rond Catharina bevindt zich evenwel de ZLA-prijs;
ook de etymologie kan teruggaan op de ZLA. Aan het slot vinden we het
Augustinusleven v an Dv-4 en Wo-2 (cf. OBHOF blz. 38-40, Kurzfassung B),
echter zonder de in Wo-2 toegevoegde ZLA-excerpten (zie bij Dv-7).
herkomst: Keulen, Schelenconvent (zusters gemene leven), vermoedelijk ook
daar geschreven door een arme sunderynne (330ra). Zie REHM 1985, blz. 75,
167-169, 252-255.
literatuur DEGERING, deel II blz. 303. WILLIAMS-KRAPP 1986, blz. 198
(HL B16). OBHOF 1991, blz. 102-103 (B2) . Zie voorts HOFFMANN
1993, blz. 95, 107.
balans
144vb-145va excerpt ZLA Catharina (Graesse 795,20-797,16). Ook de
etymologie op fol. 141vb-142ra lijkt bewerkt naar ZLA (Graesse
789b, 1-14).
-

Br 25 Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, cod. 19.550.
Papier en perkament, 461 bladen, gedateerd 1495 (fol. 461va). Handschrift
bevat een gedeelte van de Vita Christi door Ludolf v an Saxen, in de z.g.
lange redactie. Dat in zeker twee capita ZLA-legenden zijn verwerkt, heeft
Deschamps reeds gemeld in 1983. De samensteller maakte gebruik v an
WILLIAMS-KRAPP 1986 is besproken als *Y2 enlzigutdropebj
(blz. 180 ev).
herkomst: Nijmegen, St.Michael/Josaphatsdal (minderbroeders). Copiist
noemt zich herman van zutphen een arm• leeke brueder vander minrebrueder oerden• in onse conuent bynnen nymegen (461va). In 1495 bevond
het klooster zich vijf jaar binnen Nijmegen. Zie SCHOENGEN, deel I
blz. 152-153 en Van HEEL 1953b.
-
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literatuur Van den GHEYN, deel III blz. 468 (nr. 2406). KRONENBURG, deel V
blz. 67-68. RUH 1956, blz. 265-266 (Br. 8). MASAI & WITTEK, deel V
nr. 660, pl. 1041. ZIELEMAN 1978, blz. 104-105 noot 42. DESCHAMPS
1983, blz. 169-172.
balans
349va-352rb excerpt ZLA Pasen, licht bekort en aangepast (Graesse
235b,1-239,28).
391 rb-398vb ZLA Pinksteren.

Br-26 Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, cod. IV 269.
(olim Den Haag, privébezit Mgr. op de Coul).
Papier, 209 bladen. Handschrift met o.a. Jesus Collacien en diverse heiligenlegenden, waaronder een samengesteld Catharinaleven. De beide NLA-mirakelen
volgen de reeds geïsoleerde traditie van Ld-15. Zie ook Ds-9.
herkomst onbekend. Geschreven door een arme schriuerse (fol. 148v).
literatuur DESCHAMPS 1962, blz. 250n. DESCHAMPS 1977, blz. 668. JANSENSIEBEN 1989, blz. 271 (nr. B1180).
balans 148v excerpt NLA Catharina (Graesse 795, 5-20).

Br 27 Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, cod. 21.875.
-

Papier, 148 bladen. Bundel heiligenlegenden; verschillende teksten zijn eveneens
overgeleverd in handschrift Brussel, Bibliotheca Bollandiana, 487. De teksten rond Augustinus moeten deels ontleend zijn aan een druk (fol. 80r),
deels aan de traditie van Br-4 (cf. Gh-21), waarin verscheidene excerpten
uit de ZLA verwerkt zijn. In Br-4 vinden we niet alleen etymologie en
mirakelen, maar ook het ZLA-sluitstuk op fol. 56r-57r. Of de eigenlijke
vite meer ZLA-excerpten bevat zal nader onderzoek moeten uitwijzen;
sluitstuk en mirakelen heb ik althans in Br-27 aangetroffen.
herkomst onbekend; Augustinus wordt als „ons heylighe vader" aangeduid.
Volgens Gessler uit Vlaanderen, eind vijftiende of begin zestiende eeuw.
Voorzover bekend dateert de oudste gedrukte Augustinuslegende van
1513. Zie NIJHOFF & KRONENBERG nr. 150; dezelfde tekst in handschrift
Brussel, KB, cod. IV 4, fol. 1-23r.
literatuur Van den GHEYN, deel V blz. 374-375 (nr. 3394). GESSLER 1937,
blz. 46-53. Zie ook STRACKE 1940, blz. 335.
bal ans
De Augustinuslegende eindigt op fol. 99r met een ZLA-excerpt (Graesse
565, nr. 14); aansluitend de mirakelen.
99r-99v excerpt ZLA Augustinus (Graesse 562, nr. 2).
99v excerpt ZLA Augustinus (Graesse 562, nr. 3).
99v-100r excerpt ZLA Augustinus (Graesse 562 nr. 4, eerste deel).
100r excerpt ZLA Augustinus (Graesse 562 nr. 4, tweede deel).
100r-100v excerpt ZLA Augustinus (Graesse 562 nr. 5).
100v-101r excerpt ZLA Augustinus (Graesse 563 nr. 6).
101r-102r excerpt ZLA Augustinus (Graesse 563 nr. 8).
102r excerpt ZLA Augustinus (Graesse 564 nr. 9).
102r-102v excerpt ZLA Augustinus (Graesse 564, nr. 10).
102v excerpt ZLA Augustinus (Graesse 564, nr. 11).
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102v-103r excerpt ZLA Augustinus (Graesse 564 nr. 12).
103r-104r excerpt ZLA Augustinus (Graesse 565 nr. 13).
104r-104v excerpt ZLA Augustinus (Graesse 563 nr. 7) .

Br-28 Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, cod. IV 1203,1.
Los blad uit een ZLA-zomerstuk, naar een lezing uit de *Y2-traditie (cf. WILLIAMS-KRAPP 1986, blz. 180 ev). Deze recente vondst behoort tot de grote

heeft verzamlingMd seLA-brondi.JDeschamp
kuneidtfcr.Opvalezondhijmftcpeëo.D
bladspiegel telt twee kolommen van 42-46 regels.
herkomst onbekend.
balans 44ra-44vb ZLA Zevenslapers, fragment (Graesse 435,17-437,33).

Ds-6 Darmstadt, Hessische Landes- und Hochschulbibliothek,
cod. 540.
Papier, 179 bladen. Ripuarische bewerking van het samengestelde Augustinusboek zoals we dat kennen uit B-6 (zie aldaar), echter in een volgorde die
dichter bij het Middelnederlandse origineel staat. Deze Ripuarische lezing
is afhankelijk van de legger van Du-4, die weer teruggaat op de legger van
B-6.
herkomst: Bedburg, Frauweiler (augustinessen), cf. K6-1. Geschreven door
Neesgen van collen ons lief werckmeistersche (fol. 148v). Nesa van Keulen
was een van degenen die de gelofte aflegden, toen het zusterhuis in 1477
overging tot de regel van Augustinus; het handschrift zal dateren uit de
overgangstijd. Zie REHM 1985, blz. 178 en vooral OBHOF blz. 70-71. Iets
dergelijks speelt bij L-5.
literatuur STAUB & SANGER 1991, blz. 47-48 (nr. 22). OBHOF 1991, blz. 7073 (Ds l) .
bal an s
130vb excerpt ZLA Augustinus (Graesse 562 nr. 4, tweede deel).
131ra bewerkt excerpt ZLA Augustinus (Graesse 562 nr. 4, eerste deel).
13 1 ra-131 va zwaar bewerkt excerpt ZLA Augustinus (Graesse 563 nr. 6) .
131va bewerkt excerpt ZLA Augustinus (Graesse 562, nr. 2).
131va excerpt ZLA Augustinus (Graesse 562, nr. 3).

Ds-7 Darmstadt, Hessische Landes- und Hochschulbibliothek,
cod. 734.
Perkament, 207 bladen. Ripuarische herbewerking van het samengestelde
Augustinusboek zoals we dat kennen uit Ds-6. Nauw verwant met Ds-8
en vermoedelijk van dezelfde legger afgeschreven. Een nieuwe toevoeging
hier is een vertaling van de Soliloquia. Het laatste ZLA-mirakel in deze
handschriften toont verwantschap met de ZLA-lezing van K6-3. Mogelijk
was een gehavend slot aanleiding om een in Keulen voorhanden Passionael
te raadplegen. Een paralleltekst zonder de Passionael excerpten biedt L-4
(vgl. het Maastrichtse handschrift bij Dv-7).
herkomst onbekend. Vermoedelijk kort na 1500 in Keulen geschreven, zie
OBHOF blz. 73-74.
literatuur DE VREESE 1930, blz. 365. STAUB & S ANGER 1991, blz. 55-57
(nr. 28). OBHOF 1991, blz. 72-74 (Ds3).
-
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bal an s

139vb-140ra excerpt ZLA Augustinus (Graesse 562 nr. 4, tweede deel) .
140ra-140rb bewerkt excerpt ZLA Augustinus (Graesse 562 nr. 4, eerste deel) .
140rb-140vb zwaar bewerkt excerpt ZLA Augustinus (Graesse 563 nr. 6).
140vb-141 ra bewerkt excerpt ZLA Augustinus (Graesse 562, nr. 2) .
141 ra-141 rb excerpt ZLA Augustinus (Graesse 562, nr. 3) .
199ra-199rb bewerkt excerpt ZLA Augustinus (Graesse 562 nr. 5).
199rb-199vb bewerkt excerpt ZLA Augustinus (Graesse 563 nr. 7).

Ds-8 Darmstadt, Hessische Landes- und Hochschulbibliothek,
cod. 2458.
Papier en perkament, 248 bladen. Ripuarische herbewerking van het samengestelde Augustinusboek zoals we dat kennen uit Ds-6. Nauw verwant
met Ds-7 (zie aldaar), maar veel eenvoudiger uitgevoerd. Ds-8 is gehavend.
herkomst onbekend. Volgens Obhof rond 1480 geschreven en in bezit geweest
van karmelieten, vermoedelijk het klooster te Keulen.
literatuur STAUB & SANGER 1991, blz. 118-119 (nr. 76) . OBHOF 1991, blz. 76
(Ds2) .
bal an s

161va-162ra excerpt ZLA Augustinus (Graesse 562 nr. 4, tweede deel).
162ra-162rb bewerkt excerpt ZLA Augustinus (Graesse 562 nr. 4, eerste
deel) .
162rb-163ra zwaar bewerkt excerpt ZLA Augustinus (Graesse 563 nr. 6)
163ra-163rb bewerkt excerpt ZLA Augustinus (Graesse 562, nr. 2).
163rb-163va excerpt ZLA Augustinus (Graesse 562, nr. 3).
238vb-239rb bewerkt excerpt ZLA Augustinus (Graesse 562 nr. 5).
239rb-239vb bewerkt excerpt ZLA Augustinus (Graesse 563 nr. 7).

Ds-9 Darmstadt, Hessische Landes- und Hochschulbibliothek,
cod. 991.
Papier, 196 bladen. Bundel heiligenlevens. Onder de toevoegingen bij de
Catharinalegende vinden we de mirakelen en prijs, aan de NLA ontleend.
Naar dezelfde lezing zijn uitsluitend de NLA-mirakelen overgeleverd in
Br-26, Dii-2 (222rb), B-3 (113r-113v) en Ld-15; daarentegen a ll een de
NLA-prijs in Ld-17 (zie aldaar). Een bewerking van zowel prijs als mirakelen in Ds-10 (zie aldaar) .
Uit lopend onderzoek zal moeten blijken of ook de Eustaciuslegende,
hier overgeleverd op fol. 129va-134vb, tot de NLA-traditie kan worden
gerekend.
herkomst onbekend, misschien een convent te Keulen. Copiist van de eerste
tekst opent met: In gotz namen heuen ich Eucharius dit boich an tzo
schryuen.. (1 ra). Deze tekst bevat ook voorleesaanwijzingen in het Latijn.
De Catharinateksten zijn echter van een tweede hand, die begint op
fol. 48r. Volgens Deschamps circa 1470 geschreven.
literatuur STAUB 8c SANGER 1991, blz. 75-77 (nr. 46).
balans

90ra-90rb excerpt NLA Catharina (Graesse 795, 5-20).
92rb-92va excerpt NLA Catharina (Graesse 797, 10-16) .
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Ds-10 Darmstadt, Hessische Landes- und Hochschulbibliothek,
cod. 2682.
Papier, 300 bladen, gedateerd 1486 (fol. 260rb). Bundel heiligenlevens. Onder
de toevoegingen bij de Catharinalegende vinden we prijs en mirakelen
naar de geïsoleerde NLA-lezing als in Ds-9 (zie aldaar), echter herzien met
behulp van een betere NLA-lezing. Bovendien is het in de NLA onvertaald gebleven gedeelte van de prijs hier aangevuld met behulp van een
ZLA-exemplaar. Nauw verwant is Pa-2, zie ook Tb-1 en Gh-22.
herkomst: vermoedelijk Keulen, Maria Magdalenaklooster (augustinessen).
Geschreven door een vrouw (fol. 128rb). Uit hetzelfde klooster waarschijnlijk Ds-3 en Ds-5. Zie HOFFMANN 1993, vooral blz. 74-75 en 100102.
literatuur STAUB & SANGER 1991, blz. 131-132 (nr. 82) .
balans
257rb-257vb excerpt NLA Catharina (Graesse 795, 5-20).
257vb-260ra excerpt ZLA Catharina (Graesse 795,20-797,9).
260ra-260rb excerpt NLA Catharina (Graesse 797, 10-16).

Dv 7 Deventer, Stads- of Athenaeumbibliotheek, cod. 101 F 15.
Papier, 182 bladen, gedateerd 1459 (fol. 182). Samengesteld Augustinusleven
met een toegevoegde reeks sermoenen, alsmede een Basiliuslegende. Lievens
heeft er reeds op gewezen dat sommige Augustinusteksten overeenstemmen
met het Passionael. De lezing is nauw verwant met L-5, en volgt de traditie
van Ld-13 en Gh-20. Van de mirakelen ga an er tien op de Legenda aurea
terug, echter naar twee verschillende vertalingen. De laatste mirakelen
(Graesse nr. 8, 10, 11, 12 en 13) volgen een onafhankelijke vertaling; er
zijn geen aanwijzingen dat het hier de NLA-lezing betreft. De eerste mirakelen gaan, evenals het verhaal van Augustinus' translatie, terug op de
ZLA. Daarbij vallen enkele correcte varianten op, veelal aan het slot.
Mogelijk zijn deze afkomstig uit de onafhankelijke vertaling.
Een gedeelte van deze mirakelen vinden we ook in handschrift Wo-2
(fol. 100ra-103rb), als toegift bij een Augustinusleven dat volgens Obhof
onafhankelijk van de groep rond Dv-7 in het Middelnederlands vertaald
moet zijn (OBHOF blz. 38-40, Kurzfassung B). In Wo-2 werd de serie deels
herzien en uitgebreid met teksten die rechtstreeks aan de ZLA zijn ontleend (fol. 102vb-103vb). Zie voorts bij B-6.
Een paralleltekst biedt nog handschrift Maastricht, Stadsbibliotheek,
111 (cf. DESCHAMPS 1954 blz. 60-61, OBHOF blz. 99-100). Dit legendarium, afkomstig uit Jeruzalem te Venray, biedt een aanvulling op het
Passionael (vgl. B-8). Men heeft getracht overlappingen te voorkomen,
maar een kort mirakel op fol. 9 lva-vb werd over het hoofd gezien, daar
het onafhankelijk vertaalde incipit niet voorkomt in ZLA of NLA. Beide
vertalingen zullen in Venray voorhanden zijn geweest, getuige de samenstelling van Gh-13.
herkomst: Deventer, Brandeshuis (zusters gemene leven), cf. Dv-3, Dv-4 en
Dv-5. SCHOENGEN, deel II blz. 53.
literatuur Van SLEE 1892, blz. 19 (nr. 36). LIEVENS 1958, blz. 213-219.
AXTERS 1970, blz. 165. OBHOF 1991, blz. 97 (Dvl).
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balans
6lva-61vb excerpt ZLA Augustinus (Graesse 561,16-562,4).
63rb excerpt ZLA Augustinus (Graesse 562 nr. 4, tweede deel).
63vb-64ra bewerkt excerpt ZLA Augustinus (Graesse 562 nr. 4, eerste deel).
64ra-64rb bewerkt excerpt ZLA Augustinus (Graesse 563 nr. 6).
64rb excerpt ZLA Augustinus (Graesse 562, nr. 2) .
64rb-64va excerpt ZLA Augustinus (Graesse 562, nr. 3).

Dv 8 Deventer, Stads of Athenaeumbibliotheek, cod. 101 F 12.
-

-

Papier en perkament, 194 bladen. Het vierde boek van de Noordmiddelnederlandse Vitaspatrum, aangevuld met een verzameling geestelijk proza. Onder
de toegiften een serie oudtestamentische pericopen naar de vertaling van
Johan Scutken, en tenslotte de Marthalegende uit de ZLA, twee maal
begonnen maar niet voltooid. Dv-8 heb ik nog niet onder ogen gehad.
Het handschrift kon hier worden opgenomen dankzij dr. Werner Hoffmann, die zowel de pericopen als de Marthalegende heeft geïdentificeerd;
hij zond me zijn beschrijving.
herkomst Deventer, Kerstekenshuis (zusters gemene leven) . Zie SCHOENGEN,
deel II blz. 50-51. Het Kerstekenshuis zou in 1470 opgaan in het aangrenzende Brandeshuis. Hoffmann merkt op dat de legende, dus nog voor
1470, kan zijn afgeschreven naar de uit het Brandeshuis stammende ZLAselectie Dv-4.
literatuur Van SLEE 1892, blz. 20 (nr. 40). Zie voorts LAMBERT 1970, blz. 771,
787; HOFFMANN 1994, blz. 214.

balans
189vb-190ra ZLA Martha (afgebroken en deels doorgehaald) .
192r-194r ZLA Martha (afgebroken; Graesse 444-446,11) .

Du-3 Di sseldorf, Universitats- und Landesbibliothek, cod. C 25
(Leihgabe der Stadt Dusseldorf).
Papier, 252 bladen. Verzamelhandschrift met o.a. Maria-exempelen (vgl. d-14),
een serie sermoenen op het tijdeigen (Pasen, Hemelvaart, Pinksteren) en
een legende van Barlaam en Josaphat.
herkomst: Marienvrede te Ringenberg bij Wesel (kruisheren), cf. Van den
BOSCH 1968, blz. 112-114. Uit dit klooster komt Du-2, een unieke
bewerking van het ZLA-zomerstuk, eindigend kort voor de Barlaamlegende, met als toegift eveneens sermoenen op het tijdeigen (Advent,
Nieuwjaar). Dankzij een notitie in Du-2 kennen we de copiist van beide
handschriften als Goert Rameker eyn donaet des conuentus (Dü 2, 1r).
literatuur De Voos 1903, deel II blz. -XLV (handschrift D, nr. 6).
BOUWSTOFFEN, blz. 368 (nr. 877 II.6). CLASEN & Van GURP, blz. 444.
HILG 1981, blz. 407 (nr. 24). ZIELEMAN 1978, blz. 116. GATTERMAN
1993, blz. 414 (nr. 685).
-

balans
62ra excerpt ZLA Maria Geboorte (Graesse 592 nr. 7).
62rb excerpt ZLA Maria Geboorte (Graesse 590 nr. 2).
67rb-vb excerpt ZLA Maria Boodschap (Graesse 221 nr. 3) .
67vb-68ra excerpt ZLA Maria Hemelvaart (Graesse 513 nr. 2).
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68ra-rb excerpt ZLA Maria Geboorte (Graesse 593 nr. 8).
68va excerpt ZLA Maria Geboorte (Graesse 592 nr. 6).
68va-69ra excerpt ZLA Maria Geboorte (Graesse 591 nr. 4).
69rb-vb excerpt ZLA Maria Geboorte (Graesse 593 nr. 9).
69vb-70rb excerpt ZLA Maria geboorte (Graesse 594 nr. 10).
7Orb-71ra excerpt ZLA Maria Hemelvaart (Graesse 513 nr. 3).
71 rb-va excerpt ZLA Maria Geboorte (Graesse 591 nr. 3).
71 va-72rb excerpt ZLA Maria Lichtmis (Graesse 165 nr. 2).
72rb-va excerpt ZLA Maria Lichtmis (Graesse 166 nr. 3).
72va-vb excerpt ZLA Maria Hemelvaart (Graesse 517 nr. 8).
77va-vb excerpt ZLA Maria Boodschap (Graesse 221 nr. 2).

Dii-4 Di sseldorf, Universitats- und Landesbibliothek, cod. C 21
(Leihgabe der Stack Dusseldorf) .
Papier, 225 bladen, gedateerd 1476 (fol. 223vb). Samengesteld Augustinusleven,
naar een breedsprakige lezing die het midden houdt tussen die van B-6 en
de Ripuarische omwerking van Ds-6 (zie aldaar). Ook in han dschrift Du-4
is de tekst eigenzinnig bewerkt. Weggelaten werden in Du-4 de mirakelen
die inhoudelijk overeenkwamen met het Passionael (vgl. het Maastrichtse
handschrift bij Dv-7). Dat copiist er een ZLA-exemplaar bijhield blijkt
meermalen in Quedlinburgs sermoen op Augustinus' tr anslatie, zoals wanneer er sprake is van „die eerlike koninc ende deuote hertoch Leuthebrandy"
(fol. 214vb). De uitsluitend in Dii-4 toegevoegde aanduiding als hertog is
een gemarkeerde ZLA-variant (vgl. BERTELOOT 1996a), echter afwezig in
de separate ZLA-traditie v an Dv-7 en B-6, zodat ze aan een andere ZLAlezing ontleend moet zijn. Niettemin werden twee in de Duitse tak geïncorporeerde ZLA-mirakelen overgenomen aan het slot.
De lezing van Du-4 vermoedelijk tevens in het thans verloren Augustinushandschrift Munster, olim UB, cod. 223 (Bibliotheca Paulina 531),
geschreven in 1537 en afkomstig uit Niesing/Marienthal. Zie BORCHLING,
deel I blz. 278; De VREESE 1930 blz. 368 (nr. 14) en 371, en vooral OBHOF
1991, blz. 81-82 (Mul). De bewaarde citaten zijn te summier om het
handschrift hier als aparte bron op te nemen.
herkomst onbekend, geschreven in de nabijheid van Wesel (dialectkenmerken
bij OBHOF 1991 blz. 84-85). Door dezelfde hand lijkt Gh-3 te zijn
geschreven, ook afkomstig uit dit gebied. Lezing en samenstelling van
teksten in Gh-3 suggereren verband met enerzijds Du-2 (uit Marienvrede,
kruisheren), anderzijds Gh-13 (uit Jeruzalem te Venray, dat door kruisheren werd gevisiteerd).
literatuur OBHOF 1991, blz. 80-81 (Diii). GArrERMAN 1993, blz. 412 (nr. 681) .
balans

219ra-219va bewerkt excerpt ZLA Augustinus (Graesse 562 nr. 5).
219va-220ra bewerkt excerpt ZLA Augustinus (Graesse 563 nr. 7).

Dii-5 Düsseldorf Universitáts- und Landesbibliothek, cod. C 120
(Leihgabe der Stadt Di sseldorf).
Papier, 240 bladen, gedateerd 1459 (fol. 240rb). Winter- en zomerstuk, naar
de systematisch bekorte lezing v an de Middelfrankische ZLA-traditie
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(cf. observaties bij WILLIAMS -KRAPP 1986 blz. 184, *Y.3.1.1.). Samenstelling
en lezing van Du-5 tonen opvallende verwantschap met respectievelijk Tr-2
en Tr-3, nauwer nog dan met K6-3. Deze belangrijke vondst werd reeds
in 1983 gemeld door prof. Helmut Lomnitzer te Marburg.
herkomst onbekend, Zuid -Hessen? Tot dusver was ons geen zuidelijker ZLAlezing bekend dan die van de Moezelfrankische bronnen. Hiertoe behoren
Tr-2 en Tr-3, vermoedelijk beide geschreven in Besselich (bij Koblenz), al
vroeg in bezit van de regulieren te Eberhardsklausen (Trier) en mogelijk
daar geïllustreerd. In Du-5 echter doet het merkwaardige, overwegend
Rijnfrankische dialect van de schriberse een veel zuidoostelijker gelegen
streek vermoeden.
literatuur LOMNITZER 1983, blz. 66n. LOMNITZER 1989. GATTERMAN 1993,
blz. 443 (nr. 752).
balans 2ra-2rb ZLA- proloog. 2rb-4ra ZLA Advent. 4ra-5vb ZLA Andreas.
7rb-8rb ZLA Nicolaas. 9ra-9vb ZLA Lucia. 9vb-11 ra ZLA Thomas. 11 ra
Kerstmis. 12va-13ra ZLA Anastasia. 13ra-14ra ZLA Stefanus.-12vaZLA
14ra-15va ZLA Joh. evangelist. 15va-16rb ZLA Onnozele Kinderen.
16rb-17ra ZLA Thomas Beckett. 17ra-19rb ZLA Silvester. 21 ra-22ró
ZLA O.H. Besnijdenis. 22ró-24ró ZLA Joh. Chrysostomus. 24rb-25vb
ZLA Epifanien. 28rb-28vb ZLA Hilarius. 28vó ZLA Marcellus I paus.
28vb-29ra ZLA Fabianus. 29ra-30rb ZLA Sebastiaan. 33rb-34ra ZLA Vincentius. 34ra-35va ZLA Basilius. 35va-36ra ZLA Paulus' bekering. 36ra37rb ZLA Paula. 37rb-38va ZLA Julianus. 38va ZLA over het jaargetijde.
38va-39ró ZLA Septuagesima. 39rb-39va ZLA Quadragesima. 39va-4 0 rb
ZLA Ignatius. 4Orb-41 vb ZLA Maria Lichtmis. 41 vb-42va ZLA Blasius.
42va-43va ZLA Agatha. 45ra ZLA Vedastus. 45rb-45va ZLA Amandus.
45va-45vb ZLA Valentijn. 45vb-46ra ZLA Juliana. 46ra-47ra ZLA Petrus
Stoel. 47ra-48rb ZLA Matthias. 48rb-50vb ZLA Gregorius. 50vb ZLA
Longinus. 52va-54ra ZLA Benedictus. 54ra-55ra ZLA Patricius. 55ra55va ZLA Secundus. 55va-56rb ZLA Maria Aegyptiaca. 56rb-58rb ZLA
Ambrosius. 58rb-59vb ZLA Joris. 59vó-60vb ZLA Marcus. 60vb-61 ra
ZLA Marcellinus. 61 ra-61 rb ZLA Vitalis. 61 rb-62va ZLA Petrus van
Milaan. 65rb-65va ZLA Philippus. 65va-67vb ZLA Jacobus Minor. 67vb69rb ZLA Kruisvinding. 69rb-69va ZLA Johannes ante portam Latinam.
69va-69vb ZLA Letanie. 69vó-70rb ZLA Nereus & Achilleus. 7Orb-70va
ZLA Pancratius. 70va-70vb ZLA Urbanus. 70vb-71 ra ZLA Petronella.
71 ra-71 rb ZLA Petrus Exorcista. 71 rb-71 va ZLA Primus & Felicianus.
71va-72ra ZLA Barnabas. 72ra-72va ZLA Vitus & Modestus. 72va-72vb
ZLA Marina. 72vb-73rb ZLA Gervasius. 73rb-75ra ZLA Johannes de
Doper. 75ra-75vb ZLA Johannes & Paulus. 75vb-77ra ZLA Zevenslapers.
77ra-77va ZLA Leo I paus. 77va-80rb ZLA Petrus. 8Orb-81 rb ZLA Paulus.
81 rb-81 vb ZLA Margriete. 82vb-8 5 ra ZLA Maria Magdalena. 8 5 ra-8 5vb
ZLA Christina. 85vb ZLA Praxedis. 85vb-87vb ZLA Jacobus Maior.
87vb-89rb ZLA Christoffel. 89rb-90ra ZLA Nazarius & Celsus. 9Orb-91 rb
ZLA Martha. 91 rb-91 va ZLA Abdon & Sennes. 91 va-92vb ZLA Germanus.
92vb-93vb ZLA Eusebius. 93vb-94ra ZLA Makkabeeën. 94ra-96ra
ZLA Petrus ten Banden. 96ra ZLA Stefanus paus. 96ra-97va ZLA Stefanus inventio. 97va-101 rb ZLA Dominicus. 101 rb-101 vb ZLA Sixtus.
101vb-102va ZLA Donatus. 101va-103ra ZLA Cyriacus. 103ra-105rb
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ZLA Laurentius. 105rb-106ra ZLA Hippolytus. 106ra-109vb ZLA Maria
Hemelvaart. 109vb-112rb ZLA Bernardus. 112rb ZLA Timotheus. 112rb112va ZLA Symphorianus. 112va-114vb ZLA Bartholomeus. 114vb118ra ZLA Augustinus. 118ra-120rb ZLA St Jans onthoofding. 120rb120va ZLA Felix & Adauctus. 120va-121 ra ZLA Lupus. 121 ra-121 vb
ZLA Mamertinus. 121vb-122vb ZLA Aegidius. 123ra-126ra ZLA Maria
Geboorte. 126ra-127va ZLA Adrianus. 127va-127vb ZLA Gorgonius.
127vb-129ra ZLA Prothus & Jacinthus. 129ra-130vb ZLA Kruisverheffing. 130vb-131 va ZLA Eufemia. 131 va-132ra ZLA Lambertus. 132ra133va ZLA Mattheus. 133va-135ra ZLA Mauritius. 135ra-136va ZLA Justina. 136va-137rb ZLA Cosmas & Damianus. 137rb-139rb ZLA Michael.
139rb-141 rb ZLA Hieronymus. 141 rb-141vb ZLA Remigius translatie.
141 vb-142va ZLA Leodegarius. 142va-144ra ZLA Dionysius. 144ra-144rb
ZLA Calixtus. 144rb-145ra ZLA Leonardus. 145ra-146rb ZLA Lucas.
146rb-147va ZLA Ursula & 11.000 maagden. 15 5 ra-160rb ZLA Kerkwijding. 160rb-162rb ZLA Simon & Juda. 162rb-165va ZLA Allerheiligen.
165va-168rb ZLA Allerzielen. 169vb-170ra ZLA Vier Gekroonden.
170ra-170rb ZLA Theodorus. 170rb-173va ZLA Martinus. 176ra-176va
ZLA Brictius. 176va-182vb ZLA Elisabeth.. 182vb-184vb ZLA Cecilia.
185ra-188vb ZLA Clemens. 188vb-189rb ZLA Chrysogonus. 189rb192rb ZLA Catharina. 192rb-193ra ZLA Saturninus. 193ra-194rb ZLA
Jacobus intercisus.

Gt-5 Gent, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, cod. 1269.
Papier, 234 bladen, datum an te quem 1477 (niet ingevuld op fol. 234v) . Bundel
sermoenen van Bernardus, a an gevuld met diverse teksten rond de heilige
Agnes, waaronder de ZLA-legende. De bijzondere rol van Agnes heeft
wellicht te maken met de gelijknamige opdrachtgeefster, cf. HENDRIX,
blz. 129.
herkomst: Haarlem, St-Geertruidenconvent (begijnen). Ontvangen als legaat
van de zusters Agnies en Rikelant Stevensdochter. Zo werd door hen ook
handschrift 's-Gravenhage, KB, 73 E 26 nagelaten aan het Haarlemse
Aagtenconvent. Beide handschriften zijn geschreven door Allan Reynersz.
van Akersloot, een voormalig koster uit Velzen. Zie VASKE 1988, vooral
blz. 332-333.
literatuur VAsKE 1988, blz. 323 (nr. 8) . HENDRIX, blz. 126-129 (hs. E.15) .
REYNAERT 1996, blz. 123-127.
balan s 230ra-234vb ZLA Agnes.

Gh-15 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, cod. 131 G 11: fragmenten in de band.
Het in slechte staat verkerende bindwerk van handschrift Gh-11 toont enkele
strookjes papier, beschreven door dezelfde copiiste, eveneens in kolommen
van 34-35 regels. De tekst komt deels overeen met Gh-11. Een gerubriceerd
fragment uit de Gervasiuslegende (Graesse 354, 10-18) volgt, evenals
Gh-11, de gecombineerde NLA/ZLA-lezing die hiervoor als Hollandse
*Yl-bewerking werd besproken (zie inleiding, cf. Ld-17). Vermoedelijk
geldt dit ook voor een tweede fragment, ongerubriceerd, dat afkomstig is
uit de legende van Chrysogonus (Graesse 788b, 1-8). De overige teksten
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lieten zich nog niet identificeren. Nader onderzoek wordt pas mogelijk als
de stroken na restauratie apart worden bewaard. De Koninklijke Bibliotheek heeft laten weten dat dit waarschijnlijk niet in de naaste toekomst
zal gebeuren.
herkomst: Hoorn, Catharinaklooster (tertiarissen, kapittel Utrecht). Zie Van
HEEL 1939, blz. 164-165, 332, voorts Van GULIK 1946. Copiiste is welmoet
Jan Galesdochter onser professide suster, blijkens Gh - 11, fol. 214v.
literatuur SCHEURKOGEL 1990, blz. 32, 93.

Gh-16 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, cod. 71 H 6: schutbladen.
Als schutbladen bij Gh-21 heeft men opeenvolgende perkamenten folia uit een
oud, nog ongerubriceerd ZLA-handschrift genomen. In het bindwerk zijn
steeds slechts enkele regels verdwenen. Gh-16 behoort met Sk-1 tot de
meest oorspronkelijke representanten van de groep die bij WILLIAMSKRAPP 1986 werd besproken als *X1 (blz. 173-175). In dit deel van het
corpus kennen we geen handschrift dat dichter bij de authentieke -ZLAlezing komt. Het belang van dit vermoedelijk nog veertiende-eeuwse fragment werd reeds ingezien door ontdekker De Vooys, die een ruim incipit
van ZLA Leo heeft uitgegeven in zijn beschrijving van Gh-21.
herkomst onbekend, mogelijk Groenendaal. Gh-21 steekt nog in de oorspronkelijke band en lijkt uit Groenendaal afkomstig; mogelijk geldt dit ook voor
de hergebruikte schutbladen. Gh-16 vertoont althans overeenkomsten met
Br-12, waarvan eveneens herkomst uit Groenendaal wordt aangenomen
(zie daarover DESCHAMPS 1972, blz. 199).
literatuur De VooYs 1903, deel II blz. XLVIII.
bal an s

lra-lvb ZLA Johannes en Paulus, fragment (Graesse 365,3-367).
lvb-2ra ZLA Leo I paus (Graesse blz. 367-368).
2ra-2vb ZLA Petrus apostel, fragment (Graesse 368-371,3).

Gh 17 's Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, cod. 70 H 42.
-

-

Papier, 176 bladen. Verzameling Maria-exempelen. De eerste reeks gaat terug
op de bewerkte traditie waartoe ook Gh-18 behoort (zie aldaar) . Vanaf
fol. 102v echter volgt Gh-17 een meer ZLA-getrouwe lezing, die verwant
is met Du-3 en d-14 (zie aldaar).
herkomst onbekend. Volgens BOUWSTOFFEN westelijk Middelnederlands,
licht Hollands gekleurd.
literatuur CATALOGUS, blz. 270 (nr. 764). De Voos 1903, deel II blz. XXIV
XXX (handschrift H, nr. 2) . BOUWSTOFFEN, blz. 322 (nr. 543), blz. 337-8
(nr. 631) en blz. 368 (nr. 877 II.2). CLASEN & Van GURP, blz. 446.
balan s

27vb-28ra licht bewerkt excerpt ZLA Maria Boodschap (Graesse 221 nr. 2).
86va-87ra licht bewerkt excerpt ZLA Maria Geboorte (Graesse 591 nr. 4).
87ra-va bewerkt excerpt ZLA Maria Hemelvaart (Graesse 513 nr. 2) .
102ra-vb excerpt ZLA Maria Geboorte (Graesse 592 nr. 7).
102vb-103ra excerpt uit ZLA Maria Geboorte (Graesse 590 nr. 2).
109vb-110ra excerpt ZLA Maria Geboorte (Graesse 593 nr. 8).
110rb-vb excerpt ZLA Maria Geboorte (Graesse 592 nr. 6).
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111 ra-112ra excerpt ZLA Maria geboorte (Graesse 594 nr. 10).
112ra-rb excerpt ZLA Maria Geboorte (Graesse 591 nr. 3).
112rb excerpt ZLA Maria Lichtmis (Graesse 165 nr. 2).
113va excerpt ZLA Maria Lichtmis (Graesse 166 nr. 3). Uitgegeven bij
DE VooYs 1903, deel II blz. 25 (CCXV).
114ra excerpt ZLA Maria Hemelvaart (Graesse 517 nr. 8) .

Gh-18

ohm 's-Gravenhage, Aloysiuscollege, cod. 4.
(olim Katwijk, R.K. Gymnasium)

Papier (en perkament), 259 bladen, gedateerd 1479 (fol. 229v). Verzameling
Maria-exempelen. Het handschrift is verbrand in 1940, maar de inhoud is
vrijwel volledig bewaard gebleven dankzij de zorgvuldige uitgave van De
VooYs 1903. De Vooys opperde al dat sommige teksten zijn bewerkt naar
`het vertaalde PassionaeP, deels via de reeds geïsoleerde traditie van o.a.
Du-3 en d-14. Zijn aandacht gaat echter vooral uit naar de inhoudelijke
oorsprong van de verhalen.
Gh-18 opent met een etymologie (ivb-2rb) die mij uitsluitend bekend
is uit Ld-5 (90vb-91ra); vooralsnog denk ik niet dat het hier een NLAexcerpt betreft. De bewerkte serie exempelen is voorts gedeeltelijk overgeleverd in Gh-17 en naar een zeventiende-eeuwse omwerking in handschrift Wenen, Osterreichische Nationalbibliothek, ser. nov. 12827.
herkomst: Leiden, Hieronymushuis/Roma (regularissen). SCHOENGEN, deel
II blz. 111; zie ook KORTENBACH 1947 en KAN 1989, blz. 43-44. Sinds
1464 stond het klooster onder toezicht van het kapittel van Sion, cf. YPMA
1949, blz. 86-87. Copiiste is Gheertruut heynrijcsdr.
literatuur De VooYs 1903, deel II blz. XV XXIV (nr. 1) . KRONENBURG, deel
III blz. 312. BOUWSTOFFEN, blz. 368 (nr. 877 I en II.1) . CLASEN & Van
GURP, blz. 445. LIEFTINCK & GUMBERT 1988, blz. 3.
balans
26rb-va (V) excerpt ZLA Maria Hemelvaart (Graesse 517 nr. 8).
28rb-va (IX) bewerkt excerpt ZLA Maria Geboorte (Graesse 592 nr. 7).
28va-29ra (X) bewerkt excerpt ZLA Maria Hemelvaart (Graesse 513 nr. 2).
38rb-va (XV) licht bewerkt excerpt ZLA Maria Geboorte (Graesse 590
nr. 2).
46ra-47ra (XXXVI) intensief bewerkt excerpt ZLA Maria geboorte
(Graesse 594 nr. 10).
47rb-vb (XXXVIII) bewerkt excerpt ZLA Maria Geboorte (Graesse 593
nr. 8) .
47vb-48rb (XXXIX) bewerkt excerpt ZLA Maria Geboorte (Graesse 592
nr. 6) .
48rb-vb (XL) licht bewerkt excerpt ZLA Maria Geboorte (Graesse 591
nr. 4) .
55vb-56ra (LIII) licht bewerkt excerpt ZLA Maria Boodschap (Graesse
221 nr. 2) .
219vb-220ra (CXC) licht bewerkt excerpt ZLA Maria Geboorte (Graesse
591 nr. 3).
Al deze teksten zijn uitgegeven bij De VooYs 1903, deel I; de Romeinse
nummering verwijst naar zijn editie.
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Gh-19 's-Gravenhage, Museum Meermanno-Westreenianum, cod. 10
F 9.
Perkament, 130 bladen, gedateerd 1493 (fol. 130r). Uitvoerig Catharinaleven,
dat opent met een aan de ZLA ontkende etymologie (cf. d-16 en Ld-15).
herkomst onbekend; een convent in het noordoosten. Franciscus wordt in het
colofon als onse hillighe vader aangeduid. Het handschrift werd geschreven
door een man (den scriuer, weggekrabd 130r) en heeft toebehoord aan een
vrouw: salighe suster ghese hammens (130v).
literatuur BOUWSTOFFEN, blz. 361-2 (nr. 833) . VERMEEREN 8c DEKKER 1960,
blz. 54, nr. 159. BOEREN 1979, blz. 167. LIEFTINCK 8c GUMBERT 1988,
nr. 522, pl. 600a.
bal an s 3r-4r excerpt ZLA Catharina (Graesse 789b, 1-14).

Gh 20 's Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, cod. 71 G 62.
-

-

Perkament, 121 bladen. Samengesteld Augustinusleven met sermoenen en een
Monicalegende. Hoewel de Augustinusteksten met enige vrijheid zijn gecopieerd, gaat Gh-20 vermoedelijk terug op de meest oorspronkelijke lezing
binnen de separate Middelnederlandse traditie, die is besproken bij Dv-7.
herkomst onbekend.
literatuur OBHOF 1991, blz. 97 (Gh l) . INVENTARIS II, blz. 67.
balans
91 ra-91 rb excerpt ZLA Augustinus (Graesse 562 nr. 4, tweede deel).
92ra-92rb bewerkt excerpt ZLA Augustinus (Graesse 562 nr. 4, eerste deel).
92rb-92vb bewerkt excerpt ZLA Augustinus (Graesse 563 nr. 6).
94rb excerpt ZLA Augustinus (Graesse 562, nr. 2).
94rb-94va excerpt ZLA Augustinus (Graesse 562, nr. 3).

Gh 21 's Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, cod. 71 H 6.
-

-

Papier en perkament, 330 bladen. Verzameling heiligenlegenden en exempelen.
Op fol. 232ra-233vb vinden we een samengestelde tekst rond Augustinus'
translatie. Aanvankelijk is het een samenvatting van het breedsprakige
verhaal in Br-4 (aldaar op fol. 61v-65r, vgl. ook Wo-2, fol. 103vb-104rb).
Halverwege schakelt bewerker over op een ZLA-lezing die verwant is met
Ut-1; we llicht nog met het eerste verhaal als referentietekst. Aansluitend op
fol. 234ra-234vb twee onafhankelijke Augustinusteksten naar de lezing v an
handschriften hebben verscheidene legenden Gt-3(fol.246rb7a);eid
gemeen. De schutbladen v an Gh-21 zijn reeds apart besproken als Gh-16.
herkomst wellicht Groenendaal; bestemd voor de lekebroeders in de refter
(330r). Gh-21 telt meerdere schrijfhanden. Eén daarvan is bekend van het
Rid /erboec, een groot deel v an Gt-3 en nog vijf andere h an dschriften. Deze
copiist was mogelijk Thomas Moonincx, prior te Groenendaal (zie hierover DESCHAMPS 1972, blz. 241-242) . Overigens schreef hij op fol. 186
dit versje: God verlept ons dat ewige leuen Ende die dit heeft gescreuen Ende

de heilege maget katerijn Moet altoes ons patronersse sijn Amen.
literatuur De VooYs 1903, deel II blz. XLVII-XLVIII (nr. 11) . CATALOGUS,
blz. 269-270 (nr. 762) . BOUWSTOFFEN, blz. 368 (nr. 877 II.11) . INVENTARIS II, blz. 70.
bal ans 233rb-233vb excerpt ZLA Augustinus (Graesse 561,26-562,4).
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Gh-22 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, cod. 71 H 65.
Perkament en papier, 167 bladen. Convoluut; de eerste 148 bladen vormen
een bundel Catharinateksten. Toegevoegd zijn prijs en mirakelen naar de
geïsoleerde lezing van Ds-10 (zie aldaar), waarin NLA en ZLA elkaar ontmoeten. De teksten blijken echter nogmaals herzien in Gh-22 en de zeer
nauw verwante bron Gt-4 (31 Orb-311 vb) . Zie voorts Tb-1.
herkomst onbekend.
literatuur CATALOGUS, blz. 275 (nr. 793). JANSEN-SIEBEN 1989, blz. 320
(G 800). INVENTARIS, deel II blz. 79.
balans

75v-76r excerpt NLA Catharina (Graesse 795, 5-20).
76r-78v excerpt ZLA Catharina (Graesse 795,20-797,9).
78v excerpt NLA Catharina (Graesse 797, 10-16) .

Gh 23 's Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, cod. 71 H 8.
-

-

Papier, 73 bladen. Uitvoerig leven van Ida van Nijvel, met een lange reeks
mirakelen en een lofdicht tot slot. Aansluitend de Paulalegende, ontleend
aan ZLA, hier uitgebreid met een kort stichtelijk woord. De drie overige
teksten gaan eveneens terug op de Legenda aurea, maar volgen een onafhankelijke vertaling.
herkomst onbekend. Wellicht uit een zusterhuis in de zuidelijke Nederlanden,
eind vijftiende, begin zestiende eeuw.
literatuur CATALOGUS, blz. 20 (nr. 763). INVENTARIS, deel II blz. 70.
balans 58r-62r ZLA Paula.

K6 5 Kö ln, Historisches Archiv, cod. W. 25.
-

Papier, 161 bladen, gedateerd 1487 (fol. 129r). Verzamelbundel met exempelen,
heiligenlegenden en liederen. De exempelen zijn afkomstig uit onder meer
het Bienboec, het Paternoster boec en de reeks rond Maria als overgeleverd
in Du-3 en d-14. Uit deze geïsoleerde traditie stamt ook het ZLA-excerpt
(vgl. daarentegen De VOOYs 1926, blz. 90) .
herkomst: Maastricht, Maagdendries (tertiarissen), zie SCHOENGEN, deel I
blz. 140. Copiiste Katrin van Rade is bekend van drie andere gedateerde handschriften: 's-Gravenhage, KB cod. 70 E 13, Amsterdam,
UB cod. I G 32 en Gent, KANTL cod. 10. Het Gentse handschrift bevat
eveneens het Paternoster boec van Herman Stekin, zie hierover Deschamps
in HENDRICKX 1984, blz. 199-201.
literatuur De VOOYs 1903, deel II blz. LVII-LIX (nr. 23). MENNE 1937,
blz. 243-262 (nr. 151). BOUWSTOFFEN, blz. 368 (nr. 877 II.22).
balans 101v-103v excerpt ZLA Maria Boodschap (Graesse 221 nr. 2) .

K6 6 Kö ln, Historisches Archiv, cod. W. 173 (onder voorbehoud).
-

Papier, 233 bladen. Op fol. 1 ra-217r de Ripuarische herbewerking van het
Nederrijnse Augustinusboek, die we eveneens a antreffen in Ds-7 (zie aldaar)
en Ds-8. Obhof maakt in haar dissertatie duidelijk hoezeer deze drie
lezingen onderling verwant zijn, ook waar het de samenstelling v an teksten
betreft. Aannemelijk is derhalve dat in K6-6 eveneens de ZLA-excerpten
zijn opgenomen. Helaas was het in dit bestek niet mogelijk, de Keulse
tekst persoonlijk te onderzoeken.
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herkomst onbekend, vermoedelijk uit een vrouwengemeenschap te Keulen.
literatuur MENNE 1937, blz. 56-57 (nr. 48). OBHOF 1991, blz. 76-78 (Köl).

La 1 olim Laren, privé collectie dr. F.N. Sickenga.
-

-

Papier en perkament, 96 bladen. Convoluut met te ten rond de heilige
Catharina. Het eerste stuk, op papier en volgens BOUWSTOFFEN daterend
uit de eerste helft van de vijftiende eeuw, bevat onder meer het reisverslag
naar Thietmar, dat in alle thans bekende bronnen gepaard gaat met
excerpten uit NLA en/of ZLA. Het werd naar dit handschrift uitgegeven
door De GROOT & OVERDIEP en daar vinden we reeds de opmerking dat
het sluitstuk op fol. 87-88 overeenstemt met de Legenda aurea. Wellicht
betreft het hier de NLA-lezing van Ds-9.
Dr. F.N. Sickenga is overleden te 's-Gravenhage op 23 januari 1990.
Aan de erfgenamen is dit handschrift echter onbekend; in zijn testament
was het niet opgenomen. Mogelijk heeft dr. Sickenga het al eerder
geschonken aan een bibliotheek of museum. De huidige bewaarplaats heb
ik tot dusver niet kunnen achterhalen.
Ook een serie foto's van het eerste stuk, uit de collectie v an prof. G.A. van
Es, is spoorloos verdwenen. Van het tweede gedeelte echter wordt een
serie bewaard te Brussel, en op deze later toegevoegde perkamenten bladen
vinden we onder de mirakelen eveneens een kort ZLA-excerpt.
herkomst: Gouda, Margarethaklooster (regularissen, kapittel Sion). SCHOENGEN, deel II blz. 71 en YPMA 1949, blz. 101-106. Zie ook TAAL 1960 en
Van DIJK 1987; Latijnse boekenlijst bij MEINSMA 1903, blz. 257-260.
Blijkens een notitie op het schutblad heeft het handschrift in 1702 toebehoord aan Boëtia vander Heyde.
literatuur De GROOT & OVERDIEP 1936. BOUWSTOFFEN, blz. 472 nr. 1460
(Hs. Kath.). JANSEN-SIEBEN 1989, blz. 436-437 (P 400).
balans 96r excerpt ZLA Catharina (Graesse 795, 5-9). Het eerste gedeelte kon
nog niet worden onderzocht.
Ld-11 Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, cod. Ltk. 275.
Papier, 134 bladen, gedateerd 1474 (fol. 132v) . Martyrologium. Onder de
prologen bevindt zich een excerpt uit ZLA Allerheiligen, zoals in de vergelijkbare bronnen Ld-4, Ld-16, Ma-1 en Nm-1.
herkomst onbekend. Volgens Overgaauw diocees Utrecht, mogelijk Delft.
literatuur LIEFTINCK 1948, blz. 89. OVERGAAUW 1987, blz. 96. LIEFTINCK &
GUMBERT, nr. 564, planche 580. OVERGAAUW 1993, blz. 460-464 (LeMni.).
balan s 14r-15r excerpt ZLA Allerheiligen (Graesse 720,3-721,7).

Ld 12 Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, cod. B.P.L. 2383.
-

Perkament, 237 bladen. Verzamelbundel met religieuze teksten v an o.a. Hendrik
van Coesfeld. Dat het handschrift de ZLA-legende van Hieronymus bevat,
werd in 1970 reeds gemeld door Lambert.
herkomst onbekend; vermoedelijk omstreeks 1460 in het noordoosten
geschreven.
literatuur LAMBERT 1970, blz. 774. HENDRICKX 1984, blz. 190-191 (nr. 20) .
OBBEMA 1989, blz. 467 ev.
bal an s 157v-164v ZLA Hieronymus.
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Ld-13 Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, cod. B.P.L. 2160.
Papier (en perkament) 256 bladen, gedateerd 1520 (fol. 256r). Samengesteld
Augustinusleven met de vaste reeks sermoenen, zoals overgeleverd in Dv-7
(zie aldaar) en L-5, zij het in een wat oorspronkelijker lezing.
herkomst onbekend; vermoedelijk uit het noordoosten.
literatuur WARNAR 1985. LIEFTINCK & GUMBERT 1988, nr. 537, pl. 812a.
OBHOF 1991, blz. 98 (Ldl).
bal an s
114va-115rb excerpt ZLA Augustinus (Graesse 561,16-562,4).
118rb-118va excerpt ZLA Augustinus (Graesse 562 nr. 4, tweede deel).
119rb-1 l9va bewerkt excerpt ZLA Augustinus (Graesse 562 nr. 4, eerste deel).
119va-120rb bewerkt excerpt ZLA Augustinus (Graesse 563 nr. 6) .
120rb-120va excerpt ZLA Augustinus (Graesse 562, nr. 2).
120va excerpt ZLA Augustinus (Graesse 562, nr. 3).

Ld-14 Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, cod. Ltk. 251.
Papier en perkament, 271 bladen. Lectionarium, openend met Paulus' prijs,
samengesteld uit ZLA-excerpten; een vergelijkbare tekst is afzonderlijk
overgeleverd in Gh-11 (134va-145va) . Aan het slot volgen dan nog van

den leuene des gloriosen confessoers ende bisscops ons vaders Sente Augustinus
(samengevat uit de ZLA-legende), een fragment uit het tweede collatieboek
van Dirc van Herxen en enkele sermoenen.
herkomst onbekend. Tweede helft vijftiende eeuw, Vlaanderen.
literatuur LIEFTINCK 1948, blz. 67. BIEMANS 1984, blz. 207-208 (nr. 193).
bal an s
6v excerpt ZLA Paulus (Graesse 383,39-384,6).
6v excerpt ZLA Petrus (Graesse 374, 26-37).
7r-8v excerpt ZLA Paulus (Graesse 385,28-388,31).
223ra-226vb excerpten ZLA Augustinus (Graesse 549,24-560,4).

Ld-15 Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, cod. Ltk. 272.
Papier, 220 bladen. Convoluut met heiligenlevens. Het eerste deel, gedateerd
1462 (fol. 115r), bevat een samengesteld Catharinaleven met onder meer
de ZLA-etymologie (cf. Gh-19 en d-16) . De beide NLA-mirakelen volgen
de geïsoleerde traditie van Br-26. Zie ook Ds-9.
herkomst: Zutphen, Adamanshuis (zusters gemene leven). Zie SCHOENGEN,
deel II blz. 218; boekenlijsten bij MEINSMA 1903, blz. 288-290.
literatuur EMONDS 1922, blz. 16 (hs. 6). BOUWSTOFFEN, blz. 338-339 (nr. 649)
en blz. 472 (nr. 1460.11). LIEFTINCK 1948, blz. 86-87. LIEFTINCK & GUMBERT, nr. 563, pl. 730. JANSEN-SIEBEN 1989, blz. 374 (L 280).
bal ans
24v-25r excerpt ZLA Catharina (Graesse 789b, 1-14).
113r-114r excerpt NLA Catharina (Graesse 795, 5-20).

Ld-16 Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, cod. Ltk. 274.
Perkament (en papier), 267 bladen. Martyrologium met onder de prologen het
excerpt uit ZLA Allerheiligen, als in Ld-4, Ld-11, Ma-1 en Nm-1. Uniek
in Ld-16 zijn echter de in het martyrologium vervlochten korte legenden,
waarvoor samensteller aantoonbaar gebruik heeft gemaakt van NLA en
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ZLA. Sommige moeten als navertellingen worden beschouwd, in andere
zijn hele episoden woordelijk geciteerd. De ZLA-teksten volgen een lezing
uit de groep die bij WILLIAMS-KRAPP 1986 is besproken als *Y2 (blz. 180 ev);
of er verband bestaat met de verkorte bewerking van Nm-1 heb ik tot
dusver niet kunnen nagaan. Met name de op het zeldzame NLA-zomerstuk gebaseerde teksten maken Ld-16 tot een uiterst belangrijke bron.
herkomst: Haarlem, Margaretha (tertiarissen, kapittel Utrecht). Zie SCHOENGEN, deel I blz. 94 en Van HEEL 1939, blz. 153-155, 328. Uit dit klooster zijn diverse handschriften bekend; zie over deze en andere verwante
handschriften de bijzonder zorgvuldige beschrijving van Ld-16 door Van
den BERG, blz. 102-111. Eén van de schrijfhanden ook in 's-Gravenhage,
KB, 133 M 1.
literatuur LIEFTINCK 1948, blz. 88-89. Van den BERG 1985. OVERGAAUW
1987, blz. 96 en 98. OvERGAAUW 1993, blz. 478-482 (HaMrg.).
balans 2r-2v excerpt ZLA Allerheiligen (Graesse 720,3-721,7). Onderzoek
naar de serie samengevatte legenden is nog gaande; enkele voorbeelden
mogen hier volstaan. 26v-27r ZLA Vedastus. 48v-49r ZLA Leo paus. 56r56v ZLA Marcellinus. 64v-65r NLA Pancratius. 77v-78v ZLA Vitus &
Modestus. 85r-86r NLA Zevenslapers. 151v-152v NLA Mattheus. 199r200r ZLA Simon & Juda.

Ld 17 Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, cod. B.P.L. 2708.
-

Papier, 190 bladen, geschreven ontrent 1466 (fol. 56rb). Bundel heiligenlegenden.
Op het samengestelde Catharinaleven volgt de NLA-prijs, naar de geïsoleerde lezing als in Ds-9. De mirakelen zijn echter ontleend aan de bewerkte
lezing van o.a. Ld-7, die een sleutelrol vervult bij het lopend onderzoek
naar de geïntegreerde NLA/ZLA-tradities (zie inleiding).
herkomst: Haarlem, Marie ten Zijl (regularissen, kapittel Sion). SCHOENGEN,
deel II blz. 80; YPMA 1949 blz. 41-47. Zie ook Van DIJK 1987. Copiiste
is Yda Iansdochter (fol. 56rb, 186ra).
balans
123va-124ra excerpt NLA Catharina (Graesse 797,10-16) .
127va-128ra excerpt ZLA Catharina (Graesse 795,5-20).

Ld 18 Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, cod. B.P.L. 2454/18.
-

De bovenrand van een perkamenten dubbelblad uit een oud ZLA-handschrift.
De teksten volgen de lezing die bij WILLIAMS-KRAPP 1986 is besproken als
*Y2 (blz. 180 ev).
herkomst onbekend.
balans
120ra-vb ZLA Kruisvinding, fragmenten (Graesse 305,19-307,35).
131 ra-vb ZLA Pinksteren, fragmenten (Graesse 334,31-336,28).

Ld 19 Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, cod. B.P.L. 2454/7.
-

Vijf stroken perkament vormen aaneengelegd een vrijwel compleet blad uit een
oud ZLA-winterstuk, geschreven in een mooie cursiva. De kolommen tellen
thans 33 regels; met de bovenrand ontbreken twee of drie regels.
herkomst onbekend.
balans lra-lvb ZLA Epifanien, fragment (Graesse 89,31-90,8).
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Ld-20 Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, cod. Ltk. 222.
Papier, 256 bladen. Alfabetisch geordende verzameling dicta, ontleend aan een
grote verscheidenheid van Middelnederlandse teksten. Dr. Werner Hoffmann heeft kans gezien om veel v an deze teksten te identificeren. Hij maakte
me opmerkzaam op het excerpt uit ZLA Silvester, dat hier werd opgenomen onder de naam Constantynus die keyser, en stuurde me gedetailleerde
informatie toe.
herkomst onbekend. Volgens Obbema omstreeks 1470-1480 geschreven in
Holland (Delft?).
literatuur De VREESE 1902, blz. 502-508 (hs. Gg). LIEFTINCK 1948, blz. 3536. LIEVENS 1958, blz. 282-283. OBBEMA 1996, blz. 64 (nr. 19).
balans 83r excerpt ZLA Silvester (Graesse 71,32-72,5).

L 5 London, British Library, cod. Add. 11417.
-

Perkament en papier, 268 bladen, gedateerd 1469 (fol. 1v). Bundel heiligenlevens,
openend met het samengestelde Augustinusleven en de reeks sermoenen,
als in het nauw verwante handschrift Dv-7 (zie aldaar) . Voorts is het Bernardusleven uitgebreid met onder meer een kort ZLA-excerpt.
herkomst: Bergen op Zoom, Margaretha (Dal van Josaphat). Zie SCHOENGEN, deel I blz. 38 en II blz. 29-30. Uit dit klooster komt ook Br-10; drie
schrijfhanden uit de periode 1460-1480 zijn onderscheiden door BOEREN
1964, blz. 96-97 (zie ook MASAI & WITTEK III, blz. 118 nr. A239). De tertiarissen zouden in 1470 overga an op de regel van Augustinus (vgl. bij Ds-6).
literatuur De FLOU & GAILLARD 1895, blz. 61-68. PRIEBSCH 1896, deel II
blz. 109 (nr. 126). LIEVENS 1958, blz. 55. WATSON 1979, nr. 48, pl. 716.
OBHOF 1991, blz. 98-99 (L2).

balans
109v-110r excerpt ZLA Augustinus (Graesse 561,16-562,4).
113r excerpt ZLA Augustinus (Graesse 562 nr. 4, tweede deel).
114r-114v bewerkt excerpt ZLA Augustinus (Graesse 562 nr. 4, eerste deel).
114v-115r bewerkt excerpt ZLA Augustinus (Graesse 563 nr. 6).
115r excerpt ZLA Augustinus (Graesse 562, nr. 2).
115r excerpt ZLA Augustinus (Graesse 562, nr. 3).
238r excerpt ZLA Bernardus (Graesse 538, 2-8). Uitgegeven bij DE FLOU
& GAILLARD 1895, blz. 66-67.

L 6 London, University College Library, Ms. Germ. 9.
-

Papier, 12 bladen. Verzameling exempelen. Een uitvoerig exempel rond Jacobus Maior (strekking als bij Graesse blz. 426 nr. 5) opent met een aan de
ZLA-traditie ontleende etymologie.
herkomst onbekend. Oostelijk Midd.elnederlands.
literatuur COVENEY 1935, blz. 43-45 (nr. 50).
balans 6va-vb excerpt ZLA Jacobus Maior (Graesse 421-422,20).

Ma 1 Manchester, John Rylands University Library, cod. Dutch 10.
-

Perkament, 116 bladen, gedateerd 1472 (fol. 115r). Martyrologium met de
proloog uit ZLA Allerheiligen, als in Ld-4, Ld-11, Ld-16 en Nm-1.
herkomst: Amsterdam, Lucia (tertiarissen, kapittel Utrecht). Van HEEL 1939,
blz. 100-101; Van EEGHEN 1941, blz. 156-193 (vermeldt dit handschrift niet).
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literatuur AxTERS 1970, blz. 169. KER 1977, blz. 396. WILLIAMS-K:RAPP 1986,
blz. 182n. OVERGAAUW 1987, blz. 96. OVERGAAUW 1993, blz. 454-456
(AmLuc.).

balans lr-lv excerpt ZLA Allerheiligen (Graesse 720,3-721,7).
Me 1 Mechelen, Stadsarchief, zonder signatuur.
-

Vier opeenvolgende perkamenten folia uit een mooi ZLA-zomerstuk. Het
fragment werd ontdekt in een doos met varia door de Mechelse stadsarchivaris Henri Installé en reeds in 1983 bestudeerd door dr. J. Deschamps;
van een publicatie kwam het echter niet. Me-1 kon hier worden opgenomen dankzij Deschamps, die me op deze bron opmerkzaam maakte en me
zijn waardevolle dossier ter beschikking heeft gesteld. De bijzondere tekst
van Me-1 laat zich aanzien voor de meest authentieke ZLA-lezing in dit
deel van het corpus.
herkomst onbekend. Brabant; volgens Deschamps geschreven ca. 1440-1450.

balans
tra ZLA Petrus ten Banden, explicit (Graesse 460, 28-37).
1 ra ZLA Stephanus I paus (Graesse blz. 461) .
1 ra-2vb ZLA Stephanus Inventio (Graesse blz. 461-465).
2vb-4vb ZLA Dominicus, ruim openingsfragment (Graesse 466-471,18) .

M 1 München, Bayerische Staatsbibliothek, cod. cgm 5250/33b.
-

Vrijwel volledig perkamenten dubbelblad, afkomstig uit een ZLA-zomerstuk.
De hoekjes zijn afgeknipt en de bovenrand ontbreekt; tekstverlies blijft
evenwel beperkt tot 3-4 regels recto en 4-6 regels verso. M-1 behoort tot
de meest oorspronkelijke representanten van de lezing die bij WILLIAIvtSKRAPP 1986 is besproken als *Y2 (blz. 180 ev).

herkomst onbekend. Geschreven in oostelijk Middelnederlands; blijkens een
correctie gelezen in het Rijnland.
literatuur De VREESE 1930, blz. 366.
balans
1 ra-lvb ZLA Augustinus, fragment (Graesse 563,19-564,39).
2ra-2vb ZLA Sint Jans Onthoofding, fragment (Graesse 571,30-573,8).

Mii-3 Munster, Universitatsbibliothek, cod. N.R. 301: bandfragment
(onder voorbehoud)
Aaneengelijmde stroken van verschillende perkamenten dubbelbladen, afkomstig uit het winterstuk van een legendarium, met althans legenden van
Vincentius, Sebastiaan en Johannes Aalmoezenier. Dr. Werner Hoffmann
te Eichstdtt vermoedde dat het hier om een ZLA-fragment zou kunnen
gaan en stuurde me op de valreep zijn persoonlijke aantekeningen. Er was
in dit bestek geen gelegenheid meer voor nader onderzoek.
herkomst onbekend. Oostelijk Middelnederlands.
literatuur SIEWERT 1991, blz. 105-108.

Nm-3 Nijmegen, Universiteitsbibliotheek, cod. 311.
(olim Wittem, Redemptoristenklooster cod. 11) .
Papier en perkament, 184 bladen, gedateerd 1453 (fol. 183r). Religieuze verzamelbundel, waarin als toegift bij Een capittel vanden vervaernisse des doots
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(Petrus Damianus) een excerpt uit ZLA Advent is opgenomen. Dat het
hier althans niet de NLA betreft had Lievens (blz. 318n) reeds vastgesteld
aan de hand van Ld-9. Gemarkeerde ZLA-varianten in deze passage vindt
men geciteerd bij BENZ, Lesartenverzeichnis, deel II 558-559.
herkomst: het deel waartoe de ZLA-tekst behoort werd althans afgeschreven
per mantis Cornelii Io• cristoffori borsalie van Monster op Zuid Beveland.
Voorts in bezit geweest van Agatha claes doechter; of we in haar een van
de zeven zusters uit Gouda mogen zien (een suggestie v an Lievens, blz. 320n)
valt moeilijk uit te maken. Zie over hen MEINSMA 1903, blz. 260; LIEFTINCK
& GUMBERT nr. 367 en nr. 484.
literatuur RUH 1956, blz. 154-155. LIEVENS 1958, blz. 313-320. AxTERS 1 970,
blz. 170-171. LIEFTINCK & GUMBERT, nr. 596, pl. 713. HUISMAN 1997.
balan s 165r 174v ZLA Advent, tweede stuk (Graesse 6,4-12,18).
-

-

0-2 Oxford, Bodleian Library, Ms. Dutch e 2.
Papier, 212 bladen. Religieuze verzamelbundel met onder meer een korte serie
Revelationes van Birgitta van Zweden; uit de NLA afkomstig zijn drie tijdeigen-legenden. Dr. J. Deschamps, die het handschrift reeds in 1972 heeft
onderzocht, attendeerde me op deze bron en stuurde me zijn codicologische beschrijving. Met name de in 0-2 bewaarde vastenteksten zijn voor
het NLA-onderzoek van grote betekenis.
herkomst onbekend; oostelijk Middelnederlands. Volgens Deschamps ca. 1500
geschreven.

balan s
1 ra-10va NIA Kerstmis, opent fragm. (Graesse 41,6 ev) .
15va-16va NLA Quadragesima.
16vb-20va NLA Quatertemper.

Pa-2 Paris, Bibliothèque nationale de France, cod. Neerl. 129.
Perkament, 133 bladen. Verzamelbundel rond de heilige Catharina. Onder de
toevoegingen vinden we de prijs als in Ds-10: de verbeterde NLA-tekst,
aangevuld met ZLA. Ik heb het handschrift zelf nog niet onder ogen
gehad; vermoedelijk herbergt ook de lange reeks mirakelen twee teksten
die op NLA en/of ZLA teruggaan.
herkomst: Rosmalen, Marienwater (Birgittijns dubbelklooster). Vervaardigd
na het jaar 1479 (fol. 127v), door copiiste en miniaturiste van Barbarahandschrift 's-Gravenhage, KB, 133 B 13. Uit hetzelfde klooster is mogelijk
Ny-1 afkomstig. SCHOENGEN, deel II blz. 163. Zie ook De KREEK 1986
en SANDER OLSEN 1995.
literatuur DESCHAMPS 1972, blz. 205-206 (nr. 72), pl. 60-61.
bal an s 107v-110v prijs van Catharina, samengesteld uit een ZLA-excerpt
(Graesse 795,20-797,9) en een NLA-excerpt (Graesse 797, 10-16). De
serie mirakelen zal nog moeten worden onderzocht.

Tb-1 Tilburg, Bibliotheek Katholieke Universiteit Brabant, cod.
Brabantcollectie KHS 3.
(olim 's Hertogenbosch, Prov. Genootschap 673)
Papier en perkament, 320 bladen. Verzamelbundel rond de heilige Catharina.
Onder de vele toevoegingen vinden we de samengestelde prijs als in Gh-22
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(zie aldaar), vermoedelijk naar een wat oorspronkelijker legger. In Tb-1
zijn de teksten echter met vrome breedsprakigheid bewerkt. De beide
mirakelen zullen teruggaan op de ZLA.
herkomst: een ingeplakte perkamenten strook meldt bezit te Oisterwijk,
Catharinaberg (tertiarissen, kapittel Zepperen) . Zie SCHOENGEN, deel I
blz. 157-158 en Van HEEL 1953a, deel II blz. 119-121. Jaartal 1478
wordt in de tekst genoemd en het h andschrift zal niet l ang daarna geschreven zijn. Voorts te Rosmalen, St. Annaburg (regularissen, kapittel Venlo);
zie SCHOENGEN, deel II blz. 163-164.
literatuur HEZENMANS 1876. De GROOT & OVERDIEP 1936, blz. 24-25.
JANSEN-SIEBEN 1989, blz. 454 (T30). Van de VEN 1994, deel I blz. 3944.
bal an s
203r-205v bewerkt excerpt ZLA Catharina (Graesse 795,20-797,9).
205v-206r bewerkt excerpt NLA Catharina (Graesse 797, 10-16) .
305v-306r mirakel, naverteld naar ZLA Catharina (Graesse 795, 5-9).
310v-311r mirakel, naverteld naar ZLA Catharina (Graesse 795, 1020) .
Tr 4 Trier, Stadtbibliothek, cod. 1189/2023 (onder voorbehoud).
Papier, 64 bladen. Drie ruime fragmenten van een bundel heiligenlegenden,
gedeeltelijk naar de Legenda aurea bewerkt. Van de legende van Petrus
Martelaar (fol. 1 va-3va) doet het incipit de verkorte ZLA-versie vermoeden uit de Middelfrankische traditie (cf. WILLIAMS-KRAPP 1986 blz. 184,
*Y.3.1.1.), waarmee Tr-4 verscheidene teksten gemeen heeft. De samengestelde Catharinalegende (fol. 46va-53va) lijkt te behoren tot de traditie
van B-8, waarin ZLA-excerpten hun weg reeds gevonden hadden. Nog
diverse andere legenden verdienen nader onderzoek; helaas was dat in dit
bestek niet mogelijk.
herkomst onbekend; Rijnland, tweede helft vijftiende eeuw.
literatuur BECKER 1911, blz. 70-71. WILLIAMS-KRAPP 1986, registers. BUSHEY
1996, blz. 185-187.
-

ubi ? een verdwenen bron
Volgens melding van MARGRY 1986 (blz. 202) werd in 1855 een Middelnederlands LA-handschrift geveild, dat mogelijk afkomstig is uit het
Katharijneconvent te Heusden (cf. Am-3). Het zou gaan om een 184
bladen tellend zomerstuk vanaf Jacobus Maior. Ondanks uiterlijke overeenkomsten kan dit handschrift niet vereenzelvigd worden met Gh-5 of
Gh-8.
Hoewel de informatie schaars is mogen we een ZLA-lezing verwachten, aangezien de grens tussen winter- en zomerstuk ligt bij Jacobus Maior. Voorzover
bekend is dat alleen het geval in de ZLA-traditie, als bij bovengenoemde
bronnen, Dii-1 en Ld-2.
d-14 „Dat boeck van onser liever vrouwen miraculen"
[J.J. vdMeer & M. Yemantsz. ? Delft? ± 1477-1478] .
Verzameling Maria-exempelen, naar de lezing die we ook in handschrift Du-3
aantreffen. DE Voos 1903 (deel II blz. LXXVIII) geeft een opsomming
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van teksten die op de Legenda aurea zouden teruggaan, maar daarin zijn
enkele onjuistheden geslopen. Het door mij geraadpleegde exemplaar wordt
bewaard in de KB te 's-Gravenhage, onder signatuur 169 G 44.
literatuur CAMPBELL, blz. 80 (nr. 299). DE Voos 1903, deel II blz. LXVIIILXXIV (druk nr. 1) . Zie voorts KRONENBURG, deel V blz. 299.

balans
1 r-1 v excerpt ZLA Maria Geboorte (Graesse 592 nr. 7) .
lv excerpt ZLA Maria Geboorte (Graesse 590 nr. 2).
10r-11r excerpt ZLA Maria Boodschap (Graesse 221 nr. 3).
12r excerpt ZLA Maria Hemelvaart (Graesse 513 nr. 2).
12r-12v excerpt ZLA Maria Geboorte (Graesse 593 nr. 8) .
13r-v excerpt ZLA Maria Geboorte (Graesse 592 nr. 6).
13v-14r excerpt ZLA Maria Geboorte (Graesse 591 nr. 4) .
15v-16r excerpt ZLA Maria Geboorte (Graesse 593 nr. 9). Uitgegeven bij
De Voos 1903 II, blz. LXXII.
16r-17r excerpt ZLA Maria geboorte (Graesse 594 nr. 10) .
17r-18v excerpt ZLA Maria Hemelvaart (Graesse 513 nr. 3).
19r-19v excerpt ZLA Maria Geboorte (Graesse 591 nr. 3).
19v-21r excerpt ZLA Maria Lichtmis (Graesse 165 nr. 2).
21r excerpt ZLA Maria Lichtmis (Graesse 166 nr. 3).
21v excerpt ZLA Maria Hemelvaart (Graesse 517 nr. 8).
31 r-v excerpt ZLA Maria Boodschap (Graesse 221 nr. 2).

d-15 „Dit sijn die miraculen van onse lieue vrouwe"
Hugo Jansz van Woerden, Leiden 1503.
Verzameling Maria-exempelen, herdruk van d-14 (zie aldaar). De door mij
geraadpleegde exemplaren worden bewaard in de Universiteitsbibliotheek
te Amsterdam, signatuur ned.inc. 45, en in de Stadsbibliotheek te Haarlem,
signatuur 56 D 5:1.
literatuur DE Voos 1903, deel II blz. LXXIV (druk nr. 2). NIJHOFF 8C KRONENBERG, blz. 545 (nr. 1527). Een catalogus van de Haarlemse postincunabelen, door G. J. Jaspers, zal dit jaar verschijnen.
bal ans
2r-2v excerpt ZLA Maria Geboorte (Graesse 592 nr. 7).
2v excerpt ZLA Maria Geboorte (Graesse 590 nr. 2).
10r-11r excerpt ZLA Maria Boodschap (Graesse 221 nr. 3).
11 v excerpt ZLA Maria Hemelvaart (Graesse 513 nr. 2) .
11v-12r excerpt ZLA Maria Geboorte (Graesse 593 nr. 8).
12v excerpt ZLA Maria Geboorte (Graesse 592 nr. 6).
12v-13r excerpt ZLA Maria Geboorte (Graesse 591 nr. 4).
14r-15r excerpt ZLA Maria Geboorte (Graesse 593 nr. 9).
15r-16r excerpt ZLA Maria geboorte (Graesse 594 nr. 10) .
16r-17r excerpt ZLA Maria Hemelvaart (Graesse 513 nr. 3).
17v-18r excerpt ZLA Maria Geboorte (Graesse 591 nr. 3).
18r-19r excerpt ZLA Maria Lichtmis (Graesse 165 nr. 2).
19r-19v excerpt ZLA Maria Lichtmis (Graesse 166 nr. 3).
19v excerpt ZLA Maria Hemelvaart (Graesse 517 nr. 8) .
28r-28v excerpt ZLA Maria Boodschap (Graesse 221 nr. 2).
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d-16 „Sinte Katherinen Legende gheboerten ende der bekeringhe•
ende passye der heyligher maghet"
Govaert Bac, Antwerpen [± 1496] .
Verzamelbundel rond de heilige Catharina, openend met de ZLA-etymologie
(cf. Gh-19 en Ld-15). Ook prijs en tekstkritiek zijn aan de ZLA ontleend.
Het door mij geraadpleegde exemplaar berust in de Stadsbibliotheek van
Haarlem, signatuur 56 D 5:3.
literatuur CAMPBELL, blz. 311 (nr. 1101, zie ook blz. 318 nr. 1126) . De GROOT
8C OVERDIEP 1936, blz. 23 en titelprent. JASPERS 1987, blz. 213-214
(nr. 66) . INCUNABULA, blz. 180 (nr. 1174) .
balans
1 v excerpt ZLA Catharina (Graesse 789b, 1-14) .
23v-25v excerpt ZLA Catharina (Graesse 795,20-797,24).

Alfabetisch register van genoemde teksten uit de traditie van NLA en
ZLA
De onder voorbehoud opgenomen bronnen zijn hier tussen vierkante
haken geplaatst. Met een asterisk gemerkte legenden zijn ter sprake
gekomen in de inleiding.
Abdon Dii-5.
Adrianus Du-5.
Advent Dii-5 Nm-3.
Aegidius Dii-5.
Agatha Dii-5.
Agnes [Am-4] Ar-2 Gt-5.
Amandus Dii-5.
Ambrosius Du-5.
Andreas Dii-5.
Allerheiligen B-7 Br-5 Dii5 Ld-11 Ld-16 Ma-1.
Allerzielen B-7 Dii-5.
Anastasia Dii-5.
Augustinus B-6 Br-27 Ds-6
Ds-7 Ds-8 Dv-7 Dii-4
Dii-5 [Ko-6] Gh-20 Gh21 Ld-13 Ld-14 L-5
M-1 Wo-2.
Barlaam en Josaphat*
Barnabas* Dii-5.
Bartholomeus Dii-5.
Basilius Dii-5.
Benedictus Dii-5.
Bernardus Dii-5 L-5.

Besnijdenis ons Heren
DU-5.
Blasius Du-5.
Brictius Dii -5.
Calixtus Dii-5.
Catharina* Am-4 B-3 B8 Br-26 Ds-9 Ds-10
Dii-2 Dii-5 Gt-4 Gh19 Gh-22 La-1 Ld-15
Ld-17 Pa-2 Tb -1 [Tr-4]
d-16.
Cecilia* Dii-5.
Christina Ar-2 Dii-5.
Christoffel Dii-5.
Chrysogonus Dii-5 Gh-15.
Clemens Dii-5.
Cosmas Dii-5.
Cyriacus Dii-5.
Dionysius Dii -5.
Dominicus* Dii-5 Me-1.
Donatus Dii-5.
Elisabeth Dii-5.
Epifanien B-7 Dii-5 Ld-19.
Eufemia Dii-5.

Eusebius Dii-5.
Fabianus Dii-5.
Felix en Adauctus Dii-5.
Gervasius* Dii-5 Gh-15.
Georgius Dii-5.
Germanus Dii-5.
Gorgonius Du-5.
Gregorius Ar-2 Dii-5.
Hemelvaart ons Heren B7.
Hieronymus Dii-5 Ld-12.
Hilarius Dii-5.
Hippolytus Dii-5.
Ignatius Ar-2 Dii-5.
Jacobus Intercisus Dii-5.
Jacobus Maior* Dii-5 L-6.
Jacobus Minor Dii-5.
Joh. Aalmoezenier [Mii-3]
Joh. Baptist geboorte*
Du-5.
Joh. Baptist onthoofd Dii-5
M-1.
Joh. Chrysostomus Dii-5.
Joh. evangelist B-7 Dii-5.
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Joh. ter Latijnse poort Du-5.

Johannes en Paulus Dii -5
Gh-16.
Juliana Du-5.
Juli an us Du -5.
Justina Du -5.
Kerkwijding Dii-5.
Kerstmis B-7 Du-5 0-2.
Kruisverheffing Dii-5.
Kruisvinding Dii-5 Ld-18.
Lambertus Dii-5.
Laurentius* Du-5.
Leo Dii-5 Gh-16 Ld-16.
Leonardus Dii -5.
Leodegarius Du-5.
Letanie Dii-5.
Longinus Du -5.
Lucas* Dii-5.
Lucia Ar-2 Du-5.
Lupus Dii-5.
Makkabeeën Du -5.
Mamertinus Dii-5.
Marcellinus* Dii-5 Ld-16.
Marcellus DU -5.
Marcus Dii-5.
Margriete* Dii -5.
Maria Aegyptiaca Dii -5.
Maria Boodschap Am-3
B-7 Du-3 Gh-17 Gh-18
K6-5 d-14 d-15.
Maria Geboorte Am-3 B-7
Dii-3 Dii-5 Gh-17 Gh18 d 14 d-15.
Maria Hemelvaart* Am-3
B-7 Du-3 Dii-5 Gh-17
Gh-18 d-14 d-15.
-

Maria Lichtmis B-7 Du-3
Dii-5 .Gh-17 d-14 d-15.
Maria Magdalena Dii -5.
Marina* Du-5.
Martha Dv-8 Dii -5.
Martinus Dii -5.
Matthias Du-5.
Mattheus Dii-5 Ld-16.
Mauritius Du-5.
Michael Du -5.
Nazarius Du -5.
Nereus Du -5.
Nicolaas Ar-2 Dii -5.
Onnozele kinderen* B-7
Du-5.
Pancratius Dii -5 Ld-16.
Pasen Am -5 B-7 Br -25.
Patricius Du -5.
Paula Dii -5 Gh-23.
Paulus apostel Dii-5 Ld14.
Paulus bekering Dii-5.
Petronella Dii-5.
Petrus Exorcista* Du-5.
Petrus apostel* Dii-5 Ld14 Gh-16.
Petrus stoel Du-5.
Petrus ten banden* Du-5
Me-1.
Petrus van Milaan Dii-5
[Tr-4] .
Philippus Du-5.
Pinksteren* B-7 Br-25 Lá18.
Praxedis Du-5.
Primus Du-5.
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Proloog ZLA-vertaler Dii-5.

Prothus* Dii -5.
Quadragesima Du-5 0-2.
Quatertemper 0-2.

Quintinus*
Remigius tran slatie Du-5.
Saturninus Du -5.
Sebastiaan Dii-5 [Mu-3] .
Secundus Dii-5.
Septuagesima Du-5.
Silvester Dii -5 Ld -20.
Simon & Juda Du-5 Ld-16.
Sixtus Du -5.
Stephanus I paus Dii-5
Me-1.
Stephanus martelaar B-7
Du-5.
Stephanus inventio B-7
Du-5 Me-1.
Symphorianus Du-5.
Thais*
Theodora L-4.
Theodorus Dii-5.
Thomas apostel Du-5.
Thomas Beckett Dii-5.
Timotheus Du-5.
Urbanus Dii -5.
Ursula* Ar-2 Du-5.
Valentijn Du-5.
Vedastus Dii-5 Ld-16.
Vier Gekroonden Du-5.
Vincentius Dii-5 [Mii-3] .
Vitalis Dii-5.
Vitus* Dii-5 Ld-16.
Zevenslapers Br-28 Dii-5
Ld-16.

Register van handschriften en drukken
Alle genoemde handschriften vindt men hier geordend naar signatuur;
omwille van de volledigheid is ook de verdere overlevering van ZLA
en NLA, voorzover tot dusver bekend, in dit register opgenomen. De
bronnen die eerder systematisch werden besproken in de overzichten van
WILLIAMS-KRAPP 1986 (blz. 57-84, 161-163) en SCHEURKOGEL 1990
(blz. 25-45) zijn gemerkt met een asterisk. Indien ze in deze bijdrage ter
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sprake zijn gekomen, wordt dit apart vermeld. De overige bronnen zijn
naar siglum gepresenteerd in het supplement.
In de lijst ontbreekt hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I,
15.134, eerder als ZLA-bron aangedragen. Nader onderzoek heeft aan
het licht gebracht dat in dit handschrift geen ZLA-legenden voorkomen;
siglum Br-11 komt derhalve te vervallen.
Handschriften
Amsterdam, Universiteitsbibliotheek, cod. I F 1.
Amsterdam, Universiteitsbibliotheek, cod. I G 32. Zie bij Kó-5.
Am-5
Amsterdam, Universiteitsbibliotheek, cod. I G 34.
Am-1 * Amsterdam, Universiteitsbibliotheek, cod. IV B 14. Zie inleiding, voorts
genoemd bij Am-5.
Am-2 * Amsterdam, Universiteitsbibliotheek, cod. IV B 15. Zie inleiding, voorts
genoemd bij Am-5.
Am-4
Amsterdam, Bibliotheek der Vrije Universiteit, cod. XV.05500.
* Arnhem, Gelderse Bibliotheek, cod. 7.
Ar-1
olim Arnhem, antiquariaat Israel.
Ar-2
B-1
* Berlin, SBB - Preugischer Kulturbesitz, mgf 956.
B-2
* Berlin, SBB - Preugischer Kulturbesitz, mgf 1361.
* Berlin, SBB - Preugischer Kulturbesitz, mgq 524. Zie bij Ar -2, Ds-9.
B-3
* Berlin, SBB - Preugischer Kulturbesitz, mgq 1086.
B-5
Berlin, SBB - Preugischer Kulturbesitz, mgq 1101.
B-6
B-7
Berlin, SBB - Preugischer Kulturbesitz, mgq 1395.
Berlin, SBB - Preugischer Kulturbesitz, mgq 1687.
B-8
* Berlin, SBB - Preugischer Kulturbesitz, Frag.var. 11.
B-4
* Bornem, Sint-Bernardusabdij, cod. 11.
Bo-1
* Bornem, Sint-Bernardusabdij, cod. 70-71 (alias 80-81). Zie inleiding.
Bo-2
* Brugge, Sint-Janshospitaal (alias Memling museum), zonder signatuur. Zie
Bg-1
inleiding.
Brussel, Bibliotheca Bollandiana, cod. 487. Zie bij Br-27.
Br-1
* Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, cod. 388.
Br-2
* Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, cod. 1116.
Br-3
* Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, cod. 1405.
Br-4
* Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, cod. 2190-91. Zie bij Br-27,
Gh-21.
Br-5
* Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, cod. 2559-62. Zie bij Am-5.
Br-6
* Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, cod. 3402/3403.
Br-7
* Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, cod. 4299.
Br-8
* Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, cod. 8027.
Br-9
* Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, cod. 11.729/30.
Br-10 * Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, cod. 11.797. Zie bij L-5.
Br-12 * Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, cod. 15.140. Zie inleiding, voorts
genoemd bij Gh-16
Br 13 * Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, cod. 15.142.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, cod. 19.550.
Br-25
Br-14 * Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, cod. 19.554. Zie inleiding.
Am-3

-
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Br-27
Br-15 *
Br-16 *
Br-17 *
Br-18 *
Br-19 *

Brussel, Koninklijke Bibliotheek
Brussel, Koninklijke Bibliotheek
Brussel, Koninklijke Bibliotheek
Brussel, Koninklijke Bibliotheek
Brussel, Koninklijke Bibliotheek
Brussel, Koninklijke Bibliotheek
Brussel, Koninklijke Bibliotheek
Brussel, Koninklijke Bibliotheek
Brussel, Koninklijke Bibliotheek
Brussel, Koninklijke Bibliotheek
Brussel, Koninklijke Bibliotheek
Brussel, Koninklijke Bibliotheek
Brussel, Koninklijke Bibliotheek
Brussel, Koninklijke Bibliotheek

Albert I, cod. 21.875.
Albert I, cod. II 115,6.
Albert I, cod. II 469.
Albert I, cod. II 1944.
Albert I, cod. II 2454.
Albert I, cod. II 5336/I.
Albert I, cod. IV 4. Zie bij Br 27.
Br-20 *
Albert I, cod. IV 138.
Br-21 *
Albert I, cod. IV 174.
Br-26
Albert I, cod. IV 269.
Br-22 *
Albert I, cod. IV 592.
Br-23 *
Albert I, cod. IV 673.
Br-24 *
Albert I, cod. IV 853,4.
Br-28
Albert I, cod. IV 1203,1.
Ca-1
* Cardiff, Public Library, cod. 2641.
Ds-1
* Darmstadt, Hessische Landes- and Hochschulbibliothek, cod. 144.
Ds-2 * Darmstadt, Hessische Landes- and Hochschulbibliothek, cod. 447.
Ds-6
Darmstadt, Hessische Landes- and Hochschulbibliothek, cod. 540.
Ds-7
Darmstadt, Hessische Landes- and Hochschulbibliothek, cod. 734.
Ds-3 * Darmstadt, Hessische Landes- and Hochschulbibliothek, cod. 814. Zie bij
-

Ds 10.
-

Ds-9
Darmstadt, Hessische Landes- and Hochschulbibliothek, cod. 991.
Ds-4 * Darmstadt, Hessische Landes- and Hochschulbibliothek, cod. 1433.
Ds-5 * Darmstadt, Hessische Landes- and Hochschulbibliothek, cod. 2196. Zie bij
B 7 Ds 10.
-

-

Ds-8
Darmstadt, Hessische Landes- and Hochschulbibliothek, cod. 2458.
Ds-10
Darmstadt, Hessische Landes- and Hochschulbibliothek, cod. 2682.
Dv-6 * Deventer, Stads- of Athenaeumbibliotheek, cod. 10 W 6.
Dv-1 * Deventer, Stads- of Athenaeumbibliotheek, cod. 101 D 5
Dv-2 * Deventer, Stads- of Athenaeumbibliotheek, cod. 101 F 9.
Dv- 3 * Deventer, Stads - of Athenaeumbibliotheek, cod. 101 F 10. Zie bij Dv 7
Dv 4 * Deventer, Stads of Athenaeumbibliotheek, cod. 101 F 11. Zie bij B 8,
-

-

Dv-8
Dv- 5 *

-

-

Dv-7, Dv-8.
Deventer, Stads- of Athenaeumbibliotheek, cod. 101 F 12.

Deventer, Stads- of Athenaeumbibliotheek, cod. 101 F 13. Zie bij Dv 7.
Deventer, Stads- of Athenaeumbibliotheek, cod. 101 F 15.
Düsseldorf, Hauptstaatsarchiv, cod. G V 1. Zie bij Ar 2.
Dii - 1 * Düsseldorf, Universitdts- and Landesbibliothek, cod. C 20 (Leihgabe).
Genoemd bij „ubi? ".
Du-4
Düsseldorf, Universitáts- and Landesbibliothek, cod. C 21 (Leihgabe).
Diu-2 * Düsseldorf, Universitats- and Landesbibliothek, cod. C 23 (Leihgabe). Zie
inleiding en bij Ds 9, DU-3, Du 4.
.
Dii-3
Dusseldorf, Universidts- and Landesbibliothek, cod. C 25 (Leihgabe).
Dii-5
Dusseldorf, Universitats- and Landesbibliothek, cod. C 120 (Leihgabe).
Gt-4
* Gent, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, cod. 123. Zie inleiding; zie voorts
bij Gh 22.
* Gent, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, cod. 529. Zie inleiding.
Gt - 1
Gt-2
* Gent, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, cod. 896.
-

Dv-7

-

-

-

-
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* Gent, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, cod. 1080. Zie bij Gh-21.
Gent, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, cod. 1269.
Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde,
cod. 10. Zie bij Kó-5.
Gb -1 * Gottingen, Niedersachsische Staats- and Universitatsbibliothek, cod. Theol.
200.
's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, cod. 70 E 13. Zie bij Kó-5.
Gh -1 * 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, cod. 70 E 14. Zie inleiding.
Gh -2 * 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, cod. 70 E 15.
Gh -3 * 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, cod. 70 H 40. Zie inleiding; zie
voorts bij Du-4.
Gh-17
's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, cod. 70 H 42.
Gh-20
's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, cod. 71 G 62.
Gh-21
's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, cod. 71 H 6.
Gh-16
's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, cod. 71 H 6: schutbladen.
Gh-23
's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, cod. 71 H 8.
Gh-22
's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, cod. 71 H 65.
Gh-4 * 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, cod. 73 D 9.
's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, cod. 73 E 26. Zie bij Gt-5.
Gh-5 * 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, cod. 73 E 33. Zie inleiding, voorts
genoemd bij „ubi?':
Gh -6 * 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, cod. 73 H 11.
Gh -7 * 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, cod. 75 E 16.
Gh -8 * 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, cod. 75 E 17. Genoemd bij „ubi .
Gh -9 * 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, cod. 78 F 1. Zie inleiding.
Gh -10 * 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, cod. 129 G 9.
Gh -.11 * 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, cod. 131 G 11. Zie inleiding; zie
voorts bij Gh-15, Ld-14.
Gh-15
's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, cod. 131 G 11: fragmenten in de
band.
's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, cod. 133 B 13. Zie bij Pa-2.
Gh -12 * 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, cod. 133 B 17.
Gh -13 * 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, cod. 133 E 6. Zie inleiding, voorts
genoemd bij Dv-Z Du-4.
's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, cod. 133 M 1. Zie bij Ld-16
Gh-14 * 's-Gravenhage, Museum Meermanno-Westreenianum, cod. 10 E 15.
Gh-19
's-Gravenhage, Museum Meermanno-Westreenianum, cod. 10 F 9.
Gh-18
olim 's-Gravenhage, Aloysiuscollege, cod. 4.
Ha-1 * Haarlem, Stadsbibliotheek, cod. 187 D 5.
Hv-1 * Hannover, Niedersachsische Landesbibliothek, cod. I 189 a
Ks-2
* Kassel, Landesbibliothek and Murhardsche Bibliothek, 2° Ms. poet. et
roman. 41.
Ks-1
* Kassel, Landesbibliothek and Murhardsche Bibliothek, 2° Ms. theol. 56.
Zie inleiding.
Ko - i * Köln, Historisches Archiv, cod. GB 88. Zie bij Ds-6

Gt-3
Gt -5

.

K6 -5
K6 -2
Kó -3

Köln, Historisches Archie, cod. W 25.

* Köln, Historisches Archiv, cod. W 155.
* Köln, Historisches Archiv, cod. W 165. Zie bij B-Z, B-8, Ds-Z Dii-5.
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K6-4 * Köln, Historisches Archiv, cod. W 169.
Köln, Historisches Archiv, cod. W 173 (opgenomen onder voorbehoud).
K6-6
La-1
olim Laren, privé - collectie dr. F.N. Sickenga.
* Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, cod. B.P.L. 61.
Ld-1
* Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, cod. B.P.L. 86. Genoemd bij
Ld-2
„ubi? ".
Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, cod. B.P.L. 2160.
Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, cod. B.P.L. 2383.
Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, cod. B.P.L. 2454/7.
Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, cod. B.P.L. 2454/18.
Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, cod. B.P.L. 2708.
Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, cod. Ltk. 222.
Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, cod. Ltk. 251.
* Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, cod. Ltk. 263.
Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, cod. Ltk. 272.
* Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, cod. Ltk. 273. Zie bij Ld-11.
Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, cod. Ltk. 274.
Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, cod. Ltk. 275.
* Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, cod. Ltk. 278. Zie inleiding; zie
voorts bij Gh-18.
Ld-6
* Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, cod. Ltk. 279. Zie inleiding.
Ld-7
* Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, cod. Ltk. 280. Zie inleiding, voorts
bij Ld-17, Gh-15.
Ld-8
* Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, cod. Ltk. 281.
* Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, cod. Ltk. 283. Genoemd bij
Ld-9
Nm-3.
Ld-10 * Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, cod. Ltk. 1761, 1761a.
L-3
* London, British Library, cod. Add. 10287.
L-5
London, British Library, cod. Add. 11417.
L-1
* London, British Library, cod. Add. 18162. Zie inleiding.
L2
* London, British Library, cod. Add. 20034.
London, University College Library, Ms. Germ. 9.
L-6
L-4
* London, University College Library, Ms. Germ. 17. Zie bij B-8, Ds-7.
Mt-1
* Maastricht, Rijksarchief Limburg, cod. 167 I 1.
Maastricht, Stadsbibliotheek, cod. 111. Zie bij Dv-7.
Ma-1
Manchester, John Rylands Library, cod. Dutch 10.
Mechelen, Stadsarchief, zonder signatuur. Zie ook inleiding.
Me-1
München, Bayerische Staatsbibliothek, clm 13029. Zie inleiding.
M-1
München, Bayerische Staatsbibliothek, cgm 5250/33b.
Mu-1 * Munster, Staatsarchiv, Msc. VII 2b.
Munster, Universitatsbibliothek, cod. N.R. 301: bandfragment (opgenomen
Mu-3
onder voorbehoud).
olim Munster, Universitdtsbibliothek, cod. 223. Zie bij Du-4.
Mii-2 * Munster-Albachten, Haus Alvinghof, cod. 71. Zie inleiding; zie voorts bij
Ar-2.
Ny-1 * New York, Pierpont Morgan Library, cod. 868. Zie bij Pa-2.
Nm-1 * Nijmegen, Gemeentearchief, Rooms Katholiek Weeshuis 954 (62). Zie bij
Ld-11, Ld-16

Ld-13
Ld-12
Ld-19
Ld-18
Ld-17
Id-20
Ld-14
Ld-3
al-15
Ld-4
Ld-16
Ld-11
Ld-5

-
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Nm -2
Nm -3

* Nijmegen, Universiteitsbibliotheek, cod. 303.
Nijmegen, Universiteitsbibliotheek, cod. 311.
N-1
* Nurnberg, Germ. Nationalmuseum, cod. 8826.
0-1
* Oxford, Bodleian Library, Ms. Dutch b 2, f. 4.
0-2
Oxford, Bodleian Library, Ms. Dutch e 2.
Pa-1
* Paris, Bibliothèque nationale de France, cod. All. 35.
Pa-2
Paris, Bibliothèque nationale de France, cod. Neerl. 129.
P-1
* olim Praag, Neustddter Gymnasialbibliothek, cod. 645.
Sk-1
* Stockholm, Kungliga Biblioteket, cod. A 159. Zie inleiding.
* Stockholm, Kungliga Biblioteket, cod. A 217.
Sk-2
Tilburg, Bibliotheek Katholieke Universiteit Brabant, cod. Brabantcollectie
Tb-1
KHS 3.
Tr-1
* Trier, Stadtbibliothek, cod. 812/1339.
Tr-2
* Trier, Stadtbibliothek, cod. 1185/487. Zie bij Dii-5.
Tr-4
Trier, Stadtbibliothek, cod. 1189/2023 (opgenomen onder voorbehoud).
Tr-3
* Trier, Stadtbibliothek, cod. 1191/492. Zie bij Dii-5.
Ut -1
* Utrecht, Centraal Museum, zonder signatuur (cat.nr. 1569). Zie inleiding,
voorts bij Gh-21.
* Utrecht, Universiteitsbibliotheek, cod. 5 F 12.
Ut -2
W-1
* Wien, Osterreichische Nationalbibliothek, cod. 15.418.
Wien, Qsterreichische Nationalbibliothek, cod. ser. nov. 12827. Zie bij Gh-18.
Wo -2 * Wolfenbiittel, Herzog August Bibliothek, cod. 14.21 Aug. 4°. Zie bij B-8,
Dv-Z Gh-21.
Wo-1 * Wolfenbiittel, Herzog August Bibliothek, cod. 80,5 Aug. 2°. Zie inleiding.
Wii-1 * Würzburg, Universitatsbibliothek, cod. M. ch. q. 144.
Drukken van het Passionael
d-1
d-2
d-3
d-4
d-5
d-6
d-7
d-8
d-9
d-10
d-11

* Gheraert Leeu, Gouda 1478.
* Gheraert Leeu, Gouda 1480.
* Jan Veldener, Utrecht 1480.
* [J.J. van der Meer], Delft 1482.
* [J.J. van der Meer], Delft 1484.
* Ludovicus van Renchen, Köln 1485.
* [J.J. van der Meer], Delft 1487.
* [Chr. Snellaert], Delft 1489.
* Peter van Os, Zwolle 1490.
* H. Eckert van Hombergh, Delft 1499-1500.
* H. Eckert van Hombergh, Antwerpen 1505.

(CAMPBELL nr. 1755)
(CAMPBELL nr. 1756)
(CAMPBELL nr. 1757)
(CAMPBELL nr. 1758/59)
(CAMPBELL nr. 1760/61)
(COPINGER nr. 6507)
(CAMPBELL nr. 1763/64)
(CAMPBELL nr. 1765)
(CAMPBELL nr. 1766)
(CAMPBELL nr. 1767)

(NIJHOFF /KRONENBERG nr. 1193)
* Wolfgang Hopyl, Paris, voor Willem Houtmart, Brussel 1505.
(NIJHOFF /KRONENBERG nr. 1194)
d-13 * H. Eckert van Hombergh, Antwerpen 1516.
(NIJHOFF /KRONENBERG nr. 1195)

d-12

Overige drukken
d-14

Dat boeck van onser liever vrouwen miraculen. [J.J. vdMeer & M. Yemantsz.,
Delft? 1477-1478] .
(CAMPBELL nr. 299)
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Sinte Katherinen Legende. Govaert Bac, Antwerpen {± 1496] .
(CAMPBELL nr. 1101)
Sinte Augustinus Legende. Claes de Grave, Antwerpen 1513.
Zie bij Br-2Z (NIJHOFF/KRONENBERG nr. 150)
Dit sijn die miraculen van onse lieue vrouwe. Hugo Jansz van Woerden,
Leiden 1503.
(NIJHOFF/KRONENBERG nr. 1527)
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Warenkennis, kleurbereidingen voor miniaturisten en
vakkennis voor ambachtslui (15de E.)
door W.L. Braekman
Inleiding
De technische vaardigheden van middeleeuwse ambachtslui van
diverse pluimage vormen een boeiend onderzoeksterrein dat, door
de geleidelijke ontsluiting van allerlei laatmiddeleeuwse traktaten
en handboeken, de laatste jaren onvermoed nieuwe impulsen heeft
gekregen.
Technische recepten voor de meest uiteenlopende procédés zijn
bewaard in verzamelingen, waarvan de inventarisering sedert een paar
jaar algemeen toegankelijk is.' Een aantal van deze collecties recepten
zijn reeds uitgegeven, 2 maar talrijk zijn de handschriften die eveneens
vakkennis bevatten maar nog geen aandacht hebben gekregen.
Eén van deze manuscripten bevindt zich in de Stadsbibliotheek te
Trier (Hs. 1028/1959, 8°). Het is de belangrijke groep technische recepten die erin voorkomt die hierna wordt bekendgemaakt. 3
Dit handschrift dateert gedeeltelijk uit de late vijftiende en gedeeltelijk
uit de zestiende eeuw. Het bevat vooral medische en gynaecologische
recepten, maar ook een pesttraktaat, een kruidenboek, korte teksten over
hematoskopie en een zg. „kunstboek". Dit is een collectie technische
recepten, vooral ten gebruike van schilders, verluchters van handschriften, scribenten en andere specialisten die met het maken van meestal
toegepaste kunst hun brood verdienen: wolververs, goudsmeden, tapijtwevers, tingieters, koperslagers, beeldsnijders, enz. Dikwijls beschouwden deze ambachtslieden hun gespecialiseerde kennis als beroepsgeheimen die voor niet-ingewijden met zorg werden verborgen gehouden en
1 R. Jansen Sieben, Repertorium van de Middelnederlandse Artes -Literatuur (Utrecht,
1989).
(Kon.
2 O.m. in W.L. Braekman, Medische en Technische Middelnederlandse Recepten
Acad. voor Ned. Taal- en Letterk., Gent, 1975); dezelfde, Middelnederlandse Verfrecepten
voor miniaturen en `allerhande substancien' (Scripta 18, Brussel, 1986); dezelfde, „Technische Middelnederlandse Recepten uit de late vijftiende eeuw", Versl. en Med. Kon. Acad.
Ned. Taal en Letterk. (1992), 33 61; dezelfde, Dat Batement van Recepten (Scripta 25,
Brussel, 1990).
3 R. Jansen-Sieben, Op.cit., T 90, p. 458. Het handschrift werd bondig beschreven
door A. Becker, Die deutschen Handschriften der Stadtbibliothek zu Trier (Trier, 1911),
p. 158 en uitvoerig door B.C. Bushey, Die deutschen and niederlr ndischen Handschriften
der Stadtbibliothek (Wiesbaden, 1996), p. 144-156.
-

-

-
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daarom veelal in het Latijn zijn opgetekend. 4 Dit is natuurlijk ook het
geval voor de zeldzame middelen om vervalsingen te plegen: namaakparels, namaakivoor, -goud, enz. 5
Dit kunstboek (fols. 14v-34b) dat uit de late vijftiende eeuw dateert,
is geschreven in een sterk Oostmiddelnederlands, Gelders, Gronings of
Overijssels gekleurde taal met uiteraard vele bij het nabije Duitstalige
gebied aanleunende vormen. 6 De Oostmiddelnederlandse recepten wisselen af met geheel of gedeeltelijk in het Latijn gestelde teksten: de volledig Latijnse worden hierna in voetnoot vermeld, maar op een paar
uitzonderingen na
niet volledig weergegeven.
De aard van de recepten is sterk verschillend. In tegenstelling echter
tot andere technische verzamelingen ontbreken hier de geneeskundige
geheel. Alleen nrs. 10 en 11, twee schoonheidsmiddeltjes, staan geïsoleerd midden in teksten van geheel andere aard, waarin men toch een
aantal groepen kan onderscheiden.
De eerste drieëntwintig nummers handelen hoofdzakelijk (uitzonderingen zijn naast de reeds genoemde nrs. 10 en 11, ook nrs. 1, 8 en 9)
over de vakkennis van ketellappers en van namaakjuwelen uit glas, been
of hoorn.?
Een volgende groep (vanaf nr. 24) gaat over het verven van stoffen en
het bedrukken ervan met allerlei motieven. Dit is een homogene groep
met slechts een paar uitzonderingen (nrs. 27-31). Geleidelijk gaat deze
uitvoerige groep over in de bereiding van allerlei kleurpigmenten die bij
het aanbrengen van miniaturen in handschriften worden gebruikt. Het
spreekt vanzelf dat deze groep bijzonder belangrijk is want zo krijgen we
een beter inzicht in de bereiding van de gebruikte pigmenten, die aan
deze middeleeuwse schilderijtjes hun gans eigen, schitterend kleurpalet
gegeven hebben. Ook allerlei vakknepen komen daarbij aan bod: het
aanbrengen van een grondlaag, de bindmiddelen, het corrigeren van
fouten, enz.
Vanaf nr. 85 tot het einde volgt dan een reeks
meestal zeer korte
tekstjes die men slechts heel uitzonderlijk aantreft, nl. de handelswaarde
van allerlei bij de kleurbereiding gebruikte grondstoffen en andere producten als messing, koperdraad, vogelvleugels, lood, puimsteen, zeemleder,
4 De `secreet'-literatuur bevat dan ook heel wat technische procédés: zie o.m.
W.L. Braekman, „Een merkwaardige collectie `secreten' uit de vijftiende eeuw", Versl.
en Med. Kon. Acad. Ned. Taal- en Letterk. (1987), 270-87 (met verdere bibliografie) .
5 Zie b.v. nr. 16-19 in de hiernavolgende collectie.
6
Volgens B.C. BusheY, Op.cit.
is de taal westf lisch mit mittelfrankischem Einp
schlag"; m.i. moet (althans in de hier uitgegeven teksten) deze volgorde worden omgekeerd: overwegend Mnl. met Westfaalse inslag.
7 Sommige recepten vertonen natuurlijk een min of meer sterke gelijkenis met
andere: men vgl. b.v. nr. 1 met mijn Medische en Techn. Mnl. Recepten (1975), nr. 636;
nr. 10 met nr. 1089, nr. 11 met nr. 438, nr. 16 met nr. 607, nr. 18 met nr. 598, nr. 19
met nr. 608, nr. 30 met nr. 616 en nr. 31 met nr. 617.
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tin, galnoten, en nog veel meer. Een gelijkaardige `prijslijst' van grondstoffen die bij de boekverlichting en -productie gebruikt worden is mij
voor de late vijftiende eeuw van elders niet bekend.
De waarde van de hiernavolgende verzameling technische kennis van
iemand die blijkbaar uit eigen ervaring met deze materie degelijk vertrouw
was, iis dan ook zeer hoog.
Vooraleer de tekst zelf weer te geven, laten we een inhoudsoverzicht
volgen en om de bruikbaarheid ervan nog te verhogen volgt op het
einde van deze bijdrage een lijst van gebruikte ingrediënten, pigmenten,
bindmiddelen en andere téchnicalia.
Inhoudsoverzicht

1. Van montlijm te maken.
2. Um gebrocken kannen te helen.
3. Item vm eyn ritze off rete der carmen te dichten.
4. Item eyn ander maneyr.
5. Item vm eyn ritze der kan nen te dichten.
6. Die derde maneyr.
7. Item eyn ritze te dichten.
8. Van meng te maken.
9. Van tornsoel te maken.
10. Item wolttu dyn aensichte schoen ende wyt maken.
11. Item de jonck wilt schynen.
12. Item de yser off latoen off siluer gelijck Bolde wilt maken off ander
dynck.
13. Um te prynten myt papir.
14. Urn cement te maken gesteent mede te sette[n] in ryngen off
ander.
Um gebroken gelas off gesteynte mede te vergaderen.
Urn al [der] hande beyn off horn weick te maken.
Urn steyn weick te maken.
Item wildi gesteynte weick maken.
Item wildi cristal weick maken ende alle gesteynte soe dat men sy
prynten mach in vormen.
20. Urn cristal off gelas weick te maken dat men gieten mach in vor-

15.
16.
17.
18.
19.

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

men.
[Um gelas weick te maken.]
Urn gelas hart te maken als yser.
Urn te maken margariten.
Um Bolt te legen vp doick.
Urn te prynten myt vlocken.
Vel sic. Off aldus.
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27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
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[Hoe men lesuyr' kiezen zal.]
Um eyn ander vernijs te maken.
Item aliter.
Um segelwas te maken.
Um roet was te maken.
Urn brasilieverue te maken.
Urn groen te maken.
Urn geil verue te maken.
Uxn grau verue te maken.
Urn verue te maken van vlocken van doeck.
Urn swart te prenten.
Grau.
Wijt te prenten.
Groen te prenten.
Aliter.
Golt off siluer to prenten.
Vp geil douch.
Vp blau douch.
Vp swert douch.
Vp grau douch.
Vp groen douch.
Vp wyt douch.
Urn geil douch te veruen.
Grijse verue.
Vel.
Vel.
Groene.
Bruyn groen.
Vel.
Bleickblau.
Blae.
Geyl.
Sangwijnen.
Aliter licht sanguinen.
Brasilieverue.
Aliter sanguinen.
Duyster bruyn.
Eyn uel grau.
Graubleick.
Vrijss bruyn.
Lijffverue.
Doid lijffverue.
Item.
Hemelverue.
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71. Item die lucht rodich to maken.
72. Purpuren.
73. Bruyngrau.

74. Geil.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

Item.
Kenrouck.
Lasuyr.
Meny.
Berchgroen.
Blijwyt.
Blijgeil.
Tornsoel.
Parijsroit.
Item woltu vp rou off groff pergament maelen off fundament

legen.
85. Als men gelden wilt myt ossenleder dair men ryemen with snyt
boick in te bynden.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

Aluyn.
Brasilie.
Crapmede.
Messanck.
Coperdrait.
Auripigment.

92. [Vogelvleugels en - veren.]
93. Pemsteyn.
94. Seymsleder.

95. Blij.
96. Tijn.
97. Boemwollen.
98. Lesuyr.
99. Tornsoel.
100. Spaensgroen.
101. Meny ende blijwyt.
102. Parijsroot.
103. [Blijgeil.]
104. [Berchgroen.]
105. Blijgeil off mastcotz.
106. Indij.
107. Gum.
108. Coperrot.
109. Galnoeten.
110. Astrament.
111. Substanci.
112. Item tot eynre elen wollen wyts grau te veruen.
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De Tekst
(fol. 14v)

1. Van montlijm8 te maken.

Men sal nemen den swembalch, 9 dat ys de mage' ° van stocvisch off
van bolck,' 1 ende laeten sy eyne nacht lanck weiken in eyn vat waters,
ende wasschen sy dan all soe schone, ende doen alle die graedekyns 12 aff,
ende scnyden sy an tween off an dryn stucken, ende doen sy in eynen
coperen pot, ende gieten vol schoens waters, ende laten sy steden .v. off
.vj. vren lanck, ende roerent seyr vake om, ende schument seer int
begyn.
Alst water by nae all versoeden ys op eyne cleyn schottel nae vo1, 13
14 ys gewoerden als kernemylck, soe sal men den pot ouer endrcht
den vuer setten, ende nemen .v. off .vj. stucken daer wt myt eynen
lepel, ende doen sy in eynen vijsel off mortersten, 15 ende stoten sy seir
cleyn, ende scrappent daer wt, ende doent yn eyne grote tynnen scottel, ende nemen dan echter 16 .v. off .vj. stucken, ende stoten sy als
vurgescreuen ys, ende doen dyt so lange tot dat all gestoten ys. Maer
die broed 17 off dien iuchthem 18 sal men altemael laeten blyuen in den
pot.
Als dan gestoten ys, so saltmen nemen, ende doent weder in den
pot totter broeden off juchem, ende roerent dan seer om, ende latent
seiden 1 9 .v. off .vj. miserere lanck, et rorent staedelick 2° om et ne
(fol. 1 5 r) met van den vuer, ende slaent off wriuent myt eynen hulten 21
22 dair men peper doir pleget te wriuen, ende laetent lepdoirynha
loepen in eyn coeperen panne.
Dan sal men nemen eyn lepel, ende schuppent wter pannen dair dese
materie in ys, drij offte .iiij. lepel vol, et slaent in eyn schottel, ende
8 montlijm: mondlijm is lijm die met de mond (speeksel) vochtig gemaakt wordt;
R. Jansen-Sieben, Op. cit., p. 458 leest
ten onrechte
moutlijm.
9 swembalch: zwemblaas.
10
de mage: de gelijkstelling swembalch = mage is natuurlijk onjuist.
11
bolck: een soort schelvis.
12
graedekijns: graatjes; niet de zwemblaas (de maag evenmin) maar de gehele vissen
hebben graten.
13 nae vol: bijna vol.
14 recht: geheel.
15
mortersten: mortiersteen, stenen mortier.
16 dan echter: daarna.
17 broed: visnat, jus, syn. van iuchthem en juchem.
18 iuchthem (een paar regels verder juchem) : visnat, bouillon, de `jeucht', Fr. jus.
19 seiden: zieden, koken.
20 staedelick: gestadig, voortdurend.
21
hulten: houten.
22

haer: zeef.
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doen dair toe weytenmeil23 seer cleyn gebulet 24 also dat dat veyrde deil
van der alyngher 25 materien weytenmeil sy, meyr 26 eyn wenich myn en
schadet nyet. Meer beter ys te voel meyls dan te wenich. Ende dit sal
men seer vael myt mallickanderen mengen in der scottelen, ende doen
dair vaste alleyncken27 eyn wenich meer toe van der materien die in der
pannen ys.
Als dan wail in der scottelen gemenget ys, so saltmen weder gieten
totter materien die in der pannen ys, ende rorent dan seer wael vm, ende
setten die panne weder op dat vuyr, ende latent licht . iij . off . iiij . pater
noster lanck sieden, et 28 rorent sunder vphalt 29 vm, ende scrappent dan
wt myt eynen lepel, et doent in eyn grote scottel die plat ys, ende bestreken sy eirst seir dunne myt olij, ende latent dan staen harden eynen
dach off .ij., ende rijent 30 dan in stucken in 31 eynen stercken draet, ende
hangent wter sonnen in den wynt, ende laetent soe vort droege werden.
(fol. 15v)

2. Um gebrocken kannen te helen.

Recipe menye 32 ende menget die vp eyne vrijfsteyn in lijnolij ende
myt vernijs des meilers 33, halff vernijs ende halff lijnolij, ende wriuet
ende menget wael onder eyn redelike dick ende dunne. Hiermede
bestrijket die stucken der kannen dair sy gebrocken synt, ende sette sy
weder in eyn, ende laet daer eyn snoerken vm gaen dat die scarden 34
vast ende dicht an eyn blijuen, ende set sy in eyn wyndige stede 35 te
droegen et hart te werden .viij. off .x. weken lanck.

3. Item vm eyn ritze off rete der cannen te dichten.
Soe menget die vorgeschreuen dynge wat dunse, ende wrift sy dan
mytten vynger up die ritzen ouer ende weder ouer, dattet in die ritze
kome ende yngae, ende wasschet dan bouen aff, ende settet te droegen
als vorgescreuen ys.
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

weytenmeil: tarwemeel.
gebulet: gebuideld.
alyngher: ganse, totale.
meyr: maar.
vaste alleyncken: steeds langzamerhand.
et: Lat. en.
vphalt: ophouden.
rijent: trekken het.
in: lees met (?).
menye: menie, rode kleurstof.
meilers: cf. Dt. Maler, van de schilders.
scarden: scheuren, gebroken stukken.
stede: plaats.
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4. Item eyn ander maneyr.
Recipe steynpeick 36 ende smeltet in eyn penniken, ende menget daer
vnder munstersteyn 37 daer men beilde aff houet, cleyn pulueriseirt, off
stucken van steynen puluerisiert. Dan maket die scarde van der kannen
seer heit by koken des vurs, ende oick die kanne vp die stede daer die
scharde in hoert, 38 ende bestrijket sy beide mytter smoltenre vorgescreuen materie, et set sy an eyn waste, ende wens39 sy redelike kalt40
syn,
dan scrappet buten aff.
(fol. 16r)

5. Item vm eyn ritze der kannen te dichten.

Recipe slecht steynpeick ende haldet an eyn heit yser bouen die ritze,
ende smeltet, ende laetet loupen in die ritzen, ende die ritzen maket eirst
seir heit. Ende wanneer de steynpeick nyet weder wt en bruset41 wt den
ritze, so ist dichte.
Item die kannen die aldus myt steynpeick gedicht synt, die moet men
hueden dat men daer nyet werms off heits in en doe.
6. Die derde manyer.
Recipe vngeleschet42 steyn calck, ende wrifften cleyn vp eynen wrifsteyn; dan menge den myt wyt van ey, ende bestreike de scarde ende die
stede van der kannen dar die scarde in hoert hier mede, ende set sy haestelick in eyn, ende byndet daer haestelick eyn snoer vm dat het vast
cleue, ende laetet staen drij dage off . iii . wens43 der calck weder wyt
geworden ys, want dan yst droege ende hart.
Item alst men menget, soe moet men haesten aen te setten soe
vroe44 alst gemenget ys, want het wilt vluchts rynnen toe houp 45 vm
des wyts van ey wille. Ende et en doich46 nyet aen te setten als geronnen ys.

36
37

steynpeick: steenpik.
munstersteyn: abdij- of kloostersteen; witte natuursteen waar abdijen en kloosters

mee gebouwd werden en waaruit men ook beelden bouwde..
38 hoert: is, zich bevindt.
39 wens: wanneer.
40 kalt: koud.
41
bruset: overvloeit.
42 vngeleschet: ongebluste.
43
wens: totdat; het hs. heeft yens.
44
soe vroe: zodra.
45 vluchts ... houp: vlug ineen lopen.
46
doich: deu gt, is geschikt.
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7. Item eyn ritze te dichten.
So striket die voergescreuen materie mytten vynger off myt eyme
holte47 lancks bouen die ritze, ende vlyetet48 dair bequemelick vp, ende
stoppet by tijde myt den (fol. 16v) metse 49 off mytten stocsken daer gy yt
mede vliet, ende duwet ende laet dan staen droegen als voergescreuen ys.
Ende alst eynen dach gestaen heeft, so strijket noch meer buten mytten calck [ende] wyt van ey, so woert het harder ende sterker.
Item dese derde manyer ys die beste, want het ys gereit ende droeget
haestelick ende ys reynlick50, ende helt 51 vaster, ende het mach wael
werm water verdragen. Nochtan en sal men daer werm water nyet lange
in laeten.
Item dese manyer dyent 52 seer wael gebroeken pemsteyn an eyn te
setten, off eynen pemsteyn bouen te vullen vm beter in der hant te halden.
8. Van meny te maken.
Recipe cerusam 53 ende doet sy in eynen pot die vuyr lijden 54 mach,
ende legt den vp syn sijde, ende set den vp gloyende colen, ende roert
stedelick myt eynre yseren roede al so langet dat roet genoich ys, dan yst
bereit.

9. Van tornsoel te maken 55.
Recipe die beson56 van den moerboem, eyn groet deil die wail rijp
synt; dair salment sap wt parssen. Ende dan sals du hauen 57 lynen doick
dat schoen ys, ende nettet" dair yn, ende laetet droegen buten der Bonnen vp eynen sulre 59 myt al soe wenichs lichtes als men mach. Ende alst
droege ys, so salstu weder netten, ende soe du et meer nettet, so yt meer
veruen yn sall hauen et beter syn.
47

holte: hout.

48 vlyetet:

strijkt, wrijft in (niet in deze bet. in Mnl. Wdb.)

metse: mes.
50 reynlick: proper, goed afgewerkt.
51 helt: houdt.
52
dyent: dient, is geschikt voor.
53 cerusam: Lat. loodwit, loodkarbonaat.
54 lijden: verdragen.

49

55 Op fol. 25r staat een heel ander Latijns recept Ad faciendum tornasoel: In maio
collige flares [sic] blanios et rubeos ana pondus et pista et succum ex prime cum aqua vite
et sale armoniaco et eiprime deinde recipe pannum canopeum dealbatum et impone in
suc56 predicto donee modefiat et deinde fac sutare.
beson: bessen.
57 hauen: hebben (cf. Dt. haben), nemen.
58 nettet: maakt nat.
59 sulre: zolder.

130

W.L. BRAEKMAN

(fol. 17r) 60 10. Item wolltu dyn aensichte schoen ende wyt maken.
Recipe woertelen van venekoel6 ' ende siedet die in wyn ende dair

mede wals dyn aensichte.
11. Item de jonck wilt schynen.
De sal syn aensicht wasschen myt water gemaekt van goltbloemen 62

ende confeli63 .

12. Item de yser off latoen 64 off siluer gelijck golde65 wilt maken
off ander dynck. 66
Recipe die galle van eynen steyr ende saffraen ende edick67 ende siet
hier yn wat gy wilt, het sal golt werden. 68

(fol. 18r)

13. Um te prynten myt papir.

Recipe voel stucken papirs, ende leget sy eynen dach te weicken
in schoen water, ende dan siet sy. Wers 69 sy gesaeden synt, soe stoet
sy in eynen vijsel soe dat sy werden als pap; dan drucket sy in
vormen.
60
Fol. 17r begint met vier Latijnse recepten: a) scalopendria doet katten op een
bepaalde plaats samenkomen; ruta zal iem an d aan de voeten binden die „inter venenata
animalia vult ambulare"; Item vt rubea rosa subito fiat alba pone ipsam in funro sulphureo et dealbabitur; Item vt alba rosa fiat rubea. Recipe thus et pone super carbones
et pone super illum fumum et erit; een „experimentum de virginitate" : kwikzilver in
het vuur werpen: de niet-maagden zullen urineren.
61
venekoel: venkel (Foeniculum vulgare Mill.) .
62
goltbloemen: goudsbloem (Calendula officinalis L.) of chichorei (Chicorium

intybis L.) .
63 confeli: men onderscheidde drie soorten, de grote, de `middele' en de kleine:
respect. smeerwortel (Consolida major L.), zenegroen (Ajuga reptans L.) en brunel
gelijkend
recept
laat van confeli
((Brunella vulggris L.).) In een sterk g
p wordt in plaatq
l
f li
madeliefjes gebruikt (cf. W L. Braekman, Medische en Techn. Mnl. Rec. (1975),

nr. 438.
64

latoen: koper.

66 golde: goud.

In de rechterkantlijn staan twee concentrische cirkels, het alchemistische symbool van goud.
67 edick: azijn.
68 De rest van de bladzijde, fol. 17v en bijna de ganse fol. 18r worden ingenomen
door Latijnse recepten; we laten de opschriften volgen: Ad necandum mures uel muscas; Ad faciendum colorem viridem; Ad faciendum viride grecum; Cum volueris facere
virede rotomagris [?] ; Cum volueris facere plumbum album; Ad faciendum calcem de
testes ouorum; Ad faciendum tabulas albas.
69 Wers: wanneer.
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(fol. 18v) 70 14. Um cement te maken gesteent mede te sette[n] in

ryngen off ander.
Recipe coperroot71 gepoert72 .ij. deil, mastic eyn deil, pec . iiij . dell;
dese tempert ende smelt te samen.
15. Urn gebroken gelas off gesteynte mede te vergaderen.

Recipe scilders vernijs, ende bestrijct die stucken dair mede dair sy
gebroken synt, ende setsy te droegen in die sonne. Ende alst half droege
ys, so vergadert sy weder te samen als gij beste kunt, ende dan so settet
weder in die sonne, ende laetet seer droegen. Maer als dat gelas off die
steyne wyt ys, so suldy wat blijwijt 73 in dat vernijs wrik uen.
(fol. 19r) 16. Urn al [der] bande beyn off horn weick te maken.

Recipe eyn deil weedasschen 75 ende twe dell leuende 76 calck. Dit
puluert wail vndereyn. Dan neympt neeiclen, 77 merredeck78 ende
alsen,79 ende stoet sy te samen. Dat sap wrynget dair wt doir eynen
doick, ende gietet dat sap op den puluer, ende laetet lecken tot loghe.
Dan geit die eirste loghe dair weder op ende laet sy noch lecken. Dat
doet soe lange tot dat die loghe seer claer ys.
Dan nempt beyn off horn gescaerft, dat leget in die loghe nae der
maeten dattet nyet te dunne en ys. Dit doet te samen in eynen geloeden
pot; daerop stulpt 80 eynen anderen pot, ende luteert 81 dit wail. Dan
set alsoe acht daghe in perts myst. 82 Dan nemer wt ende wyrket als ghy
wilt ende drucket in vormen. Als gy yt wt den vormen doet soe leget in
calcwater soe weirttet hart als te voeren was. 83
Bovenaan fol. 18v staat een Latijns recept Ad faciendum colla.
coperroot: koperrood, vitriool, rood oxyde.
gepoert: tot poeder gemaakt.
72
Lat. cerusa.
73 bli wiJt: loodwit,^ loodglans,
g
74
Onderaan fol. 18r staat een recept: Cum autem vis facere cordas Recipe intestina
ouium ....
75 weedasschen: oorspr. as uit wijnranken (Lat. cineres clavellati), later as van ver70
71

brande wijnmoer.
76 leuende: ongebluste.
77 neeiclen: uit de context is duidelijk dat dit de naam is van een plant. Ik heb het
woord nergens anders aangetroffen en vermoed dat het corrupt is, misschien voor neetelen, brandnetels.
78 merredeck: mierikswortel (Cochlearia armorraciaL.) .
79 alsen: alsem (Artemisia absinthium L.).
80 stulpt: zet erover (als een stolp) .
81
luteert: lijmt.
perts myst: paardemest.
82
83 Hierop volgt een Lat. recept Ad mollifzcandum ebur ut ceram; fol. 19v begint met
een kort Latijns recept: Ad mollifzcandum ossa.
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(fol. 19v)

17. Um steyn weick te maken.

Recipe die blaes des steirs myt synen orijn dair yn haldende, ende
menget mytter orijnen eyn pont des bloets van eynen swarten bock,
ende legt dair yn dyn steyn, ende latet staen eynen dach ende nacht,
ende du sals dynen steyn vynden gemorwet.$ 4 Dan machstu dattu
wilste. Ende als he 85 gesneden ys, soe leg yn in stercken asijn, ende
laten staen .xxiiij. vren. Dan sal he weder komen in syn har[t]heden.
18. Item wildi gesteynte weick maken.
Recipe in den oeste 86 boxsbloet, ende gansenbloet, ende laetet droegen
ende hart werden. Dat mach men halden al soe lange als men wilt. Als
men dan cristal off ander steyn weick wilt maken, soe neempt van den
blode euen vele, ende puluert wail, ende ghiet op seer starcke louge, 87
ende laet dit sieden ende ghietet dair toe eyn scottel vol stercks asijns,
ende doet dar yn wat gesteynte dat gy wilt, ende laet sy wail sieden, soe
werden sy weick. Dan mach men sy prynten 88 als men wilt. Ende werpt
si dan in calde89 water ende laet sy dair yn lijgen eyn vre, so werden sy
hart.
19. Item wildi cristal weick maken ende alle gesteynte soe dat
men sy prynten mach in vormen.
Recipe in augusto boxsbloet ende gansenbloet ende dat (fol. 20r)
sop van iusquiamen dat men heit bilsencruyt, 90 neympt dat sap van
den cruyde ende dat bloet te gader in eynen schonen pot, ende doe
dar toe eyn quarte stercks asijns, ende legt dan dat cristal dar yn, et
laet sieden . iij . off . iii j . vren lanck. Dan sal dat gesteynte murwe werden dat ment mach prynten off et deich 91 were. Ende als gy yt hart
wilt hebben, soe werper in stercken asijn, soe woerdet weder hart als
te voeren.

gemorwet: zachtgeworden.
85 he: d.i. de geboetseerde steen.
86 oeste: oogsttijd.
87 louge: loog.
prynten: in vormen persen.
Galde: koud.
90 iusquiamen ... bilsencruyt: in het hs. staat besien, met erboven bilsen; bilzekruid,
slaapkruid (Hyscyamus niger L.) .
1 deich: deeg.
g
84

88
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20. Um cristal off gelas weick te maken dat men gieten mach
in vormen.
Soe neympt antimonium 92 te puluer gestoten ende oick cristal off
gelas ende dat settet [in] eyn croes op eyn heit vuyr, so salt smylten: dat
gietet in wat vormen dat gy wilt. 93
21. [Um gelas weick te maken].
Soo neempt bloet van eynen bock off van eynre geiten ende siet et
myt Blase: het maket gelas al so weke als deich.

(fol.

20v)

22. Um gelas hart te maken als yser.

Recipe perdsvoet ende heirstet94 vp kolen, ende myt dem vet dat dair
wt loept dair myt besmyr dat gelas ende laetet droegen in der sonnen:
dat gelas sal hart werden.
23. Urn te maken margariten. 95
Recipe glas van wat veruen dattu wolt; dat wrijff subtilick myt wyt
van eye vp eynen marmorsteyn daer aff mackt kornkes 96 al so groet ende
cleyns al [s] gy wilt, ende doersteickt sy myt eyner varkensboerstel, 97
98 sy in waterendkotsyuchlen.Edasygo,elt
colas99 in eynen koeperen vate, dan wasschet sy myt puren water.
24. Urn golt te legen vp doick.
vernijs ende terpentiin gelijck te samen, ende doe dat in eyn
Recipe
.
wenrch coperoot.
92
93

antimonium: antimonium(sulfide), spiesglas.
Hierna volgen twee Latijnse recepten:

Ad mollificandum vitrum. Distilla aquam recentibus vngulis equorum et cum ea
iunge vitrum et sicca et hoc facies bis uel ter et fiet.
Ad mollificandum vitrum. Recipe vngulas equorum uel aliorum animalium et pone
in aqua tepida per noctem alia die scindantur minutim et coquantur diu in aceto forti
et exiet oleum eum pinguedinem quod fuerit superius collige et solue cum aqua camomille et mollificabit vitrum.
94 heirstet: rooster het.

margariten: parels.
kornkes: korreltjes, bolletjes.
97 varkensboerstel: varkenshaar.
98 lest: koel af.
99 water colas: colas is corrupt voor gelas; waterglas: geconcentreerde oplossing van

95

96

kalium- of natriumsilicaat, gebruikt o.a. om voorwerpen te lijmen en als bindmiddel
voor verf.
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25. Um te prynten myt vlocken. 1 "
Recipe .ij. deil vernijs ende dat derde teil terpentijn ende dar sal men
yn doen .ij. dell bolus l ° 1 ende dat derde deil meny.

26. Vel sic. Off aldus.
Recipe .ij. deil vernijs, .i. deil terpentijn, ende dair yn eyn deil bolus
armenicum, ende eyn deil oker cleyn gebroken, ende eyn deil meny,
ende .ij. deil rode erde, 102 ende dit sal men wollieren 103 vp die prynte,
ende drucken vp dat laken, ende dan sal men die vlocken dar vp siften,
ende rollen dan dair vp. Ende alst gerolt ys, so sal ment myt eynre roeden slaen an die ander sijde. 104
(fol. 23r)

27. [Hoe men lesuyr' kiezen zal].

Lesuyr als sy licht blau ys so steit sy bestelos i[n] den boeken. Ende
wielos sy cleynre ys wie yt beter dair myt te wirken ys.
Hier vmb als men lesuyr gelden 107 wilt die schoen ys, so sal men
hauen eynen stael van gueden lesuer dair men na gelden mach. Item wie
dat lesuyr myn gelynsert 108 wie sy cleyner109 ys. Item cleyn lesuyr genomen vp eyn metzllo en velt nyet lichtlich aff, mer groue lesuyr velt
baldm aff ende gelynsert seer. Item lesuyr temperet 112 men myt gumme
water. Ende dat en moet nyet te mager syn off die lesuyr en helt nyet vp
den papyri Noch nyt te vet syn off die lesuyr weyr 113 swart. 114
100

vlocken: pluisjes.

101

bolus: bolus armenicus (cf. recept 26), een rode aardsoort die uit Armenië werd
geïmporteerd; zie hierna.
10
rode erde: syn. voor bolus (zie voorgaande noot).
103
mollieren: volgens het Mnl. Wdb. emailleren; of dit ook hier de betekenis is, lijkt
onzeker.
104
Op fols. 21r-22v staan alleen Latijnse recepten (we geven alleen de opschriften) :
Ad faciendum azurum; twee Ad faciendum colorem album; Nota sbanem R?J creticam ad
pergamenum fluens; twee Pro corio faciende de pergameno antiquo; Si vis deponere maculam croccam de ferro facta in pepulo; Ad deponendum maculam de veste; Ad faciendum
oleum ouorum; Ad faciendum corallum.
105
steit sy beste: is ze best geschikt.
106
wie: hoe.
07 gelden: waarde bepalen, prijs vaststellen bij aankoop; vandaar ook: kopen.
108
gelynsert: glinstert, glanst.
109
cleyner: zuiverder, beter (tegenovergestelde van grove, een paar regels verder) .
110 metz: mes.
111
velt bald: valt vlug (cf. Dt. fdllt bald).
112
temperet: maakt nat.
113 weyr: ware, zou zijn.
114
Hierop volgen twee Latijnse recepten; het eerste heeft een Nederlands opschrift:
„Van gueden pemsteyn te maken".
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28. Um eyn ander vernijs te maken.

Recipe eyn halue quart lijnolys off noetsolys, ende set vp eyn vuyr dat
nyet te hek en ys, so dat de oly nyet en siede. Noch men es sals nyet
roeren in den pot want dat en ys geyn noet. 116 Ende latent blyuen opt
vuyr so lange als gy eynen halm stroes de ontsengetl 17 ys, in die vlamme
halt bouen in den wasem van den pot, ende den wasem myt den oly
daer aff ontsenget. Wanneer dan de oly bornende 118 woert van instekynge des halms in den wasem, dan set den pot van den vuyr in die
lucht off wynt, want het toe mae1 119 seer styncket. Dan soe begynt de
oly van hem seluen te ontsengen et te borren 120 ende te vlammen.
Dan neympt eyn decksel dat vp den pot sluyt, ende legget dat dair
vp, soe geit die vlamme wt als te voeren was. Ende laet dan weder borren als te voeren, ende al soe doet .x. off .xx. off .xl. werff, al so lange tot
dattet van hem seluen (fol. 24r) nyet meyr borrende woert, ende dan ys
de olij genoech gereynicht.
Dan doet dar yn .ij. loet masticx 121 gepuluert, ende eyn loet wyroecs
gepuluert, ende .vij. loet reyne spiegelharse, 122 ende roertet seer wail myt
eynen stock soe lange tot yt all gesmolten ys. Ende dese voergenoemde
dyngen sal men allensken 123 dair yn doen ten eyrsten eyn wenich 124
ende dan vmme roeren ende echter eyn wenich 125 ende ten lesten den
harts. 126 Ende als gy dyt daer yn doen wilt, so set den pot in eyn becken
water: het pleig geyn vpbrusen 127 ende ouerloepen. Dat dan ouerloept
dat mach men dan weder in den pot doen.
Ende dan neympt eyn korste broets, ende eyn sypel 128 off root
loeck, 129 ende steket off byndet an eyn stockscen 130 ende daermede roer
lange dat yt calt wyrt off bynae kalt ys,-tewailvmndepotals
ende dair myt wyrt de stanck wtgetogen, ende de roeck van den mastic
ende wyroc blyfft in den vernijs wail rukende.
"5 Fol. 23v begint met een Latijns recept dat het volgende Nederlands opschrift
heeft: „om vernijs te maken pro scriptoribus".
116
en ys geyn noet: dat is onnodig.
117
ontsenget: ontvonkt, in brand gestoken.
118
bornende: d.i. bernende, brandende.
119
toe mael: Dt. zumal, soms.
120
ontsengen et te borren: ontvlammen en (et: Lat.) te branden.
121
masticx: part. gen., een hars verkregen uk Piscaria lentiscus L.)
122
spiegelharse: colofonium of vioolhars, hars uit verscheidene Pinus-soorten.
123
allensken: stilaan.
124
wenich: versta: een weinig mastiek.
125
wenich: versta: een weinig wierook.
126
harts: spiegelhars.
127
vpbrusen: opbruisen, syn. van ouerlopen.
128

sypel: ui.
root loeck: rode look.
130 stockscen: in het hs. staat stocksten.

129

136

WL. BRAEKMAN

29. Item aliter. 131
Recipe .ij. deil roede erde, bolus, myn dan .j. deil spegel harts, meer
dan .j. deil meny, eyn half deil off myn [...], 132 ende wrijuent ende
temperet myt bruysch vernis.

(fol. 24v)

30. Um segelwas te maken.

Recipe eyn halff pont was ende smyltet nyet te heit, want wens me[n]t
te seer heit smyltet, so woert yt hart ende broicks. 134 Ast 135 gesmolten
ys, soe nemt van den vuyr ende doet dairtoe des wynters .vj. loet terebentyns, 136 eyrst werm gemackt nyet alte heit. Des somers doet darin
. iiij . loet spaensgroen cleyn gepuluert, .mij. veirdel toets, off .j. loet, dar
nae 137 dat men dat was seer groen off bruyn groen wilt hauen. Ende
roert dat wael vndereyn, meer en doet dat spaensgroen te nyet 138 ten
eynen mael dar in meer allenselen 139 ende rorende.
Wilt men dan weten off yt groen genoich ys, so doet ys 140 eyn droepken vp den nai1 141 van der hant. Alst dan dyt myt eyn 142 wail vnder
ey[n] gemenget ys, soe laet yt staen eyn miserere lanck vp dat die droesicheit 143 sinke, ende dan gietet sunder vmroeren doir eynen doick in
eyn scottel dair eyn wenich waters yn ys. Maer dat leste myt den droes
dat laet loepen in eyn ander scottel, want dat nyet all soe schoen en ys
als dat bouenste was.

31. Urn roet was te maken.
Recipe schoen was .v. s 144 loet vermelion, dat ys robrijck, 145 seer cleyn
gewreuen, .vj. s dragmen 146 terebintien, .x. scrupel 147 spiegelharts de
131
132
133
134
135

aliter: Lat. anders, op een andere wijze.
Na myn ontbreekt de naam van de stof.
bruysch vernijs: een soort vernis; preciese bet. mij niet bekend.
broicks: broos.

Ast: als het.

136

terebentyns: gen. part. van terpentijn.
dar nae: naargelang.
138 te: lijkt overbodig.
139
allenselen: langzaam. Cf. noot 116 hierboven.
140 ys: lees: des, daarv an (?) .
141
nail: nagel.
142
myt eyn: meteen, dadelijk (?); waarschijnlijker lijkt mij dat er na eyn een woord
(b.14. 3toksken) weggevallen is.
droesicheit: droesem, bezinksel.
144
s: Lat. semis, een half.
145
robrijck: de kleur waarmee de rubrieken aangebracht worden; hier syn. voor
vermelion, vermiljoenrood.
146
dragmen: gewicht (3,726 g).
137

147

scrupel: een klein gewicht, het 24ste deel van een ons (1,242 g) .
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137

schoen ys, ende seer geil [was] .j. dragma. In den wynter: recipe schoen
was .v. s loet, vermelion .vj. s dragma, terebentum .x. s scrupel, olei
olivarum148.ij. s scrupel.i 49
(fol. 25v) 150

32. Urn brasilijverue 151 te maken.

Recipe vnum menglinum vini aceti et impone vnum lotonem alumins,
et bulias ad spacium vnius miserere, ende alst gesoeden ys soe stoppet
wail vast toe myt wollen doeken, soe datter geyn wasem wt en gae, ende
laetet all soe staen claren .ij. off . iij . dage. Ende dan soe gietet aff in
eynen schonen pot de wail geloedet 152 ys, ende doet daryn eyn loet 153
154 ende eyn wenich gewreuen kryts, ende laetet staen sie- briselnhot
den soe la[n]ge dat yt roet genoich ys.
33. Urn groen te maken.
Recipe wynruytsblader ,155 nascadenblader 156 ende vlederblader, 157
ende laetet sieden in eyn coperen vat 158 ende dar doet wat vylynge van
coper yn, ende het sal schoen sapgroen werden.

endstoyi mre,nduwtaspmynij,

34. Urn geil verue te maken.
Recipe groene cnappen 159 die wassen vp fuylbomenholt160 by synt
laurens dach, 161 ende die salmen mengen myt water, ende dair sal men
in doen aluyn, ende latent staen, ende roerent omme, meyr die cnappen
salmen eirst entwey 162 stoten eyr men sy ynt water feit.
148

olei olivarum: Lat. voor olijfolie.
149 Hierop volgt een Lat. recept met Nederlands opschrift: „Om segel was te
maken". Op fol. 25r staan Latijnse recepten: twee Pro cera rubea, dan volgen Cera viridis, Cera blania, Cera coloris citrini en Cera alba; daarna Ad faciendum tornasoel en nog
een ander waarin het woord roggebloemen voorkomt die „crescent in frumento".
150 Bovenaan fol. 25v staat een kort Latijns recept: Ad faciendum colorem roseum.
151 brasilijverue: verf met de rode kleur van braziliehout.
152 de wail geloedet: die wel verlood.
153 loet: geen gewicht, een lood (d.i. een half ons (14,659 g) moet dit niet hoger
vermeld worden?) .
154
briselienholts: gen. part. van braziliehout.
155
wynruytsblader: bladeren van wijnruit (Ruta graveoleus L.).
156 nascaderblader: bladeren van zwarte nachtschade (Solanum niger L.).
157 vlederblader: vlierbladeren (Sambucus niger L.) .
158 vat:
in het hs. staat wat.
159 cnapppen: knoppen, botten.
16°
fiiylbomenholt: hout van de vuilboom, wilg (Salix alba L.) .
161 sync Laurens dach: 10 augustus.
162
entwey: in stukken.
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35. Um grau verue te maken.

Recipe rout siue fuliginem de camino 163 ende doe dair water toe,
ende laetet sieden vp die helfte, ende woltu dat wat bruyn hauen, soe
doe dar wat wits toe, ende alst gesoeden ys soe doet dair wat aluyns
yn.
36. Um verue te maken van vlocken van doeck.

Recipe loege gemackt van leuende calck et impone 164 vlocken all soe
voel alstu wolt, ende siet dat te samen per multum tempus. 165 Signum
autem decoctionis est quod cum digitis poteris terere in modum pul
ne comburantur postea funde in-ueris.Etndmocubal
saccum et laua bene in aqua clara donec aqua clara ab ea recedit.
Deinde tere materiam super lapidem aliquantulum grossum et tunc
iterum pone in caldarum mundum cum aqua clara et fac bulire silicet
per duas uel tres ebullitiones et impone ta rn en de alumen sicut habes
de materia. Et si de floccis haueris lb. vnam impone .ij. z alums quantum eum plus alums inposueris tanto feet rubior Et quanto minus
tanto purpureus. Postea iterum tere super lapidem ut prius et face globos et serua. 166
(fob. 27r)

37. Um swart te prenten.

So wrijft steynkolen myt vasser; 167 dan fait sy droegen, ende dan
wrijft myt vernijs, ende doet dar spansgroen onder ende wenich meynij
ende wryuet wail.
38. Grau.

So nempt seruse, 168 wrijft sy myt vernijs, ende doet dar wenich swarts
under, nae dat yr169 yd licht off duyster hauen wilt.
rout ... camino: roet of ovenstof.
impone: Lat. leg (erin) .
per multum tempus: gedurende lange tijd.
Hierna volgen op fol. 26r-27r een aantal Latijnse recepten (we geven enkel de
opschriften) : Aliter fit color roseis; Nigrum optimum; Viridi pro usu scribendi; Aliud
Ad
viride >• Aliud; Ad incaustum servande ^m ali tempore
p congelatumfierit;
g
fa ciendum
quartam boni incausti (met enkele Nederlandse woorden); drie recepten om hoorn
zacht te maken: Coma mollificat.
167
vasser: Dt. wasser, water.
168
seruse: Lat. ceruse, loodwit, loodcarbonaat.
169
yr: Dt. Ihr, gij.
163

164

166
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39. Wijt to prenten.
So uryuet ceruse myt blancken vernijs. Dat moet men in den apteken
gelden. Dairaff gildt 17° dat pont .vj. alb. 171

(fol. 27v)

40. Groen to prenten.
Nempt spansgroen ende blijgei1, 172 ende wryuet myt vernijs. Wie 173
mendayrgilsvout,wed
174 lichter wyrt.
41. Aliter.

Item wrijff berchgroen 175 myt wasser] seir cleyn ende laetet drogen.
Dan wrijft yd myt vernijs ende doet dar blijgeil yn ende eyn wenich
groenssaips so wyrt yt guet groen.
42. Golt off siluer to prenten.
So wrijft ceruse myt blancken vernijs off myt swartten vernijs, meir
dat blancke ys dat beste, ende doet darvnder wenich spansgroens ende
eyn wenich blijgels. Dan prent darmede, dan leget dat siluer off golt
darvp, ende drucket yt suuerlich ayn myt boymwollen in eyn douxken.
43. Vp geil douch.
Sal men prenten bruyn roit off schoen roit off swart.
44. Vp blau douch.
Sal men prenten swart off wijt off siluer off golt.
45. Vp swart douch.
Sal men prenten grau off schoen groen.
46. Vp grau douch.
Sal men prenten swart off lichter off duyster grau.
gildt: is waard, is de verkoopprijs.
170alb.
een kleine, zilveren munt (albus), ook witpenning of blank genoemd. Vooral te
1

Keulen en omgeving en in Gelderland; het vierentwintigste deel v an een Rijnse gulden.
172
blijgeil: loodgeel, masticot.
173 Wie ... wie: hoe ... hoe.
174
id: het.
175 berchgroen: kopergroen.
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47. Vp groen douch.
Sal men prenten swart off geil off golt.
48. Vp wyt douch.
Sal men prenten roit, blau, groen off grau.
49. Urn geil douch te veruen.
Nempt guede louge ende suyd 176 dar walde 177 yn, off doe dar gelucruijt 178 yn, ende latet sieden eyn guede wile. Dan giet dat clairste
bouen (fol. 28r) aff ende steikt dat douch dar yn, ende latet yt liggen eyn
halue vre, ende bereft id ende wendet wail vm: dan wrynget yt uth.
Dar nae gietet die louge weder in den kessel , 179 ende dout nuwe aud
louge 180 darto. Dan suydt dar ander walde aff gelucruyt in ende latet
wail sieden. Dan gietet dat clairste aff, ende doet dat cruyt wech, ende
duet in de verue spansgroen ende dar myt latet eyn wenich syeden. Dan
duet dat douch dar weder in, ende keret ende wendet wail vm, ende latet
dair eyn vre off twe in liggen: dan hanger vp to droegen.
50. Grijse verue.
Nym gueden robrijck ende guet ench 181 darvp gelijck vyl, ende schud
sy in eyn horn ende laet yt staen eyn nacht.
51. Vel.
Wrijff rose myt weisblomen. 182
52. Vel.
Weisblomen gewreuen myt blywit ende wenich parijsroet. 183
53. Groene.
Nym spaynsgroen ende darto eyn wenich honichs ende eyn wenich
safferans, ende wrijff sy wail to samen vp eyne steyn myt gueden
176
177

178

suyd: zied, kook.
walde: woude, wouw, reseda, een plant die een gele verfstof oplevert.
gelucruijt: meekrap.
kessel: Dt. ketel.

180

aud louge: oude loog.

181

ench: inkt (?) .
weisblomen: tarwebloem
parijsroet: karmijnrood.

182
183

(?).
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etsich, 184 ende doe yt in eyn kofferen 185 vat want dairvan behels 186 yt
syn verue.
54. Bruyn groen.
Berchgroen gewreuen myt wenich weisbloemen ende myt get 187
groensaips.
55. Vel.
Berchgroen gewreuen myt water, ende als yt wail gewreuen ys, so sal
men dar vnder doen groensaip. Oich mach men dit berchgroen myt den
groenen saip wryuen.
(fol. 28v)

56. Bleickblae. 188

So nym .ij. deil lazuyre ende dat derde deil kryts off blijwytz, 189 ende
wrijf to samen myt gummewater.

57. Blae.
Blijwyt myt weisbloemen gewreuen.
58. Geyl.
Nym krijt vnde safferaen ende wrijfzet to samen myt eysswijt 190 off
gummewater.
59. Sangwijnen. 191
Nym engelsche flocken van wollen douch, ende droge sy in eyme 192
193 dan nym sy ende wrijff sy vp eyme ouen.Asydrgtalech,
steyn, wie mer wie beter.
Item men mach dat sanguinen myt kryte dat gelesschen 194 ys bleick
maken as men sy to samen wryft.
184

etsich: Dt. Essig, azijn.
kofferen: koperen.
186
behelt: ontvangt.
187
get: goed.
188
Bleickblae: bleekblauw.
189
blijwytz: bleiwit, loodwit.
190
eysswijt: eiwit.
191
Sangwijnen: bloedrode kleur.
192
eyme: Dt. einem, een.
193 essche: as.
194
gelesschen: geblust.

185
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60. Aliter licht sanguinen.

So sal men wryuen rose myt blijwyt .195
61. Brasilieverue.
Men sal brasilie cleyn raspen myt eynre yseren raspen, ende sieden sy
in regenwater dair kalck in gelosschen 196 ys, ende als id gesoden ende
kalt ys, dan sal men yt temperen myt etsich.
Item als men sy suyt, so sal men dair wat aluyns yn doyn, ende laeten
yt get myt sieden, ende dat water mach men vrberen 197 myt der vederen
off pynsei1. 198
Item men en sal den etsich 199 nyet sieden want dan verbleickt die
brasilieverue.
(fol. 29r)

62. Aliter sanguinen.

So wrijff rubrijck myt eyn wenich swarter veruen to samen, ende doe
ouch eyn wenich wyts dar vnder.
63. Duyster bruyn.
So wrijff rubrijck myt weisbloemen.
64. Eyn uelgrau. 20o
So wrijff berchgroen, rubrijck ende groensaip vnder eyn.
65. Graubleick.
So wrijft berchgroen myt blijwit.
66. Vryss bruyn. 201
Nym berchgroen gewreuen myt wenich weisblomen ende myt get
groenen saips.
195

In de zijmarge staat Rod.
gelosschen: eblust.
197 vrberen: orboren,^ gebruiken.
g
pynseil: penseel.
In de onderkantlijn staat Acetum.
200
uelgrau: kleur van grauwe huid; wellicht toch eerder corrupt voor vaelgrau (?).
201
Vryss bruyn: Fries bruin, een soort lichtgroen, volgens dit recept. Waarom dit
196

199

`bruin' genoemd wordt is niet duidelijk. (Vgl. ook nr. 75, laatste alinea).

WARENKENNIS, KLEURBEREIDINGEN VOOR MINIATURISTEN

143

67. Lijffverue.
Nym blijwyt ende doe dar yn eyn wenich cenober 202 off rubrijck des
so wenich dat yt wat rodich da203 van wyrt.
In yoeffererc204 off vrauwen angesichten dair yn mach men eyn wenich
rosen yn doen.
Off blywyt ende parijsroit alleyn in vrauwen angesichten. Ende in
mans verue dar to eyn wenichs geil ockers, meer off myn dar nae de
man yonck off alt ys. Silicet in colore vetularum parum de Bodem glauco
vel etiam parum de nigro tam in colore virorum quam vetularum.
68. Doid lijffverue. 205
Nym blijwyt, eyn wenich meny, geil ockers ende get swartz.206 Et
oportet prius vtrumque (fol. 29v) silicet viue[n]dum et moribundum
colorem temperare coram aliqua ymagine vobis placente et addere de
singulis coloribus donec similetur illi ymagini. Sic faciunt pictores.
Et sciendum quod color oleatus post exsiccationem perseuerat ut ante
scriptum est de colore aqueo qui post exsiccationen declinat ad albedinem et secundum hoc oportet ipsum temperare.
Alle dese vurscreuen veruen moeten seer wail gewreuen syn.
69. Item.
Oly lyffverue dar sal men claren verrijs vnder mengen to samen
myt nussoly.207 Want nae208 en Sall men die nyet vernijssen gelijck men
cleiderverue duet. Want van den naevernijssen 209 so warde die lijffverue
geil ende duncker. Meer de lijnoly ys besser in ander verue.
70. Hemelverue.
Nym lasuyr die cleyn210 ys ende wail gewreuen ende blijwijt vnder eyn
getempert. Ende verduystert 211 sy myt vngemenchder 212 lasuren.
202

cenober: vermiljoen.
da: daar.
204
yoefferen: juffrouwen.
tos Doid lijffverue: lijkkleurpigment.
206
get swartz: goed (elders in de tekst komt get met deze bet. voor) zwart, of
203

gitzwart.
nussoly: notenolie.
nae: nadien.
209
naevernijssen: beschermende vernislaag aanbrengen. Niet in Mnl. Wdb..
210
cleyn: fijn, zuiver.
211
verduystert: verdonkert.
212
vngemenchder: ongemengde.
207
208
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71. Item die lucht rodich to maken.
So moicht yr nemen blijgeil ende eyn wenich roits dar vnder off
gemalen golt.
(fol. 30r)

72. Purpuren.

So wrijff rose, blae ende blijwijt to samen.
73. Bruyngrau.
Rubryck ende lasuyr die eyns wail gewreuen ys, anderwerff gewreuen
verdragen sich wail ende wyrt schoen bruyngrau off sanguinen.
74. Geil.
Oker ende wenich rubrijcks to samen wyrt geil.
75. Item.
Rubrijck, oker ende blijwyt ende leysteyn der eynich myt den anderen gewreuen off gemenget verdragen sich wail in swerden.
76. Kenrouck. 213
Dat ys seer swarte verue ende ys licht van gewicht ende dat gemenget
myt parijsroit ende ouch myt gelosschen kalck off myt gewreuen krijt to

samen gewreuen verdragen sich wail in swerden.
Parijsroit myt weisblomen off myt kryt off myt geloschen kalck off
myt kenrouck as vurgescreuen ys, verdragen sich wail.
Berchgroen myt kenrouck off krijt off gelosschen kalck off parijsroit
verdragen sich wa[il] .214
Oker, leysteyn, rodelsteyn, 215 blijwijt, verdragen sich.
Rose gemenget myt lesuyr, dat wail gewreuen wyrt vrissche verue. 216
(fol. 30v)

77. Lasuyr.

Wanneyr lasuyr ys subtijl ende goet, so sal men sy doen in eyn horn,
ende gieten dar to eyn wenich regenwaters, ende roren dan myt den
kenrouck: naam van een „seer swarte verue" zoals de tekst ons informeert. Het
woord is mij niet van elders bekend. (Ken = Dt. Kamin, kachel, oven; rouck: roet,
zwartsel). Dus wellicht: roet, kachelzwart. Niet in Mnl. Wdb..
214
wail: in het hs. staat va.
215 rodelsteyn: rode oker, wellicht ook ematites, rood ijzeroxide.
216
vrissche verue: een soort violet dat men bekomt door roze met azuurblauw te
Friessche?. Zie ook nr. 194.
mengen (zoals in het recept wordt aangegeven)
213
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stock, ende mengen sy eirst dick als brij vp dat die lasuer also wail
gebroken werde.
So sal men all verue eirst dick mengen. Dar nae gieten allenschen
me217 wassers yn wens dat horn by na vol ys ende roeren sy wail vm
ende laeten sy allso staen eyn nacht.
Dat ys orborlick want also quellet218 die lasuyr ende reiket vorder. 219 Dar nae gietet dat wasser aff ende gietet dar vp sterck gumende laet sy staen eynen dach off twe ende roret sy undermenwasser
.
en
vm.
wi
Item ys dat gummenwasser nyet sterck genouch, so geynt vth 220 die
litteren die men myt den lesuren meckt als men dar oeuer stricht myt
der hant off myt pergament. So sal men die lesuyr laeten staen synken
ende gieten dat wasser aff ende gieten dan sterker wasser weder darvp
ende laeten sy dae myt stayn eynen dach. Item ys dit wasser oich to seyr
dick ende sterck, dat en ys oich nyet guet, want dair aff wyrt die lesuyr
swart.
Wan die lasuer groff ys, so sal men sy wryuen myt seyr vetten
gummenwasser ende bestrijken eirst den steyn ende oich den loiffer 22 '
(fol. 31r) myt den vetten gummenwasser. Ende den loiffer sal men
hoichlich 222 darouer laeten gaen ende nyet to harde. Item wan sy
alsus 223 gewreuen ys, so duet sy in eyn schulp, dat ys eyn morssel, 224
ende guyt darvp regenwasser ende wesch sy also in eyn ander schulp
al so lang dat die essch 225 aff sy ende die lesuyr schoen, ende duet
sy dan druygen in eyn horn, ende giet dar gummenwater vp als to
voeren.
Item wan men litteren hait gemeckt 226 dar die lesuyr yn aff rijst, 227
dat ys eyn teiken dat dat wasser nijet sterck genouch en ys gewest.
So sal men maken sterck gummenwater ende bestrijken haistlich
ende sechtlich228 dair myt die litteren ende dan sullen sy vast blijuen
stayn.
Item wens men myt lesuren off myt rubrick litteren vnrech 229 gemeckt
hait als eyn a vur eyn b etc. in boeken die geprent synt.
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229

me: meer.
quellet: zwelt (cf. Van Dale en Dt. quellen).
reiket vorder: is meer uitstrijkbaar,
oppervlakte.
J
^ dekt een grotere
Pp
g
geynt uth: wissen uit; cf. Dt. gehen.
lomer: loper, strijkhout.
hoichlich: zeer, sterk.
alsus: wellicht contaminatie van aldus en also.
morssel: mortier, vijzel.
essch: as, onzuiverheden.
litteren ... gemeckt: letters heeft geschreven. (al hierboven!)
af rijst: naar beneden zakt.
sechtlich: zachtjes.
vnrech: ten onrechte, verkeerd, foutief.
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So sal men nemen eyn scottel wasser, ende netsen230 dar yn myt eynre
spongienduck, ende wesschen 231 die litteren also aff, ende laesen 232 dan
die bladen wail droegen, ende bestrijken dan die stede dair die litteren
gestanden bant 233 myt [a]luynwasser, want so en flueirt 234 nyet wat litteren dat men dan weder dar vp meckt.
Item lasuyr sal men verdunckeren myt indich 235 off myt tornsoel ende
23myt
blijwyt.
bli^wyt.
(fol. 31v)

78. Meny.

Meni salmen wesschen doyr eynen lynen doich in ey[n] gelass off
dupken237 off becker dat subtile with den grouen. Ende dat selue subtile
en sal men niet vryuen meyr vrberen vngewreuen ende temperen myt
gummenwater. Ende verhoegen sy myt blijgeil ende verdiepen myt
robrijck off myt parijsroit.
79. Berchgroen.
Berchgroen salmen wesschen als meny ende wryuen myt wenich
groensaip. Ende verhoegen myt blijgeil ende verdiepen myt groensaip. 238
Wilt yr sy licht hauen, so duet dar yn blijgeil allso voel ende wenich
als yr wilt. Wilt yr sy duyster hauen so doet daryn saipgroen.
Berchgroen soilt 239 yr wryuen als vurscreuen steit van der grouer
lesuren.
80. Blijwyt.
Blijwyt salmen wryuen myt gummenwater ende wesschen dan myt
wermen water ende temperen myt claren gummenwater.
(fol. 32r)

81. Blijgeil.

Salmen wesschen als meny ende dan wenich wryuen myt dunren
gummenwater, ende dan weder wesschen myt wermen water, ende dan
weder temperen myt gummenwater.
230

netsen: netten, d. i. nat maken.
wesschen: wassen.
232
hesen: cf. Dt. lassen, laten.
233 hant: hebben.
234
flueirt: uiteenloopt, openvloeit.
235
indich: indigo.
236
verheuen: lichter, bleker maken; hetzelfde als (ver)hogen.
237 dupken: dopje, bekertje.
238 Na groensaip staat dat ys saip groen doorstreept.
239 soilt: Dt. sollt, moet.
231
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82. Tornsoel.

En salmen nyet wryuen. Dan men sal sy temperen myt roden wyn,
dat is dat beste, off hait240 men des nyet, myt wytten wyn off myt vursschen 241 eysswyt.
83. Parijsroit.
Salmen temperen myt dunnen gummenwater ende seer wryuen.
84. Item woltu vp rou off groff pergament maelen off fundament
legen.
So nym eynen verkenstant ende licke dat pergament vp den rugge,
nyet vp der sijden dair die verue liggen sal. Ende weer yd sake dat to
eynich gemeils off litteren 243
beiden sijden vntgeyn eyn anderen
maken, so nym eyn stuck papirs off pergamens ende lechgeuylnto
dat vp die eyne sijde vur ende vp die ander sijde nae, ende lick darvp, so
en wyrt dat pergament nyet to seir gelat noch veth van den tande, ende
dan ys yt guet darvp arbeyden.
242

,

(fol. 32v)

85. Als men gelden wilt wyt ossenleder dair men ryemen
with snyt boick in te bynden.

So sal men dar to sien dat yt bynnen geyn bruyn strijpen en haue,
want dan en yst nyet goet.
Item eyn stuck .ii. spannen lanck ende eyn breit vm .j. braspenninck. 244
86. Aluyn.
Aluyn .j- punt 245 vur .ij. vleemsch. 246
87. Brasilie.
Brasilienholt gepuluert .j. punt vur .iij. vlemsch.
240
241
242
243
244
245
246

hait: heeft.
vursschen: vers.
vntgeyn eyn anderen: tegenover (cf. Dt. entgegen) elkaar.
gemeils offlitteren: schildering of letters.
braspenninck: kleine zilveren munt, te waarde van 10 duiten.
punt:

pond.

vleemsch: Vlaamse munt, een groot?
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88. Crapmede. 247
Crapmed.juntvbraspeik.
89. Messanck. 248
Eyn punt vur .iij. off .iiij. vleemsch; .viij. punt vur .j. rijksgulden 249
to Collen. 250 Meyr to Luttick 251 .j. punt vur .iij. stuuers .vj. punt vur .j.
rijksgulden, ende dat ys schoenre dan dat to Collen.
90. Coperdrait.
Eyn punt .iij. vleemsch. Yserdrait .j. punt .ij.
91. Auripigment. 252
Dat ys verue als blijgeil ende dair veruet men die boeke myt: .j. punt
.viii. vleemsch.
92. [Vogelvleugels en -veren].
Item .iiij. swanenvlogel vm .j. butken. 253
Item.acgnsvlo jbutke.
Item hundert ganspennen vm .j. butken.
93. Pemsteyn. 254
Dat punt vur .iij. vlemsch; wens 255 he guet ys he sal redelicke wijt
syn, nyet dicht meyr open als eyn spungie. 256
(fol. 33r)

94. Seymsleder.
So groet ende voel dat men dair eyn myssael mach ouertrecken dat
guet ende ardich ys vur .x. alb.
247

Crapmede: meekrap (Rubia tinctorum L.).
Messanck: messing, geel koper.
249
rijksgulden: gulden, een gouden munt gangbaar in het Duitse keizerrijk.
25 ° Colkn: Keulen.
251 Luttick: Luik.
252
Auripigment: men onderscheidde van deze stof soorten: rood a. (sandarach, realgaar, natuurlijk arseensulfide) en geel a. (geel arseensulfide).
253 butken: benaming van een munt (cf. Mnl. Wdb. s.v. bot).
254
Pemsteyn: puimsteen.
255 wens: als, indien.
256
spungie: spons.
248
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95. B1ij. 257
.j. punt blijs vur .4. braspennij[n]ck.
96. Tijn.
.j. punt vur .j. braspennynck vel .iiij. alb.
97. Boemwollen.
.j. punt vur .v. alb.
98. Lesuyr.
Die seyr guet ende schoen ys .j. punt vur .iiij. rijksgulden ende dat
loet vur .iij. alb.
Die wat snoeder 258 ys .j. punt vur .iij. rijksgulden ende dat loet vur .ij.
braspennynck.

99. Tornsoe1. 259
.j. loet vur eyn butken ende yt en sal nyet bleick syn.
100. Spaensgroen: loot .vj. halb.
.j. punt vur .viij. vleemsch .x. off .xij. halb.
101. Meny ende blijwijt.
.j. loet vur .4. butken; pont .iij. alb.

102. Parijsroit.
.j. loot .j. alb.
103. [Blijgeit].
.j. loot blijgeil .viij. halb.
104. [Berchgroen].
.j. punt berchgroen .iij. alb.
257 Blij: Dt. Blei, lood.
258 snoeder: snoder, d.i. slechter, minder goed.
259 Tornsoel: tornesol, lakmoes.
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(fol. 33v)

105. Blijgeil off mastcotz. 26°

.j. punt vur 261

106. Indij. 262
.i. loet vur .4. butken.
107. Gum.
.j. punt vur .iij. butken.
108. Coperrot.
.j. punt vur .iij. butken.

109. Galnoeten.
.j. punt vur .iiij. butken.
110. Atrament . 263
.j. punt vur .j. butken. Et fit hoc modo.
Recipe vitrioli due talenta et quinque talenta hamerslags quod ferrun
candens erft ex percussiam et duo talenta albistercous cauum et ista silicet in lapide contar cum aqua munda ut fiat ad modum paste et tune
pone super asserem et fac planiciem cum linea et diuide cum cultello in
frustra in assere perm an ente et pone cum assere in fornacem non nimis
calidam ut siccetur. Quo facto extrahe et erit. 264

(fol. 34r)

111. Substanci.

.eiij. punt vm .j. rijksgulden. Et fit hoc modo.
Fit eum de corticibus uel ramuscules [sic] ligpi quod vulgariter zederen 265 dicitur. Iste cortices collende sunt in marcio antequem lignum
260
261
262
263

mastcotz: masticot.
De rest is niet ingevuld.
Indij: indigo.
Atrament: ijzeroxide (ook dikwijls zwart koperoxide). Vgl. mijn „Lexicologische

Sprokkelingen uit Middelnederlandse Teksten II",^ in: M. De Clercq,
q^ R. Geeraerts ( e.a.
eds.), Ingenti Spiritu. Huldealbum opgedragen aan Prof. Dr. WP.F. De Geest (Brussel,
1989), pp. 17-28 (pp. 18-19) .
264
Hierop volgen nog drie korte Latijnse recepten: één om atramentum te bereiden,
en twee om de kwaliteit te bepalen (likken met tong en als hij bitter smaakt, is hij goed,
of in het vuur werpen: als hij smelt is hij niet goed, als hij droog blijft is hij goed).
265
zederen: cederboom.
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gerit fibres. Deinde decoquatur magna pars de prescriptie ramuscules
[sic] siue corticibus in aqua. Postea cola et decoque aquam ad spissitu-

ninem mellis agitando fundum cum ligno. Postea desicca in solem.
Substancia sic probatur.
Madefac digitum et agita super substanciam; si rubedo apparueitur
[sic] in digito madefacto bonum est; sin auteur non valet.
(fol. 34v) 112. Item. Tot eynre elen wollen wyts grau te veruen.
Salmen nemen .iij. gupsen 266 schalen van noitbomen cleyn gehauwen,

ende eyn gupse groenre schalen die vm die noete wassen, ende doen sy
in twe emmer waters, ende nemen dan eyn peuken 267 myt pyssen, ende
doen dair yn [a]luyn al so voel als ey[n] noit groit ys, ende suden dat vp,
ende gieten dan dat to samen in den ketel dair die schalen yn synt, als
die schalen begynnen te sieden.
Ende laeten dan dat to samen sieden eyn halff veirdel vren, ende doen
dan dat doick daryn, ende roerent stedelick vm, ende laetent .ij. miserere
lanck sieden, ende doent dan vth, ende werpent in schoen cals water,
ende wryngent wail vth, ende sprydent dan vp stroe off schansschen, 268
endlatwyrogen,dstkawerintl.j
off .iij. werff al so lange dat yt bruyn genouch ys, ende hangent allet 269
weder to droegen.

Lijst van ingrediënten en pigmenten
16
alum 36
aluyn(wasser) 34, 61, 77, 86, 112
antimonium 20
asijn 18, 19
atrament 110
auripigment 91
berchgroen 41, 54, 55, 64, 65, 66, 76, 79, 104
beyn 16
bilsencruyt 19
blae 57, 72
bleickblau 56
alsen

266
gupsen: een handvol. Niet in Mnl. Wdb. Volgens het WNT is gups een in Gelderland en oostelijk Utrecht voorkomende vorm van gaps, een handvol.
267
J
penk en: pannetje.
268
schansschen: volgens het WNT betekens schans in oostelijke dialecten een takkenbos.
269
allet: alles (?) .
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blij 9 5
blijge(i)1 40, 41, 42, 71, 78, 79, 81, 91, 103, 105
blijwijt 15, 56, 57, 60, 67, 68, 70, 72, 75, 76, 77, 80, 101
blijwit 52, 65
bock (-bloet) 17, 21
boemwollen 9 7
bolus (armenicum) 25, 26, 29
boxsbloet 18, 19
boymwollen 42
braselienholt 32
brasilie 61, 87
brasilienholt 87
brasilienverue 61
brasilijverue 32
bruyngrau 73
calck (leuende -) 16, 36
cenober 67
cerusan 8
ceruse 39, 42
cleiderverue 69
confeli 11
coper (vylynge van -) 33; -draft 90
coper(r)o(o)t 14, 24, 108
crapmede 88
cristal 19, 20
doid lijffverue 68
edick 12
ench 50
etsich 53, 61
eysswijt 58, 82
fuylbomenholt 34
galle 12
galnoeten 109
gansenbloet 18, 19
gansevlogel 92
ganspennen 92
geil 74
geit (bloet) 21
g(e)las(e) 20, 21, 22, 23
gelucruijt 49
gesteynte 18, 19
getswartz 18
golt 24; - bloemen 11
graubleick 65
groensaip 41, 54, 55, 64, 79
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gum 107
gummenwasser 77
gumme(n)water 56, 58, 78, 80, 81, 83
harts 28
hemelverue 70
horn 16
indich 77
indij 106
iusquiamen 19
kalck 61; gelosschen - 76
kenrouck 76
kryt 32, 56, 58, 59, 76
lasuer 77
lasuyr 70, 73, 77
lazuyre 56
lesuren 77, 79
lesuyr 27, 76, 98
leysteyn 75, 76
lijffverue 67
lijnoly 28, 69
louge 18, 49
mastcotz 105
mast i c 14, 28
meni 78
meny(e) 2, 8, 25, 26, 29, 68, 78, 79, 81, 101
merredeck 16
messanck 89
munstersteyn 4
nascadenblader 33
neeiclen 16
noetsoly 28
noitbomen (schalen van -) 112
nussoly 69
oker 26, 74, 76; geil - 67, 68
olei olivarum 31
oly lijffverue 69
ossenleder 85
parijsroet 52
parijsroit 67, 76, 78, 83, 102
pec 14
pemsteyn 7, 93
perdsvoet 22
purpuren 72
pyssen 112
robrijck 31, 50, 78
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ro(e)de erde 26, 29
rodelsteyn 76
roit 71
rose 72, 76
rout 35
rubri(j)ck 62, 63, 67, 73, 74, 75, 77
saff(e)ra(e)n 12, 53, 58
saipgroen 79
sanguinen
59, 60, 62, 73
..
^
nen
59
sanwi
seruse 38
seymsleder 94
spa(e)nsgroen 30, 37, 40, 42, 49, 100
spaynsgroen 53
sp(i)egelhar(t)s 28, 29, 31
steyn 17
steynkolen 37
steynpeick 4, 5
stier (blaas, urine) 17
substanci 111
swanenvlogel 92
terebentien 31
terebentum 31
terebentyn 30
terpentijn 24, 25, 26
tijn 96
tornsoel 9, 7 7 , 82, 99
velgrau 64
venekoel 10
vermelion 31
vernijs 24, 25, 26, 28, 37, 38, 40, 41; blancken - 3 9, 42; bruysch
29; claeren - 69; scilders - 15; swarten - 42
vlederblader 33
vrijss bruyn 66
vrissche verue 76
walde 49
was (roet -) 31
water colas 23
weedasschen 16
weisblo(e)men 51, 52, 54, 57, 63, 66, 76
wijnasijn 33
wijnruytsblader 33
wyro (e) c 28
yserdrait 90

Hugo Claus en William Faulkner
Een beknopte receptiegeschiedenis'

door Marcel JANSSENS
Op 17 maart 1997 had ik in Stellenbosch een gesprek met Hugo
Claus over zijn romandebuut De Metsiers. Claus gaf toen de relatie met
Faulkner toe, maar vermeldde met evenveel klem als referentiepunt
Erskine Caldwell, dus romans als Tobacco Road en God's Little Acre. In
mijn onderzoek naar de intertextuele inbedding van De Metsiers zou ik
derhalve evenzeer Caldwell moeten betrekken, maar ik wil me in deze
eerste lezing over De Metsiers toch maar beperken tot William Faulkner.
(In 1997 wordt overigens ook Faulkner's honderdste geboortedag herdacht) .
De tekst van De Metsiers verscheen eerst in het Nieuw Vlaams Tijdschrift in de juni- en septembernummers van 1950 onder de dubbele
titel De Metsiers of de Eendenjacht. (Die `eendenjacht' keert later terug in
de Engelse en Franse vertalingen als The Duck Hunt en La chasse aux
canards).
De Metsiers kreeg al vrij kort na de publicatie in december 1950 bij
Manteau in de contemporaine dag- en weekbladpers een zeer ruime
aandacht. De roman zou na enig gehakketak onder de juryleden de Leo
J. Krijnprijs 1950 verwerven. Willem Elsschot verwoordde zijn waardering ten gerieve van de collega's in de jury aldus: `Mijnheren, ik zend U
DE METSIERS terug dat ik in zijn geheel gelezen heb en dat wil wat
zeggen qua zelfopoffering. Het verhaal heeft volgens mij generlei literaire waarde en is zeer zeker niet geschikt om in boekvorm uitgegeven
te worden. Het is gewild ordinair en zo rommelig dat men onmogelijk
uit de personages kan wijs worden'. 2 De jury moet overigens ook nog
langs andere wegen enige argwaan gekoesterd hebben aangaande de oorspronkelijkheid van de tekst. Raymond Herreman zou Claus drie uur
lang op de rooster hebben gelegd, speurend naar buitenlandse modellen,
en Claus zou toen hebben toegegeven dat hij Amerikaanse auteurs als
William Faulkner en Erskine Caldwell had gelezen, maar meer biechtte
hij niet op. 3
1 Tekst van een lezing in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde te Gent op 19 november 1997.
2 Weverbergh, Kroniek van het bedrukt papier, in: Vooruit, 24 10 1968.
3 Hans van Straten, Opmars der plagiatoren. Handleiding voor de praktijk. Amsterdam, Lubberhuizen, 1993 (De Nieuwe Engelbewaarder 3), p. 103-104. Hugo Claus
-

-
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Binnen de redactie van het Nieuw Vlaams Tijdschrift moeten ernstige
twijfels gerezen zijn betreffende de oorspronkelijkheid van dat debuut.
Hubert Lampo, Piet van Aken en ook de hoofdredacteur Herman Teirlinck koesterden zware twijfels, spraken zonder meer van overduidelijke
Amerikaanse invloeden, maar vermeden de term `plagiaat'. Hugo Claus
zelf zal op die vermoedens van `beïnvloeding alluderen op het eind van
Het verdriet van België uit 1983, wanneer hij Louis Seynaeve, die zijn
debuut ter publicatie heeft aangeboden aan het tijdschrift Mercurius,
confronteert met het `wantrouwen' in de redactie... Daar insinueert hij
fijntjes dat een jongeman die zo goed Engels leest, wel eens een héél
Amerikaans boek zou kunnen geplunderd hebben. Uitbundig lovende
critici zoals de zeer erudiete Vestdijk zouden daar dwaasweg ingelopen
zijn.
Het gesputter rond de Leo J. Krijnprijs en niet het minst de vermoedens van een al te opzichtige afhankelijkheid t.o.v. vreemde voorbeelden
spoorden bepaalde critici aan tot voorzichtigheid of inspireerden hun
zelfs nogal verregaande insinuaties. Dat was het geval met de recensie
van Hubert Lampo in Volksgazet van 19 oktober 1950 onder de titel
Sensationeel Debuut? (met vraagteken!). Lampo bespreekt de publicatie
in het NVT, waar hij toen in de redactie allicht een en ander moet
hebben opgevangen. Lampo was een van de allereersten die op `vreemde
invloeden' bij het totstandkomen van De Metsiers heeft gewezen: „Dat
vreemde invloeden zich ook hier onderhuids tot op zekere hoogte hebben doen gelden ligt voor de hand, zoals deze ook en duidelijker
kunnen worden ondervangen in zijn korte roman `De Metsiers of de
Eendenjacht '. `Lampo kan niet instaan `voor de volstrekte originaliteit
van deze roman'. Wie op de hoogte is van het hedendaagse Amerikaans
proza, „voelt zich toch ietwat onbehaaglijk gestemd door de indruk hier
met een virtuoos geklutst mengsel van William Faulkner's beroemde
'monologue interieur" en Erskine Caldwell's stijl en toestanden te doen
te hebben'. De juryleden van de Krijnprijs hebben zich `door deze sousCaldwell en sous-Faulkner deerlijk bij de neus laten nemen'. Bij Claus
is er nog geen sprake van een overtuigende persoonlijke verwerking van
de vreemde invloed
`we zouden liever het tegendeel getuigen, geloof
me vrij !' (zo staat er)
„het blijft alles nog té veel `op de manier' van
voor al wie romans als `Gods little Acre' en 'Tobacco Road' aandachtig
gelezen heeft... Het was een kwestie van intellectuele eerlijkheid dit
delicate punt in verband met `De Metsiers' niet met misplaatste welwillendheid over het hoofd te zien". Een talentvol prozaïst als Hugo Claus
moge spoedig zichzelf vinden, hoe behaaglijk hij zich `als een vis in eigen
element' moge voelen in dat Amerikaanse klimaat, zo besluit Lampo.
'

vermeldt die verdachtmaking bedekt in Het verdriet van België. Amsterdam, De Bezige
Bij, 1983, p. 766-767.

HUGO CLAUS EN WILLIAM FAULKNER

157

Inmiddels werden bedenkelijke connecties met Caldwell en Faulkner
gelegd, werden zelfs twee romans van Caldwell genoemd, maar opmerkelijk genoeg geen enkele van Faulkner...
Een half jaar later kwam Hubert Lampo in Volksgazet (22.3.1951)
terug op De Metsiers in de rubriek Oogst in Boekenland onder de titel
Voor diverse smaken. Tegenover een boek van een negentienjarige past
`een zekere omzichtigheid', zo herhaalt hij. Het rumoer rond de Krijnprijs krikte het boek tot `een meesterwerk' op, maar `dat is het vooralsnog
niet'. Meer zelfs, een nieuwe lectuur sterkte Lampo in de overtuiging
dat Claus met zijn `sterk imitatief vermogen' op een dwaalspoor terecht
kan komen: `de schaduw van Faulkner valt te nadrukkelijk over het
ganse opzet'. Er verder: `Claus kan schrijven, maar men weet vooralsnog
niet precies wit hij van zichzelve en wit hij van anderen heeft'. Zijn
boek steekt torenhoog uit `boven de courante Vlaamse productie,
meestal van domme clericale makelij die er bij de lezer als klokspijs naar
binnen gaat'. Claus kan een meneer worden als hij `zichzelve vindt',
voorlopig is hij een beloftenvol beginneling. Later onderzoek heeft
genoegzaam uitgewezen dat Lampo hier niets onbehoorlijks insinueert,
al vernoemt hij toch weer geen titel van Faulkner.
Nog twee jaar later plaatste Hubert Lampo weer een vraagteken in de
titel van zijn bespreking van De hondsdagen in Volksgazet (3/4.1.1953). Die
titel luidt: Hugo Claus: voorlopig een geval? De recensent herinnert nadrukkelijk aan de herrie rond de veelbelovende debutant, die hij in vorige
besprekingen ruim aan bod liet komen. In deze kritiek van De hondsdagen
schrijft hij zelf ettelijke keren `ik' en komt hij beleefd, maar vastberaden uit
voor zijn mening, dat wil zeggen zijn vermoedens, twijfels en vraagtekens.
Zijn conclusie is nog die van 1951: `een groot aangeboren schrijftalent',
dat wel, maar nog niet `tot klaarheid met zichzelf gekomen'. Voor de
rest geen oorveeg met Amerikanismen (echt niemand of niets wordt dit
keer vernoemd!), maar wel een veelbetekende noot bij de laatste zin: „De
schrijver van bovenstaande bijdrage roept verzachtende omstandigheden
in, wat het veelvuldig gebruik van de `ik-vorm betreft. Deze vorm echter
werd aangewend om nadrukkelijk aandacht te vragen voor de persoonlijke
critische inzet tegenover de algemeen opgeld makende meningen over `het
geval Claus'. Derwijze wordt meteen het negatieve karakter der desbetreffende beschouwingen tot het minimum beperkt". (Toch deontologisch
correct, ja zelfs een ietsje elegant tegenover een jongere collega ... )
De meeste recensenten waren wel onder de indruk van het talent van
de debutant die `nog van zich zal doen spreken' en spoedig `opdringen als
een belangrijk schrijver', al was dat debuut al bij al toch maar een proeve
met beperkte waarde', die, aldus Remi van de Moortel, 4 bovendien
4 Remi van de Moortel, „De Metsiers" van Hugo Claus. De Leo J. Kryns prijs 1950,
in: De Gentenaar, 25/26-3-1951.
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ernstig voorbehoud vanwege katholieke lezers vergde. Iemand die met
één slag de belangstelling van vergrijsde literatuurspeurders heeft weten
te wekken, is al `méér dan een belofte'; weliswaar geen `coup de maitre',
aldus de recensent van De Tribuun, maar een werkstuk dat gerust de
confrontatie kan doorstaan `met veel wat als uitstekend of representatief
voor de Vlaamse letterkunde wordt aanvaard'. 5
Dat was de grondtoon van het stukje door R.F. L(issens) in De Periscoop (eerste jaargang, nummer 7, 1.5.1951) onder de titel Wat met „De
Metsiers"? Was ons zo'n Vlaams boek twintig jaar geleden in de handen
gevallen, zo staat daar, dan hadden we het veel misbruikte woord „geniaal" terecht mogen uitspreken, maar we zijn aan de neonaturalistische
thematiek van De Metsiers inmiddels al zodanig gewoon geraakt, dat we
daar niet meer zo van opkijken. Vergeten we inmiddels niet dat dit boek
de vrucht is van een jongen van negentien jaar; dat boek is zonder meer
een fenomeen: `En dan mogen we zeggen dat Claus wat in zijn mars
heeft. Als de ontdekkers van genieën we hebben er zo enkele hem
maar niet kapot maken'. Tot zover R.F. Lissens in 1951.
Hier en daar sprak een recensent over `een eigenaardige vorm' zonder
verder commentaar, of `de bestendige verwisseling van de ik-figuur' is
`technisch geen kleinigheid', dat wel, maar voorlopig geen nadere referenties. 7
Zo erkent de recensent PROF. in de boekenrubriek van 't Pallieterke
(jaargang 7, nummer 37, 13.9.1951), dat `de eigenaardige constructie'
van de roman voor hem persoonlijk `een vondst' betekent. Die kennelijk niet alledaagse romanformule wordt als `zeer origineel' bestempeld
en geprezen. Aan die `eigenaardige constructie' is het te danken dat
dit werk van een zo jong auteur geen draak geworden is, maar `een verrassend en veelbelovend debuut' is het zeker. De recensent gaat, allicht
tegen beter weten in, de veelbelovende Amerikaanse toer op: `De schrijver heeft er de voorkeur aan gegeven een laat me zeggen Amerikaanse
boerenfamilie tot voorbeeld te nemen', maar nee, geen namen, geen
titels.

Onder de zeer lovende kritieken zonder referenties vermeld ik speciaal dat artikel van Simon Vestdijk in het Algemeen Handelsblad onder de
titel: Een top in de Vlaamse romankunst.' Vestdijk begint zonder meer
5 S. C, Een jonge belofte Hugo Claus, in: De Tribuun, jaargang 9, nummer 8, mei
1954. Zie ook Emmy van Lokhorst, Twee Vlaamse schrijvers, in: De Groene Amsterdammer, 5 juli 1951: `een hoogtepunt in de romankunst', met `de donkere gloed van
Rembrandt'.
6
Remi van de Moortel, o. c.
(Recensent) M., Hugo Claus, De Metsiers, in: Podium, nummer 2, 1950-1951.
7
8 Simon Vestdijk, Een top in de Vlaamse romankunst. Uitgestotenen en hun eenzelvigheid. De Metsiers, debuut van negentienjarige Hugo Claus, in: Algemeen Handelsblad,
21.7.1951.
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met een klaroenstoot: „In zijn niet hoog genoeg te schatten betekenis is
deze roman op een lijn te stellen met Celibaat van Gerard Walschap, uit
het begin der jaren dertig. Men weet wat dit zeggen wil. Een zeer hoog
peil, een grenzeloos doordringen in de menselijke ziel, oorspronkelijke
vondsten (... ) en een zeker `gemak' in de schriftuur, dat aan de nabijheid van de Franse cultuur kan worden toegeschreven, doch ook aan
een warme en levende romantraditie, zoals die sinds Streuvels in Vlaanderen heeft geheerst". 9 Dus wel Frankrijk, Walschap en Streuvels, maar
geen spoor van een Amerikaanse connectie.
Bij Ferdinand Bordewijk idem, nochtans al een half jaar later. Hij vermeldt wel het (volgens hem niet zo geslaagde) gebruik van de `inwendige
monoloog' in die vertellingen van zoveel verschillende personen, maar
die worden niet stilistisch geïndividualiseerd, en daarin is Claus dan `te
kort geschoten', aldus Bordewijk.'°
We schieten evenmin ver op met een paar vage verwijzingen bij Jan
Greshoff, 11 die de negentienjarige even in verband brengt met het Franse
wonderkind Raymond Radiguet, auteur o.m. van Le diable au corps,
en, in de vitalistische context van de debuutroman, ook tot slot van de
bespreking met Jean Giono. Die Franse auteur wist evenwel op overtuigende wijze `atmosfeer' in zijn verhalen te leggen, wat bij Claus precies
ontbreekt: `De Metsiers is een boek zonder geheim, omdat het een boek
zonder leven is'. (Die ongunstige kwotering is echt een uitzondering in
de vroegste receptie.)
Maurice Roelants verbond in zijn Kroniek der Vlaamse letteren voor
Elseviers Weekblad 12 het „phenomeen" Hugo Claus met de wonderknaap
Radiguet die hij in `de typisch Franse romantraditie met psychologische
grondslag' vanaf La princesse de Clèves situeerde (een traditie waar hijzelf
overigens schatplichtig aan was), maar hier zijn we toch in één klap mijlen verder. Hugo Claus zet de traditie van het Vlaamse naturalisme en
realisme voort `naar de wijze van Cyriel Buysse, Gerard Walschap, Lode
Zielens'. Maar Roelants vermeldde meteen `de invloed van de Amerikaanse roman' die op Hugo Claus `sterk heeft ingewerkt' : „Het zou
mij verbazen als Hugo Claus van de Tobacco Road-literatuur niet veel
afwist, of `O, f men and mice' (sic!) als type van de dramatische ondergang van de halfgare, maar beminnelijke onnozelheid niet kende. Zijn
9 Cf. ook Emmy van Lokhorst, Twee Vlaamse schrijvers, in: De Groene Amsterdammer,
5.7.1952, waar een verband gelegd wordt tussen De Metsiers en Maria Speermalie van

HermanTilck.
Ferdinand Bordewijk, Een magnifiek dierenepos. Ernest Claes op grote schrijvershoogte in zijn „Floere, het fluwijn" Een wordend talent: Hugo Claus. De bekroning van
„De Metsiers", in: Utrechts Nieuwsblad, 162.1952.
Greshoff, „De Metsiers" van Hugo Claus, in: Het Vaderland, 11.8.1957.
11 J'
12 Maurice Roelants, Kroniek der Vlaamse letteren. Een meester van negentien jaar. De
Metsiers van Hugo Claus, in: Elseviers Weekblad, 21.4.1951.
10
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personage Bennie, die op de eendenjacht wordt doodgeschoten, deed
er mij alleszins aan denken". Verder nog even een niet ter zake doende
parallel met André Gide wat de liefde van Ana voor haar broer Bennie
betreft, maar veel relevanter is de connectie van de vertelstructuur in De
Metsiers met „een verwant procédé in Van Schendel's `Leven een dansfeest": Daar zijn we dus bij het meervoudig ik-vertelprocédé aanbeland.
Mij verbaast het nog altijd dat Maurice Roelants in dat artikel, dat tesamen met die `Top' van Vestdijk altijd geciteerd wordt als een beslissend
moment in de canonisering van de hoogbegaafde negentienjarige, geen
gewag maakt van zijn eigen meervoudige ik-vertelling Alles komt terecht,
van 1937, allicht structureel beïnvloed door André Maurois, Climats, al
van 1928, noch van Frans van Isacker, De wereld verandert, van 1948,
noch van Piet van Aken, De duivel vaart in ons, van 1946, die Roelants
zelf zeker gekend heeft en Hugo Claus misschien gekend kin hebben
(Van Aken dan toch misschien?) Kortom, bij Roelants dus wel Erskine
Caldwell en de fout geciteerde John Steinbeck, maar geen Faulkner!
Soms worden nog wel Amerikaanse auteurs genoemd, b.v. Ernest
Hemingway, aan wie Claus' debuut, `allesbehalve een voldragen vrucht',
natuurlijk niet kan rieken, 13 of nog Truman Capote aan wiens Herfst
van een jeugd De Metsiers herinnert volgens C.J.E. Dinaux. 14
Paul Rodenko was nog veel explicieter: hij sprak in zijn recensie
zonder meer van Een Amerikaanse injectie. 15 Hugo Claus zoekt zijn stilistische voorbeelden bij voorkeur in de Amerikaanse literatuur, zo staat
daar, en Rodenko citeert vanzelfsprekend Caldwell, maar ook McCoy
en McCain, over wie praktisch niemand elders gewaagt. Hoewel hijzelf
geen fan is van die auteur, zal een kleine (filmische) McCain-injectie
de kwaliteit van de Nederlandse roman aanzienlijk verhogen, aldus
Rodenko. Die is ook van mening dat `het technisch procédé' dat ten
grondslag ligt aan de romanconstructie met meervoudige ikvertellers bij
Claus, mislukt is: „Wat zich hier wreekt is het feit dat Claus naar twee
Amerikaanse voorbeelden tegelijk heeft gekeken: naar McCain met zijn
filmische visie én naar Faulkner (de Faulkner van `The Sound and the
Fury; van de monologue intérieur)". De monologue intérieur moest bij
Claus, die tegelijk te filmisch tewerkgaat, `halfslachtig' blijven. Rodenko
verbindt de animale gebondenheid van de idioot Benny aan zijn zuster
Caddy in The Sound and the Fury met de liefde van de debiele Bennie
voor zijn halfzuster Ana: Claus dus duidelijk geïnspireerd door alvast
dié roman van Faulkner. Dit harde boek, dat `zeker geen lectuur is voor

s C., Een jonge belofte, o. c.
J.E. Dinaux, Litteraire verkenningen, 19.5.1951 (geen bronvermelding op de
kopie van het Letterkundig Museum in Den Haag) .
15 Paul Rodenko, Een Amerikaanse injectie, in: Critisch Bulletin, 18 (1951), p. 363368.
13
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romantische jongedochteren', zo voegt Rodenko er nog aan toe, krijgt
aldus zijn plaats in de harde Amerikaanse ambiance van Faulkner, en
dat is in onze intertextuele recherche een kostbaar winstpunt.
Ook voor H.A. Gomperts was de invloed van Amerikanen als Faulkner en Steinbeck te duidelijk om het onderwerp en de personages als
zeer oorspronkelijk te kunnen bestempelen. 16 De techniek van de meervoudige ik-verteller is volgens Gomperts `geen oorspronkelijk procédé
alweer (ik herinner het mij zowel van Arthur van Schendel als van Vicky
Baum en het zal nog wel meer zijn toegepast), maar Claus hanteert het
met meesterschap'. Dus de combinatie van Faulkner én het meervoudig
ik-verhaal nog eens, maar geen As I Lay Dying vooralsnog.
De recensent W.E. van de Nieuwe Apeldoornsche Courant, die weliswaar pas in oktober 1951 aan het woord komt, springt royaal om met
namen noemen. 17 De oorspronkelijkheid van De Metsiers wordt `niet
onaanvechtbaar' genoemd. We hebben allemaal sinds de oorlog een klap
van de molen gekregen, en daar is ook een jong auteur als Hugo Claus
niet aan ontkomen. In zijn taal heeft hij iets van de indringende formulering der moderne Amerikaanse prozaïsten. De recensent denkt daarbij
het eerst aan Steinbeck. De simpele van geest Bennie is zonder meer
familie van Lennie uit Of mice and men. De techniek van de `inwendige
alleenspraken' van zovele vertellers wordt ook hier verbonden met De
wereld een dansfeest, een procédé dat in Nederland blijkbaar de meeste
recensenten bij de lectuur van De Metsiers voor de geest kwam.1 s
De recensie van Louis Paul Boon in Vooruit van 19 oktober 1951
onder de titel Over Hugo Claus. Aan de roulette tafel verdient onze bijzondere aandacht. 19 Boon geeft wel toe dat Claus bewonderenswaardige
dingen kan schrijven, maar hij vindt hem `meer een acrobaat dan een
artiest', kortom `een speler'. Over De Metsiers, dat boek van een negentienjarige, wil hij niet veel zeggen. Er zal een tijd komen, aldus Boon,
waarin Claus die Metsiers gaat verloochenen, alsof ze géén familie zijn
geweest. Boon loopt niet zo hoog op met die technische krachttoer van
de meervoudige ik-vertelling (al zal hij die ook gaan toepassen in zijn
Menuet van 1955): `iets dat zuivere techniek is, zegt mij niet zoveel'.
. aide manier is het inderdaad Amerikaans. Knapishetwl,`onbap
Met dit verschil dat het nog knapper Amerikaans is dan de Amerikanen
zelf hebben geschreven. Hemingway bijvoorbeeld zou het niet eens
kunnen'. Het is vreemd dat hier de naam Hemingway valt (en van `al
die Hemingway's' moet Boon niets hebben), maar niet die van Faulkner.
-

H.A. Gomperts, „De Metsiers'; in: Het Parool, 12.9.1951.
WE., Letterkundige verschijningen. Zuidnederlandse aspecten. Een literair wonderkind en twee oude bekenden, in: Nieuwe Apeldoornsche Courant, 5.10.1951.
18 Cf. An., Geest en leven (recensie van De Metsiers), in: De Tijd, 31.3.1951.
19 Boontje, Over Hugo Claus. Aan de roulette-tafel, in: Vooruit, 19.10.1951.
16

17
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Wist Boon toen, in 1951, niet meer of beter, of verzwijgt hij die piste
opzettelijk?
Twee jaar later, in 1953 in het artikel Van de Eendenjacht' naar de
jacht op Bea' in De Vlaamse Gids zal hij de verschillende ik-perspectieven in De Metsiers wél verbinden met Faulkner, maar, al zijn er dan al
drie jaar verlopen sinds de eerste publicaties in het /V V7,1 heel expliciet
is hij daar evenmin.20
Piet van Aken is bij mijn weten de eerste
Ere wie ere toekomt
recensent die Faulkner's roman As I Lay Dying uitdrukkelijk als inspiratiebron vermeldt, al verkiest hij in de invloedenkwestie de term `verwantschap' veruit boven de term 'plagiaat'. 21 Hij had zo pas de `geprimeerde
en overigens uitstekende' debuutroman van `onze jongste broeder in
het vak in ons N.V.T.' 22 gelezen en voegde daar onmiddellijk, in de aflevering van december 1950 van het NVT, aan toe: `Wie de Amerikaanse
literatuur een weinig kent, denkt onmiddellijk en onwillekeurig aan
William Faulkner, wanneer hij deze roman van Claus verslindt'. Via de
'monologue intérieur' belandt hij bij The Sound and the Fury en, jawel,
As I Lay Dying. De Metsiers is immers helemaal volgens dat procédé
opgebouwd. (Allicht gebiologeerd door de figuur van de achterlijke
Benjy-figuur `met af en toe een moment van haast sadieke luciditeit' uit
The Sound and the Fury, spelt hij de naam van zijn spitsbroeder Bennie
uit De Metsiers fout met een y: `Benny'). Maar hij wijst de eventuele
beschuldiging van plagiaat radicaal af. Alle invloeden, overeenkomsten
en verwantschappen kunnen volgens hem gerust voor de haaien geworpen worden, `behalve door hen die er stof voor een essay in vinden'...
Aldus is uit die papiermolen in de Nederlanden toch eindelijk As I Lay
Dying opgedoken!
In de krant trok, voor zover ik dat heb kunnen natrekken, Hubert
van Herreweghen als eerste het parallel met As I Lay Dying een half
jaar na dat stukje van Van Aken in het NVT. Zowel naar het gegeven
en de atmosfeer als vooral naar de verteltechniek heeft speciaal een
boek als As I Lay Dying model gestaan voor Claus' debuut, zo lezen we
daar. De jonge auteur `heeft zeer sterk de invloed van William Faulkner
ondergaan'. Dat is geen verwijt, aldus Van Herreweghen, het is veeleer
20 Cf. Louis Paul Boon, Geniaal ... maar met te korte beentjes. Essays en polemieken.
Verzameld en van een nawoord voorzien door Herwig Leus. Met aantekeningen van
Boontje. Amsterdam, Uitgeverij De Arbeiderspers, p. 127.
21
P. (iet) V.(an) A. (ken), Invloed of verwantschap, in: Nieuw Vlaams Tijdschrift.
Vijfde jaargang 1950/1951, p. 443-444. In mijn tweede lezing over de textuele relaties
tussen De Metsiers en As I Lay Dying ga ik nog even op deze korte, maar zeer pertinente
notitie van Piet van Aken in.
22
Hubert van Herreweghen, Vlaams Proza. „De Metsiers" van Hugo Claus, in: De
Nieuwe Gids, 13.6.1951. De recensent waarschuwt tussendoor en tussen haakjes jonge
lezers: `(Jonge mensen lezen het nota bene best helemaal niet)'.

HUGO CLAUS EN WILLIAM FAULKNER

163

een bewijs van zijn kracht dat hij, nog zo jong, een zo moeilijk auteur
als William Faulkner op zijn wijze heeft begrepen en overgebracht op
een ander plan. Wie dat kan is voor `verder en hoger' geroepen en daartoe in staat.
In de latere receptie, die ik ongeveer in 1955 laat beginnen, is de connectie met Faulkner en meer bepaald met As I Lay Dying gewoon een voldongen feit. Eerst wordt het Amerikanisme nog wat vagelijk uitgespit, 23
maar dan doen de meest deskundig ingewijden onder de Claus-commentatoren er geen doekjes meer rond: Jean Weisgerber in 1963, 24 Georges
Wildemeersch in 1973, 25 Michel Dupuis in 1976, 26 en niet het minst
Joris Duytschaever, o.m. in een artikel in De Gids van 1985.27 Daar
schrijft hij dat de invloed van Faulkner al in recensies van De Metsiers
opduikt (hoewel niet direct zo exact, zoals we hebben gezien) en nu als
cliché in handboeken en literairhistorische overzichten is overgenomen.
In de editie van de Encyclopedia of World Literature in the 20th Century
in 1967 (New York, Ungar) is er nog geen sprake van Faulkner, maar in
die van 1981 wordt De Metsiers, in 1955 al in het Engels vertaald als
The Duck Hunt, wel degelijk in verband gebracht met As I Lay Dying
(het artikel is van de hand van Johan P. Snapper) .
Hugo Claus zelf heeft die afhankelijkheid even ruiterlijk als superieur
toegegeven. `Het procédé van Faulkners As I Lay Dying heb ik gebruikt
voor De Metsiers. Invloed is nu eenmaal onvermijdelijk', zal hij zeggen
in een interview in Het Boek van Nu van 1953. Een paar jaar later, toen
de heisa rond die wonderknaap van negentien jaar verstomd was, kan
hij in een gesprek met H.U. Jessurum d'Oliveira voor Scheppen riep hij
gaat van Au uit 1957 al met een air van `Ach wat, laat maar!' toegeven
dat het maakwerk overheerst in zijn romandebuut en dat een criticus
die daarin en daarachter Faulkner niet heeft gezien, toch maar een mal
23 In een vroeg opstel o.m. over H. Claus uit 1955, Balans en bezinning. Vijfentwintig jaar Vlaamse letteren (1928-1953), opgenomen in Confrontaties (Vlaamse Pockets)
Hasselt, Heideland,> 1964,>pp. 34,^ noemt R.F. Lissens D e Metsiers `e en aardige
g variante

op de Amerikaanse vogueroman', maar gaat daar niet verder met namen op door. Ook
J. Roeland Vermeer (Theoretische en reële onderwereld. Jan Walraven: Negatief%Hugo
Claus: De Metsiers (herdruk), in : De Maasbode, 3.5 .19 5 8) situeert De Metsiers in de
sfeer van de Amerikaanse thriller en vindt dat er `soms teveel Amerikaans' in zit om het
een exponent van de Vlaamse romankunst te kunnen noemen; maar niets meer. Cf.
ook Bert Kooyman, Hugo Claus. Volledige herziene en uitgebreide uitgave. Antwerpen,
Manteau, 1984 (derde druk) p. 53.
24
Jean Weisgerber, Formes et domaines du roman flamand 1927-1960. Bruxelles, La
Renaissance du Livre (1963), p 264.
25 Georges Wildemeersch, Hugo Claus of Oidipus in het paradijs. Brugge, Sonneville/s'-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1973, p. 27-28.
26 Michel Dupuis, Hugo Claus. (Monografieën over Vlaamse Letterkunde) Antwerpen/Amsterdam, De Nederlandsche Boekhandel, (1976), p. 11.
27 Joris Duytschaever, Faulkner en Claus, in: Buitenlandse literatuur. Over William
Faulkner, in: De Gids, 148, 1985, p. 407-410.
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figuur slaat. `Eigenlijk is zo'n eerste boek, De Metsiers
aldus Claus zelf
min of meer een farce in zoverre dat ik het heb geschreven voor een
uitgever die een amerikaanserig boek wilde. Dus ben ik eraan begonnen
om Caldwell, ja liever Caldwell dan Faulkner, te schrijven, en toen hij het
niet meer wou, toen heb ik het naar die prijs gestuurd, en toen kreeg ik
de eerste prijs. Ik heb het gevoel dat ik drie Metsiers per jaar zou kunnen schrijven'. 28 Nog wat later zei hij weer tegen Jan Brokken in 1978:
De Metsiers, mijn debuut, is geïnspireerd door de Amerikaanse roman.
Faulkner', 29 en in 1993 in het dubbelinterview met Mulisch voor Humo :
`Wat had ik op dat moment geschreven... De Metsier bijvoorbeeld, een
bijna-pastiche op een Amerikaans model, in drie weken geschreven'. 30
Hij heeft herhaaldelijk verteld dat hij stomverbaasd was met het
succes van zijn debuut. Dat het boek hem in één klap beroemd maakte,
daar begreep hij niets van: `Ik had het in drie weken geschreven; ik
dacht: zo schrijf ik er tien per jaar. Ik vond Vestdijk echt een domoor
omdat hij het zo mooi vond. Ik bewonderde hem mateloos en kon maar
niet begrijpen dat die man ... (... ) Als ik verstandig was geweest, had
ik verder precies zulke boeken geschreven, maar nogmaals: dat is niet de
aard van het beestje, dus onmiddellijk na De Metsiers schreef ik totaal
andere boeken'. 31 Naar aanleiding van de Portugese vertaling in 1994
zei hij in Lissabon: `Ik heb De Metsiers' altijd als een jeugdzonde
beschouwd. Maar toen ik het twintig jaar geleden herlas, viel het me op
dat het alle ingrediënten bevatte die ook in mijn later werk voorkomen'. 32 Zelfs de agrarische elementen uit The Golden Bough van James
Frazer, die hij in de jaren 1950 in Parijs begon te lezen, zitten er al in,
zo getuigt hij in een interview uit 1981 met Paul Claes: Dat heeft te
maken met het feit dat het land waarin ik opgegroeid ben een landbouwvolk is. Ik heb alleen maar te maken met boeren. Zelfs onze hoogleraren drukken zich uit als boeren' 33
Tot hier, geachte collega's, mijn verslag in boerentaal over de inbedding van De Metsiers in zijn intertextuele relaties met Faulkner en in het
bijzonder met As I Lay Dying, voorzover die uit de receptie in de kritiek
is gebleken. Ik laat het daarbij in deze eerste lezing over Claus en Faulkner. Ik ben bereid, zo u dat nog wil, de textuele relaties tussen de twee
romans later verder uit te spitten. 34
Geciteerd door Hans van Straten, 0.c., p. 104.
Geciteerd door Hans van Straten, ibid.
3o Geciteerd door Hans van Straten, ibid.
31 Frank van Dijl, Mijn eigen werk herlezen? Ik moet er niet aan denken;
in: Hugo
Claus, De en gaat waar et hart niet kan
kan, p. 241.
32 ^
Por
Portugese
u ese vertalin
vertaling debuut
An.
Hugo Claus, in: Leeuwarder Courant, 4.3.1994.
99
33 Paul Claes,
Claus reading. Antwerpen, Manteau, 1984. p. 90.
34
Die tweede lezing heeft in de Academie plaatsgehad op 18 februari 1998 onder
de titel Hugo Claus en William Faulkner. Textuele confrontaties.
28
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Hugo Claus en William Faulkner
Textuele confrontaties
door Marcel JANSSENS
Ik heb een eerste keer Hugo Claus geconfronteerd met William
Faulkner op grond van de receptie van De Metsiers in de kritiek vanaf de
vroegste recensies in 1950 tot ongeveer vandaag.
In een artikel van Robert Penn Warren van een halve eeuw geleden
lees ik: `The study of Faulkner is the most challenging task in contemporary literature for criticism to untertake'. 1
Deze tweede lezing is een kleine bijdrage tot de comparatieve Faulkner-studie doordat zij nu zonder meer De Metsiers uit 1950 confronteert met As I Lay Dying uit 1930, maar nu op intrinsieke textuele basis.
Ik wil na een inleiding over het ontstaan van beide romans zuiver op
grond van de teksten zelf laten zien hoe dicht die twee wel bij mekaar
liggen. Ik breng materiaal aan voor de discussie van de hamvraag op
het eind.

1. Ontstaan
Wat het ontstaan van As I Lay Dying betreft, heeft Faulkner een verhaal verteld, een doorwinterd schrijver waardig. In de herfst van 1929
schreef ik As I Lay Dying, zo zei hij, terwijl ik in de nachtpoeg werkte in
de energie-productie-eenheid van de universiteit (the University powerplant') van Oxford, Mississippi; het gezoem van de dynamo fascineerde
mij zo dat ik eraan dacht er een te kopen voor thuis in mijn werkkamer;
As I Lay Dying schrijven was `easy, real easy', hoewel hij later in een interview voor Paris Review wel weer zal zeggen: `It was not easy. No honest
work is'; 2 ik zou zo een boek kunnen schrijven met beide handen op
mijn rug gebonden, het kwam allemaal zo ineens tot stand zonder werk
van mijn kant. 3 Hoe dikwijls heeft hij niet gezegd: `it was a simple tour
Robert Penn Warren, Cowley's Faulkner, in: New Republic, August 26, 1946, p. 237.
Cf. Catherine Mary Pattern, A Study of William Faulkner's As A Lay Dying based
on the manuscript and text. New York University, Ph.D., 1972, p. 189.
3 Cf. Michael Millgate, The Achievement of William Faulkner. Lincoln and London,
The University of Nebraska Press, 1978 (First published 1966), p. 28, 108-109 en 304,
noot 175; cf. ook Joseph Blotner, Selected Letters of William Faulkner. Edited by Joseph
Blotner. (New York) Vintage Books (Random House Inc.), 1977, p. 46.
1

2
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de force'. 4 Van dat boek, waar hij zoveel van verwachtte, kende hij zogezegd het laatste woord al toen hij het eerste neerpende. 5
Volgens zijn verhaal werkte hij toen in de nachtploeg vanaf zes uur
's avonds en moest hij met een kruiwagen kolen aanvoeren voor de
grote boiler. Toen de andere arbeiders om elf uur gingen slapen, begon
hij op een omgekeerde kruiwagen in de koolkelder te schrijven tot vier
uur 's ochtends, wanneer ze de ovens moesten reinigen. Zo had hij elke
nacht tegen vier uur weer een hoofdstuk klaar. Nu blijkt ook dat verhaal
grotendeels inbeelding te zijn. Hij fungeerde daar in die stookkelder
niet alleen als opzichter en twee zwarten versjouwden die kolen met de
kruiwagen, terwijl hij zomaar kon toezien, maar zijn vrouw getuigde
ook dat hij in een kraaknet pak naar zijn nachtwerk ging en even proper terugkwam met telkens een hoofdstuk dat hij haar liet zien.
Hij heeft bovendien altijd volgehouden, o.m. in het voorwoord tot
Sanctuary van 1931, dat hij het boek schreef in zes weken. Aan zekere
Smith, een uitgever, die hem een voorschot uitkeerde, had hij een roman
beloofd; toen hij zich dat herinnerde, greep hij zichzelf bij de kraag en
schreef voor Smith een vluggertje, `6 weeks for it', en kwam zijn belofte
op het nippertje na. 7 In feite schreef en herwerkte hij As I Lay Dying
veel langer, en wel van 25 october 1929 tot 12 januari 1930. 8 Meer nog:
volgens zijn verhaal zou hij het boek niet alleen geschreven hebben in
zes weken, maar ook `without changing a word'. Maar het manuscript
en de versie van manuscript naar typoscript laten grondige herwerkingen
zien, sommige hoofdstukjes verschoven van plaats in het manuscript en
nog eens in de overgetikte versie.
In interviews heeft Hugo Claus het Amerikaanse model Faulkner
ook in die zin geïmiteerd dat hij zei De Metsiers in een maand 10 of in
anderhalve maand 11 te hebben voltooid. Meer zelfs, ik heb het boek
in drie weken geschreven, zal hij later nog zeggen. 12 In Oostende zou hij
4 Cf. Joseph Blotner, Faulkner. A Biography. Volume 1. New York, Random House,
1974, p. 634.
5 Cf. Joseph Blotner, ibid.
6 Cf. Joseph Blotner, ibid.
7 Cf. Josoph Blotner, Selected Letters of William Faulkner, p. 105 en 236.
8 Cf. Faulkner's World. A Directory of this People and Synopses of Actions in His
Published Works. Thomas E. Connolly. State University of New York at Buffalo. Lanham,
New York/London, University Press of America, 1988, p. 95.
9 Cf. Catherine Mary Pattern, o. c., p. VII en 1.
10 Cf. Wim Zaal, Hugo Claus, in: Hugo Claus. De pen gaat waar het hart niet kan.
Samengesteld door Gert de Ley. Amsterdam/Borsbeek, Loeb & Van der Velden, uitgevers,
Uitgeverij Baart, 1980, p. 55.
11 Cf. Johan De Roey,
Hugo Claus, Een poreuze man van steen. Tielt, Lannoo, 1964,

p. 41.
Fr an k van Dijl, 'Mijn eigen werk herlezen? Ik moet er niet aan denken', in: Hugo
Claus, De pen gaat waar het hart niet kan, p. 241.
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een uitgever van gangster- en cowboyboeken, Dries Masure, al in 1948
tegen het lijf gelopen hebben die hem een voorschot van vijfhonderd
frank beloofde voor het schrijven van een thriller naar Amerikaans recept.
Claus zou dan een verhaal in mekaar boksen over de onderwereld van
Chicago, maar halverwege het eerste hoofdstuk, zo luidt dat verhaal,
heeft hij de tekst verscheurd en dan 'in één maand' voltooide hij De
Metsiers. 13 Of zou hij, aldus Joris Duytschaever in een andere versie,
2.000 F van een kleine West-Vlaamse uitgever gekregen hebben voor
`een roman met Amerikaanse inslag', 14 en dat zou al De Metsiers geweest
zijn? Toen er iets fout liep met de publicatie, zond hij de tekst in voor
een literaire wedstrijd en kreeg hij meteen de Leo J. Krijnprijs.
Dus reeds in de (later) al of niet gefingeerde verhalen rond het ontstaan van De Metsiers heeft de leerling de meester virtuoos nagebootst,
incluis allerlei mist, mystificaties en understatements die horen bij slimme
strategieën van bodybuilding, vooral wanneer je het geluk hebt gehad
door `éminences grises' van de kritiek te zijn uitgeroepen tot wonderkind
van negentien jaar.
In verband met het ontstaan van De Metsiers, oorspronkelijk De Metsiers of de Eendenjacht, mag nog een ander verhaal samengevat worden.
In de eerste boekuitgave bij Manteau in 1951 staat de datering `september 1948'. En waarlijk, in het Gentse studentenblad Ons Verbond van
november 1948 verschijnt in de rubriek Boekuil onder de titel Een jongere
van groot formaat: Hugo Claus: De eendenjacht een zeer lovende aankondiging, ondertekend door zekere Anatole Ghekiere. Er staat een tekening
bij afgedrukt met de vermelding: `Tekening door R. Cocteau - HUGO
CLAUS (exclusief)'. Nu zijn volgens Hugo Claus zelf zowel de tekst
van Anatole Ghekiere als de `Cocteau-achtige tekening' van R. Cocteau
van zijn hand. 15 Dus van een gewiekste mystificatie gesproken... Met
betrekking tot mijn onderzoek, op zoek naar Faulkner-connecties, vermeld ik de speciale beklemtoning van het incest als een in Vlaanderen
nog niet behandeld thema, de karakterisering van de Moeder als een
bijbelse figuur en de `onverbiddelijke eenzaamheid' als hét leidmotief
van de roman. Nog dichter bij ons onderwerp ligt de vermelding van de
Amerikaanse 'psycho-thrillers', een genre dat bij ons niet eens bekend is,
zo staat er. En allerbelangrijkst is hier het namen noemen: eerst de
Amerikanen J. Cain en Hays (P. Rodenko zal in zijn recensie vooral
J. Cain als bron citeren), dan een Sartriaans `Huis-clos' op de gebarricadeerde Metsiers-hoeve, en bovenal, jawel Faulkner! Er staat letterlijk: `er
is een beweging in Claus' stijl, die doorheen „DE EENDENJACHT"
13

Wim Zaal, o. c., p. 55.
Joris Duytschaever, Faulkner en Claus, in: De Gids, 1985 (148), p. 408.
15 Cf. G.F.H. Raat, De meester van De Metsiers. Het vroege proza van Hugo Claus,
14

in: Het teken van de ram 1, p. 149.
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als ebbe en vloed is geworden. Dit versterkt door het exclusieve gebruik
van het „monologue intérieur" Céline? Joyce? Ik doe er beter aan
het woord van Faulkner in „Mosquito's" aan te halen: „De woorden zijn
als eikels, elk onder hen zal geen boom voortbrengen, maar als je een
voldoende hoeveelheid hebt, krijg je een boom". En dan deze slotsom
wat de relatie met Faulkner betreft: „De soberheid van Claus' stijl heeft
niets gemeen met die van Faulkner, maar een herinnering wordt aan de
grote Amerikaan opgeroepen, even, om het procédé van het 'monologue'
enokmd gen,halucirdvoanhetrm
zelf".
Dat is toch een niet te onderschatten aansporing tot nader textueel
onderzoek!
2. Structuur
Het meest opmerkelijke en het meest invloedrijke structurele aspect
van As I Lay Dying is vanzelfsprekend de techniek van de meervoudige
ikvertelling. Faulkner maakt gebruik van 59 monologen in evenveel
hoofdstukken, die ik geen `interior monologues' maar liever `ikvertellingen' noem. Boven elk hoofdstuk staat de naam van de ikspreker, zoals
later in De Metsiers. 43 hoofdstukken worden verteld door zeven leden
van de Bundren-familie, onder wie ook de overleden Mother Addie
het centrale hoofdstuk toegewezen krijgt. De rebelse zoon Darl vertelt
er het meeste: 19. Hij lijkt zowat als het bewustzijn van het boek te
fungeren met een bevoorrecht interpreterend en commentariërend personeel gezichtspunt en misschien treedt hij wel in naam van de `implied
author' op. Maar ook de naam van de zwakzinnige zoon Vardaman staat
niet minder dan 10 keer boven een hoofdstuk. Beroemd is zijn hoofdstuk 19 dat uit vijf woorden bestaat. Hij herinnert zich een dode vis en
zegt: 'My mother is a fish' einde van het hoofdstuk. De 16 andere
hoofdstukken komen op naam van non-Bundrens, van wie de predikant
Whitfield zeker de belangrijkste is, maar andere buren, of veel toevalliger
toeschouwers of voorbijgangers leveren hun nogal eens humoristisch,
zelfs burlesk uitvergrotend commentaar, vanzelfsprekend uitsluitend in
de ikvorm. Op het eind van de 59 vertellingen heeft de Bundren-familie
in 10 dagen de 40 mijl met de vrachtwagen naar de begraafplaats in
Jefferson in de hitte van Mississippi afgelegd.
Bundrens zowel als non-Bundrens doen hun verhaal lang niet afstandelijk en zeker niet met auctoriële privilegies, zodat hun vertelwijzen
niet alleen een geschiedenis buiten henzelf opbouwen maar ook de subjectiviteit van hun eigen gezichtspunt naar voren laten komen. De mengeling van rapporteren en getuigen verleent aan hun `discours' wel iets
van de inwendige monoloog. Elk ik vervult narratieve én psychologische
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en ideële functies. Zó complex komt de truc van de meervoudige ikvertelling in De Metsiers zeker niet over. Daar overweegt de narratieve functie veruit en de psychologische diversificatie, afhankelijk zowel van het
innerlijke van de verteller of van zijn of haar gesteltenis op het moment
van het vertellen, is er veel zwakker geprofileerd. Bij Faulkner is dat een
echt geroezemoes van 15 onderscheiden discours.
De chronologie van de vertelling als geheel, nu eens in de tegenwoordige tijd, dan in het preteritum, verloopt over het algemeen vrij lineair
(over de 10 dagen van de boerderij thuis naar het mythische Jefferson),
met een opmerkelijke, als het ware boventijdelijke triptiek precies in
het midden van de roman, waar twee non-Bundren- commentatoren, de
buurvrouw Cora en de predikant Whitfield de ene voor, de andere na
Mother Addie hun zeg krijgen. Zo verrijst Addie echt in het centrum
van de vertelling, zoals zij altijd in het centrum van de levens van de
Bundrens als Moeder-godin heeft geregeerd. De laatste woorden van
haar man, die in Jefferson een nieuwe jonge vrouw heeft gevonden,
`Meet Mrs. Bundren', maken de cirkel rond. De lineair-chronologische
tijd van de tien dagen durende reis wordt aldus ook op het niveau van
de cyclische mythische tijd gehesen. Nog eens, bij De Metsiers is de aansluiting bij de mythe nog veel meer rudimentair. Daar was Claus toen
nog niet aan toe.
De narratieve én psychologiserende effecten van de meervoudige
ikvertelling kunnen in verband gebracht worden met de techniek van
de `lampen' of `reflectoren' die Henry James ontwikkelde: lampen opgesteld rond een centraal object belichten dat object en ontvangen er zelf
het weerkaatste licht van. 16 Dat gebeurt rond en met Addie in deze
roman: de Bundren- familie verkrijgt betekenis van en door haar. De 8
non-Bundrens compliceren de vertelling door een meervoudige belichting, van heroïserend tot grotesk, tot een tragiekomedie alsof in een
overvol stamcafé zes familieleden onder geleide van een dominee de
doodskist van de moeder binnen zouden sjouwen een veelgelaagd
spektakel waar de lezer op de duur perplex bij staat, of bij grinnikt, of
schaterlacht bij zo een lading van ironie.
Ten lange leste confronteert As I Lay Dying de lezer met de onbetrouwbaarheid van ieders `waarheid', dat wil zeggen: van ieders perceptie
van 'werkelijkheid'. Een zo met projectoren uit verschillende invalshoeken
belichte vertelling kan alleen gefragmenteerde verhaalbrokken opleveren.
Waar is de autoritiet in dergelijke veelstemmigheid van gezichtspunten
16 Cf. Henry James, Notes on Novelists: `To lift our subject out of the sphere of
anecdote and place it in the sphere of drama... we supply it with a large lucid reflector, which we find only... in that mind and soul concerned in the business that have
at once the highest sensibility and the highest capacity, or that are... most admirably
agitated', geciteerd door Wayne C. Booth, The Rhetoric of Fiction. Chicago, University
of Chicago Press, 1961, p. 270.
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die elkaar in suspens houden uit kracht van allerlei paradoxen, contrasten
en zelfs contradicties?
De Metsiers telt maar 25 hoofdstukken, verteld door slechts zes ikpersonen: drie Metsiers (de Moeder, Ana en Bennie) en drie niet-Metsiers
(Mon, Jules en de Amerikaanse soldaat Jim Braddok). Bij Faulkner geven
de vertellers de aflossingsstok na elk hoofdstukje voortdurend aan een
ander door; bij Claus mag Mon zowel het eerste als het tweede vertellen.
Een dominant gezichtspunt als dat van Darl ontbreekt hier. Kreeg
Addie in As I Lay Dying maar één hoofdstuk toebedeeld (maar dan wel
het kapitale hoofdstuk vlak in het midden), dan vertelt Moeder Marie
er hier toch drie van de 25. Maar zij dirigeert, vaak ongezien en zonder
woorden, het hele gebeuren op en rond de hoeve, niet vanuit haar kist
zoals Mother Addie, maar vanuit haar nis van ongenaakbaarheid. Die
Vlaamse plattelandsfamilie leeft gewoon volgens een matriarchaal gezagspatroon zoals die in Mississippi.
Inhoudelijk is een opvallende Faulkner-parallel natuurlijk de incestrelatie tussen Ana en haar twee en een half jaar jongere halfbroer Bennie,
die de buitenechtelijke zoon is van Moeder Marie Metsiers en de vroegere
knecht Mon Verkindere, die na de vergiftiging van de oude Metsiers op
de hoeve is blijven wonen. Dat gegeven was volgens de flaptekstliteratuur ongezien in Vlaanderen en ging Lesamen met de ongebruikelijke
porties geweld en sex gegarandeerd ophef maken. Bennie Metsiers roept
zonder meer Benjy Compson uit The Sound and the Fury te binnen. Die
Benjy, nog een stuk zwakzinniger dan Bennie, heeft een incestueuze verhouding met zijn zus Daddy, die ook ongehuwd zwanger is zoals Ana
een kind verwacht van `het varken' Vette Smelders. Dus dat motief moest
Claus alvast niet aan As I Lay Dying ontlenen. Wonder boven wonder
zo blijkt uit het handschrift schrapte Faulkner de vreemde relatie
(hoewel niet helemaal incestueus...) tussen Darl en zijn zus Dewey
Dell uit de definitieve versie! 17 Gods wegen en die van de intertext zijn
wonderbaar! In Een bruid in de morgen, een `extensie' van De Metsiers,
bracht Claus het incest-motief naar de stad, in de figuren van Thomas
en Andrea, 18 die allicht ook een en ander verschuldigd zijn aan Tennessee
Williams.
Een ander parallel is het motief van het uitgesloten-zijn van zowel de
Bundrens als de Metsiers. De Bundrens vormen een zonderlinge clan,
juist goed voor de argwaan, het onbegrip, de spot van hun omgeving
en voor de stomverbaasde, zo al niet hilarische opmerkingen van de
omstaanders die hen met de lijkkist voorbij zien zeulen. De Metsiers
leven op hun afgezonderde hoeve ook zo trots in zichzelf besloten zonder
Cf. Joseph Blotner, Faulkner. A Biography, Vol. 1, p. 637.
Cf. H.U. Jessurun d'Oliveira, Scheppen riep hij gaat van Au. Amsterdam, 1965,
p. 138.
17
18
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enig contact met het dorp Zedelgem waar ze niets mee te maken willen
hebben. Ook de beide ingekwartierde Amerikanen, overgebleven na de
bevrijding bij het einde van de Tweede Wereldoorlog, wantrouwen zij
als indringers, hoewel Ana zich wel afgeeft met Jim Braddok. Op het
bestaan van de Metsiers-clan drukt een onafwendbaar noodlot, fatale
misrekeningen, moordpogingen en moordslag inbegrepen. Somberder
dan de farce met de lijkstoet in As I Lay Dying kan het bezwaarlijk verzonnen worden, maar De Metsiers was toch een fatalistische ouverture
die kon tellen en lang nazinderen zou.
Op het niveau van de plot en de personages zijn er verder evenbeelden
genoeg te vinden. De verhouding van dominee Whitfield met Addie
keert terug in die van Mon met Moeder Metsiers. Whitfield is de vader
van Addie's zoon Jewel, en Bennie is door Mon verwekt. Van al haar
kinderen koestert Addie het meeste sympathie voor Jewel, zoals Moeder
Metsiers zich ook moederlijker gedraagt tegenover Bennie, de zoon van
Mon. Predikant Whitfield wordt nog eens gedoubleerd in de figuur van
de goedgelovige Jules Goossens, die ook een relatie heeft gehad met
Moeder Metsiers, waar destijds in het dorp zoveel over geroddeld werd.
De abortus van Dewey Dell met alles daarop en daaraan, zoals het
bezoek bij de drogist, verkrijgt een parallel in het bezoek van Ana, die
zo'n drie maand zwanger is van Vette Smelders, aan de apotheker en in
haar afspraak in de stad met de zieltjesmaakster, mevrouw Sassen. (Zo
eindigt overigens De Metsiers met een even geladen en toekomstzwangere zin als As I Lay Dying: `En morgenmiddag moet ik naar mevrouw
Sassen ).Darl steekt op hun tocht een schuur in brand, en Bennie steekt
de schuren van Vermaerke in brand.
3. Verschillen
Het opvallendste verschil tussen As I Lay Dying en De Metsiers betreft
paradoxaal genoeg in ons onderzoek de intertextualiteit waarvan
het gehalte veel hoger ligt bij Faulkner, allicht niet zo opmerkelijk in de
confrontatie van een debutant van negentien jaar met een zeer belezen
auteur die in 1929/30 al aan zijn vierde roman toe was.
Faulkner noemde dat verhaal over nogal achterlijke boeren die zich
tot in het groteske toe misdragen met het lijk van hun moeder, `a little
bit on the esoteric side'. 19 Hij zei dat hij die familie onderwierp aan
de twee grootste mythische catastrofes die de mensheid kunnen treffen: water en vuur, 'that's all. That was simple tour de force' .2° Maar er
is intertextueel veel meer aan de hand dan die universele mythes van

19

Joseph Blotner, Faulkner. A Biography. Volume 2, p. 1311.
Joseph Blotner, o. c., Volume 1, p. 635.
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overstroming en verbranding. Valéry Larbaud zal de roman veel hoger
inschatten dan als een `roman paysan', en gelijk had hij. Faulkner
copieert de overspelige relatie van Agamemnons vrouw Clytaimnestra
met Aigisthus in de relatie van Mother Addie met predikant Whitfield,
de vader van haar zoon Jewel. De titel van de roman is een citaat uit
boek XI van de Odysseia, waar Agamemnon in de Hades aan Odysseus
vertelt hoe Clytaimnestra hem doodde. Dat land van de doden wordt
geregeerd door Demeter/Persephone, de godin van de aarde en de
vruchtbaarheid en daar zijn we, met de godin-Moeder Addie in het
centrum, dichtbij James Frazer, The Golden Bough en Jessie Weston,
From Ritual to Romance, de twee standaardwerken die ook T.S. Eliot en
J. Joyce, aan wie Faulkner zoveel verschuldigd is, wel zullen geraadpleegd hebben.
Het christendom is
al of niet via Eliot (The Waste Land) en Joyce
duidelijk aanwezig in de figuur van de godin-Moeder en
(Ulysses)
van de predikant als Christus-figuur, evenals van het begrafenisritueel.
Die christelijke context is natuurlijk ook prominent in het Vlaamslandelijke milieu van De Metsiers. Naar Vlaamse aanknopingspunten
analoog met Faulkner's 'tall-tales' of volksverhalen uit het diepe Zuiden
in de Verenigde Staten, bij voorbeeld 'burial tales', hoefde Claus niet
ver te zoeken. Die inbedding in de autochtone cultuur heeft Claus overigens als hét waarmerk van zijn oeuvre geassimileerd. Geleidelijk zal
zijn werk zich gaan verankeren in twee overheersende mythes, die van
de zondeval en die van Oidipoes, tegelijk meer en meer met Frazer én
met Freud geconnoteerd, maar daar zijn we, zover ik dat kan zien, in De
Metsiers nog niet aan toe.
Bij Faulkner mengt de nogal grove humor van het Mississippi-volksverhaal zich moeiteloos universaliserend met het Griekse epos en met de
christelijke mythes. Addie, die misschien zoals Adam uit aarde gemaakt
werd, lijkt een omgekeerde versie van de Moeder-aarde-godin. Faulkner
noemde zijn verblijf `Rowenoak' naar een passage in Frazer en in de
jaren 1920 discussieerde hij in New Orleans zowel over Frazer als over
Eliot en Freud. 21 Niet toevallig citeert Addie, wanneer ze aan haar frustraties als jonge vrouw terugdenkt, gewoon zonder te citeren het gekende
vers uit The Waste Land `April is the cruellest month'. Darl Bundren, de
meest profetische mythomaan onder de zonen Bundren, werd overigens
in verband gebracht met de ziener Tiresias in The Waste Land. 22 Faulkner vervlecht zijn burlesk Bundren-epos in de Westerse episch-mythische
traditie. Hij vertelt een mythe en schept er een, met name die van de
Zuiderse arme blanke, geprojecteerd op het grote scherm van Odysseus,
21

Cf. Catherine Mary Pattern, o.c., p. 194.
Cf. Diane L. Cox, William Faulkner's As I Lay Dying. A Critical Casebook.
York, London, Garland Publishing, Inc., 1985, p. 193.
22
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Agamemnon, Demeter en Persephone, en van de christelijke verhalen.
De binnenste buiten gekeerde Addie is werkelijk een ambigue, we zouden nu zeggen: postmodern-ironische Moeder-Godin, zoals overigens
het hele groteske ritueel uitmunt door ambiguïteit.
In plaats van de oude mythes te hertalen in moderne termen, zoals
tal van `pasticheurs' nu bezig zijn te doen, exploreert hij onze moderne
tijd met mythische termen. 23 Zover was Claus nog lang niet in 1948.
De enige intertext die er hier werkelijk toe doet, is, naast misschien
eventjes Sartre en Caldwell, niemand minder dan William Faulkner.
Wat het christendom in De Metsiers betreft, is er natuurlijk de nogal
geloofsgetrouwe Jules, een bleke afschaduwing van Father Whitfield,
die Bennie tracht te winnen voor zijn geloof. De jongeman zegt zowaar
dat hij `de beste Christen van de parochie' 24 wil worden. Claus laat
Jules ook even uit de Imitatio Christi citeren. Wanneer Eddie, de kompaan van Jim Braddok, op het eind Bennie neerschiet op de eendenjacht, valt de jongen'met opengespreide armen en benen, gekruisigd in
het riet, het hoofd ver achterover' 25 een beslist niet originele icoon
van het christendom of van de Christus-figuur, maar toch een overduidelijke hint om Bennie als Christus-achtig slachtoffer met Kalvarie
te associëren, vooral omdat dat drama zich afspeelt met een allesbeheersende Moeder Marie met goddelijke trekken op de achtergrond.
Met de afwezige Vader en de alomtegenwoordige Moeder zijn we de
thematiek van de latere Hugo Claus toch al in de kiem genaderd.
Doorheen alle Faulkner-poriën kroop het bloed toen al waar het (nog)
niet gaan kon.
Een ander opvallend verschil-met-toch-overeenkomsten ligt in het taalgebruik in beide romans. Claus is vanaf De Metsiers al een eigen mengtaal
aan het uitproberen die zijn zegelmerk gaat worden en hem bijvoorbeeld voor een lezer uit Nederland onmiddellijk als `Vlaming' herkenbaar maakt. Faulkner gaat evenwel nog veel verder in het gebruik van
het Zuidelijk dialect, grammaticaal en lexicaal. Daarin heeft Claus het
voorbeeld maar zeer omzichtig nagevolgd. As I Lay Dying biedt bovendien meer stilistische variaties in de bijdragen van de 15 ik-vertellers.
De eigenheid van de vertellers wordt er zichtbaarder in geprofileerd, wat
ook meer reflecties en retarderende uitweidingen met zich brengt dan
in het overigens zoveel korter, maar ook gedrongener De Metsiers. Faulkner permitteert zich in dat opzicht veel meer dan de negentienjarige
debutant.
23
24

Cf. Caherine Mary Pattern, o. c., p. 223.
Hugo Claus, De Metsiers. Amsterdam, De Bezige Bij, 1978, p; 93, Cf. G.F.H.
Raat, De meester van De Metsiers. Het vroege proza van Hugo Claus, in: Het teken van de
ram, 1, p. 154.
25 Hugo Claus, De Metsiers, p. 121.
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4. Plagiaat ?
Nu zit u natuurlijk al lang te wachten op het antwoord op mijn hamvraag tot slot: is dit nu plagiaat, of niet? Wel, ik wil me nog wat op
de vlakte houden tot ikzelf wat meer in het reine ben gekomen met
het concept `plagiaat', dat tegenwoordig zo bezwaard verschijnt, zo het
althans nog welvoeglijk geacht wordt het nog te gebruiken. Ik ga me
over de plagiaatskwestie vooralsnog niet uitspreken. Voorlopig noem ik
de afhankelijkheidsrelatie tussen De Metsiers en As I Lay Dying ouderwets gewoon een geval van `creatieve imitatie'. Ik vermeld alleen de
uitspraak daaromtrent van Hans van Straten in diens boek Opmars der
plagiatoren. Handleiding voor de praktijk. Daarin schreef hij een verdict
van ongeveer twee bladzijden onder de titel De Mississippi stroomt door
Vlaanderen (Hugo Claus), precies over De Metsiers. De conclusie uit een
wel zeer onzorgvuldig onderzoek luidt: `Plagiaat, maar ik geef toe: wel
knap plagiaat'.26
Hij schrijft in 1993 zonder blozen dat Faulkner wel voortdurend als
bron genoemd werd, maar dat, zover hij weet, geen criticus er ooit achter
gekomen is welk boek Claus heeft geïnspireerd. Het voorbeeld van De
Metsiers is volgens hem zonder meer The Sound and the Fury. Dat zit al
van 99% scheef, tot daar, maar Van Straten noemt Jules de zoon van de
Moeder Metsiers, en Ana is de dochter van Vette Smelders... Dergelijke
miskleun, getuigend van zo'n professionele slordigheid, zou strafrechtelijk vervolgd moeten kunnen worden. Dat is alles wat ik daar voorlopig
over kwijt wil.
Ik moet hier wel Hugo Claus zelf nog eens aan het woord laten. In
Het Verdriet van België, eerste uitgave in 1983, heeft zijn alter ego Louis
Seynaeve zijn boek Het verdriet van België, in het Engels al genoemd
The sorrow of Belgium, aangeboden aan Het Laatste Nieuws. 27 Een tiental bladzijden verder, helemaal tegen het eind van het boek duikt Johan
Vergijsen op, `ambassadeur van het cultureel tijdschrift Mercurius',28 die
zich ook aan Louis Seynaeve voorstelt als `voorzitter van de Pen-Club' in
een sjiek etablissement `Canterburry'. Nu staat daar, helemaal in de
codetaal van Claus' `geheimschrift', het volgende:
`Nu heeft de redactie van Mercurius besloten, nu ja, de redactie van Mercurius stelt vóór om uw werkstuk op te nemen. Maar vergeef ons ons
wantrouwen. Leest ge Engels? Ja? Dat dacht ik al. Nu denken sommigen
onder ons... Niet ondergetekende. Niet onze voorzitter, want die heeft
een razend fijne neus...
26 Hans van Straten, Opmars der plagiatoren. Handleiding voor de praktijk. Amsterdam,
Lubberhuizen, 1993 (De Nieuwe Engelbewaarder 3), p. 104.
27 Hugo Claus, Het verdriet van België. Roman. Amsterdam, De Bezige Bij, 1983,
p. 756.
28 Hugo Claus, o. c., p. 766.
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Want er verschijnt zovéél, beste, zovéél! En vooral voor de troepen nietwaar? Die Signets, Zephyrs, Penguins, Coronets. Het zou makkelijk zijn
om een passage, wat? om een héél boek te plunderen. De grootste erudiet
onder ons zou zich laten vangen.
Maar ik heb ook een fijne neus voor die dingen. En nu ik u zie...' 29

Op de volgende bladzijde zegt zekere Claessens, Julien aan Louis Seynaeve dat hij diens bijdrage in drukproef gelezen heeft, noemt die `Veelbelovend' en is `Uiterst tevreden nieuw bloed in Mercurius te zien'. 30
Is het ongepast dit `geheimschrift' als volgt te decoderen? Hugo Claus
las heel vroeg Engels. Hij kende die boekjes in het Engels ten gerieve
van de Engelstalige, vooral Amerikaanse bevrijders, zoals er ook nog twee
rondlopen in De Metsiers. Hij heeft die bestelwagentjes met die romans
en romannetjes zien rondreizen en heeft er ook in gesnuisterd. Het tijdschrift Mercurius,dat Diogenes had kunnen heten, zoals oorspronkelijk
bedacht door August Vermeylen, Herman Teirlinck en Gaston Eyskens,
is het Nieuw Vlaams Tijdschrift. Daar heeft hij het `werkstuk' De Metsiers
aangeboden. In de redactie van het Nl/T moet toen heel wat te doen
geweest zijn rond mogelijke `beïnvloedingen', zoals gebleken is uit de
reacties van Hubert Lampo in Volksgazet. De hoofdstukken XI tot XXV
van De Metsiers of De eendenjacht verschenen als `Slot' van de roman in
het eerste nummer van de jaargang 1950-51 van het NVT in september
1950. Drie maand later, in december 1950, weigerde Piet van Aken de
overduidelijke overeenkomsten van onderwerp, plot en `stijlprocédé' (de
'monologue intérieur') tussen De Metsiers en The Sound and the Fury en
As I Lay Dying af te doen als `plagiaat'. 31 En Herman Teirlinck himself
had `dubbelzinnige ambachtskunstjes', `die onwillekeurig naar Amerikaanse bronnen verwezen', menen te ontdekken in dat `merkwaardige
boek' van een negentienjarige, en zo kon hij zich `een tijdlang van een
onverkwikkelijke achterdocht niet bevrijden'. 32 Toen hij achteraf kennismaakte met de jeugdige schrijver, verademde hij : `Reeds op het eerste
zicht van de demonische engel, die mij werd voorgesteld, verdween alle
argwaan'. 33 Hij stemde dan toe in de publicatie in het NVT. We mogen
Johan Vergijsen, wie dat ook kan zijn, wel op zijn woord nemen: de
redactie koesterde `wantrouwen'. Zie je wel, hij leest Engels. Nee, niet
de genaamde Johan Vergijsen, ook niet `onze voorzitter', want die heeft,
29 Hugo Claus, o.c., p. 767.
30
Hugo Claus, o.c., p. 768.
31 P. (iet) V.(an) A. (ken),
Invloed of verwantschap, in: Nieuw Vlaams Tijdschrift.
Vijfde jaargang 1950 1951, p. 443 444.
32 Herman Teirlinck,
Zo de roos in mijn tuin, in: Hugo Claus, Een bruid in de
morgen. Toneelstuk in vier bedrijven met een voorwoord van Herman Teirlinck. Antwerpen,
Ontwikkeling/Amsterdam, Meulenhoff, Nieuw Vlaams Tijdschrift Reeks, MCMLV,
p. 7-8.
33 Herman Teirlinck,
o.c., p. 8.
-

-
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paradoxaal of ironisch genoeg `een razend fijne neus' voor die dingen,
maar `sommigen in de redactie denken, nu ja, denken aan plagiaat. Wie
kan allemaal lezen en controleren wat er verschijnt? Is de redactie van
mening dat die achttienjarige kerel een passage, wat zeg ik, een héél
boek geplunderd heeft? De grootste erudiet zou zich bij de neus laten
nemen door een gewiekste plunderaar. En Johan Vergijsen met ook al
zijn `fijne neus voor die dingen'..., heeft die iets geroken? En wat denkt
die, nu die Hugo Claus voor zich bezig ziet?
Wordt hier in dat cryptische geheimschrift voor goede verstaanders
subtiel gesuggereerd dat de auteur van De Metsiers het héle boek As I
Lay Dying geplunderd heeft? En wordt meteen in een publicatie van
1983 fijntjes gesuggereerd dat grote erudieten, van het kaliber van een
Vestdijk bij voorbeeld, zich in 1950/51 domweg bij de neus hebben
laten nemen?
Sommigen onder u zullen zich herinneren dat ik mijn vorige lezing
over `Louis Paul Boon en William Faulkner' zeer voorzichtig heb besloten
met de hypothese van een afhankelijkheidsrelatie, misschien alleen maar
betreffende een romantechnisch parallel, en dan nog via of zelfs afhankelijk van Piet van Aken of wie weet van een Japanse film uit
1950. Wat Hugo Claus betreft, kan ik stelliger afronden: wanneer hijzelf
in interviews over zijn afhankelijkheid t.o.v. de grote Amerikaan ietwat
aanstellerig beweerde: `Ach wat, Vestdijk, wat een domkop, allemaal
Faulkner', dan heeft hij toen, zo schat ik dat voorzichtig in, voor 95%
de waarheid gesproken. 34

34 Dit is de tekst van een (tweede) lezing over Hugo Claus en William Faulkner voor
de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde op 18 februari 1998.

Plagiaat, „plagiaat ", of (plagiaat) ?
door Marcel JANSSENS

1. Plagiaat
In een artikel De literaire ekster in de Haagse Post / De Tijd, van
28 augustus 1992 schreef Theodor Holman: `Waar het vandaan komt
weet niemand, maar opeens is plagiaat een eigenaardig modeverschijnsel geworden. De Groene Amsterdammer heeft er twee weken terug een
hele oplage aan gewijd'. Misschien, zo suggereerde de auteur, is het een
fin de siècle-verschijnsel, want verschenen de meeste boeken over plagiaat en mystificaties niet aan het eind van de vorige eeuw? Maar het kan
ook een `postmodern verschijnsel' zijn, schrijft hij, en hij vervolgt eigenaardig genoeg: `Het postmodernisme immers kent geen onderscheid in
fictie en werkelijkheid, en als we de linguïst de Saussure mogen geloven,
of de filosofen Derrida en Baudrillard, dan is het citeren naar aanleiding
van een bron even dom als het verzinnen van een bron'.

Rond die tijd, in het oktober-december-nummer van 1990, publiceerde het tijdschrift Yang een hele aflevering over plagiaat met een
rijkelijk gestoffeerde bibliogafie getiteld Kleptografie. Op het kaft van
al een
het nummer stond in de layout van de afkorting NWT: NYT
leuke hint voor de goede verstaander.
Plagiaat een eigenaardig modeverschijnsel tegen het eind van de
twintigste eeuw? Wel, al in 1969 schreef Georges Wildemeersch in Kreatief een artikel onder de titel Kanttekeningen na de dood van het plagiaat 1 en twintig jaar later stond er in Bzzlletin een analyse van Willem
Brakmans roman Heer op kamer in zijn relatie met een Jack the Ripperroman van de Engelse Marie Belloc-Lowndes, met als titel Geen plagiaat
maar postmodernisme. 2 Daarna verschenen toch maar de boeken van
Wim Zaal, De verlakkers. Literaire vervalsingen en mystificaties (1991) en
van Frank van Kolfschooten, Valse vooruitgang. Bedrog in de Nederlandse
wetenschap (1993) en in datzelfde jaar het geruchtmakende essay van
Hans van Straten, Opmars der plagiatoren. Handleiding voor de praktijk.3
in: Kreatief,
1 Georges Wildemeersch, Kanttekeningen na de dood van het plagiaat,
jg. 3, nr. 2, 1969, p. 55 57.
2 August Hans den Boef, Geen plagiaat maar postmodernisme. Willem Brakman en
jack the Ripper, in: Bzzlletin 160, 17de jaargang, november 1988, p. 51 56.
Amsterdam,
3 H an s van Straten, Opmars der plagiatoren. Handleiding voor de praktijk.
Lubberhuizen, 1993 (De Nieuwe Engelbewaarder 3), gevolgd door Plagiatoren trekken
voorbij (De Nieuwe Engelbewaarder, 3 1/2).
-
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Na de dood van het plagiaat en na de intocht van de postmodernistische intertextualiteit in het literairwetenschappelijke en kritische vertoog gebruikte Hans van Straten dus toch nog de stilaan overjaars
aandoende term om er een aantal snodaards, onder wie bij voorbeeld
bij ons Hugo Claus en Paul de Wispelaere, mee te brandmerken als
gewetenloze dieven. En tientallen en tientallen lexica van literaire termen bieden nog altijd beknopte omschrijvingen van het verschijnsel
`plagiaat' aan. 4
De almaar mistiger lading van de term, tesamen met een paar recente
incidenten waar de term helemaal niet in geschuwd werd, zet er mij toe
aan om te pogen het verschijnsel in eigentijdse contexten enigszins te
omschrijven en uit te klaren. Ik zal nu maar al zeggen dat hoe meer ik
me in die materie verdiep, hoe dikker de mist zich rond mijn schrijftafel ophoopt. In de oude ethische termen zou ik ook hier zowaar kunnen
gewagen van een normenvervaging.
Even buiten de literatuur rondkijkend, vind ik in de krant van
27 februari 1998 twee gevallen van plagiaat vermeld: ex-bisschop Jacques
Gaillot, beschuldigd van plagiaat, gelastte zijn Parijse uitgever zijn jongste boek De laatste duivelse verleiding, uit de handel te nemen, nadat
ontdekt werd dat een van zijn medewerkers buiten zijn weten vrijwel
letterlijk vijftig pagina's had overgeschreven uit het in 1997 verschenen
boek De terugkeer van de duivel van de Franse historicus Paul Ariès;
Maurice Béjart werd door een rechter verplicht om de scène met de halfnaakte engel met televisietoestellen aan zijn voeten te schrappen uit zijn
choreografie met het Béjart Ballet Lausanne getiteld Le presbytére na rien
perdu de son charme, ni le jardin de son éclat, een scène die hij volgens
Fréderic Flamand, de directeur van Charleroi/Danses, en het ensemble
Plan K. zonder meer kopieerde uit het werk De val van Icarus van Flamand zelf. De rechter vonniste dat Béjart wel degelijk een inbreuk op
de auteurswet en dus plagiaat had gepleegd. In de rechtspraak is de term
blijkbaar nog wel in voege. Een paar dagen later (op 3 maart 1998) lees
ik dat twee toneelauteurs uit Nieuw-Zeeland bij een Amerikaanse rechtbank klacht indienden met een eis van schadevergoeding van 180 miljoen pond tegen de Britse film The Full Monty, die een plagiaatversie is
van hun toneelstuk Ladies Night uit 1987. De toneelauteurs baseren
hun eis bij de rechtbank op `de opvallende gelijkenissen tussen hun verhaal en de film'. 180 miljoen pond dus voor `opvallende gelijkenissen'
tussen de architekst en de tekst, om het modieus uit te drukken.
En nog een vonnis in kortgeding, in Nederland. Alles begon waarschijnlijk bij de titel van het toneelstuk van Edgar Albee, Who's Afraid of
4 Bij voorbeeld H. van Gorp e.a., Lexicon van literaire termen. Stromingen en genres I
Theoretische begrippen I Retorische procédés en stijlfiguren. Vierde volledig herziene druk.

Groningen/Leuven, Wolters-Noordhoff.
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Virginia Woo lf? De schilder Barnett Newman maakte een schilderij met
een groot rood vlak in het midden en met aan de randen een blauwe en
een gele vertikale streep, getiteld: Who's Afraid of Red, Yellow and Blue.
Dat doek werd ooit eens door een vandaal in het midden met een mes
bewerkt. Nu speelde het aartsbisdom Utrecht in op de commotie rond
dergelijke vernielingen door op zijn poster voor een scholencampagne
het schilderij van Newman te reproduceren met in het midden de
inkervingen in de vorm van een kruis en met de titel: Who's Afraid of
God. De Barnett Newman Foundation liet een klacht neerleggen bij het
gerecht en het aartsbidsom werd ertoe veroordeeld om zijn posters weg
te halen en een voorschot van alvast 260.000 frank als schadevergoeding
te betalen. Het Aartsbisdom knipte de blauwe en gele randvlakken van
de poster weg en behield alleen het rode vlak met het daarin gekerfde
kruis en de vraag Who's Afraid of God. Niets gekort, ook de inmiddels
al verspreide nieuwe posters moeten weggehaald worden. Het Aartsbisdom wees er nog op dat de Nederlandse spoorwegen een postercampagne voerden met de tekst Who's Afraid of Yellow and Blue (geel en
blauw zijn de kleuren van de Nederlandse treinen), en dat Martini binnenkort adverteert met de vraag: Who's Afraid of Rosso, Dry or Bianco?
Niets gebaat, de rechter vonniste dat het Aartsbisdom zich, schuldig
gemaakt had aan plagiaat ten opzichte van de schilder. Wel, als ik dat
lees, denk ik zo dat er in de literatuur tegenwoordig toch relatief weinig
geprocedeerd wordt.
Wat de literatuur betreft overschaduwden tal van beschuldigingen van
plagiaat, goedlachs uitgesmeerd of met nogal wat leedvermaak, de recente
herdenking van Bertolt Brechts honderdste geboortedag. Een groot deel
van zijn teksten zou door mensen uit zijn omgeving zijn gemaakt; een
criticus ging zelf zo ver te beweren: `In sommige gevallen bestond zijn
bijdrageutslnhdorepvanmseht
opschrijven van de zijne'. 5 En in Le Monde van 13 maart 1998 was
er sprake van `une accusation de singerie', gebaseerd op „une liste des
`emprunts'', dus van alweer plagiaat, tussen twee jonge Franse schrijfsters
bij twee concurrerende uitgevershuizen, POL verbonden met Gallimard,
en Minuit, verspreid door Le Seuil. 6 Ik mag hier al herinneren aan de
herrie in 1992 rond Het beloofde land van Adriaan van Dis, waar ik nog
op terugkom, en aan de nog meer ophefmakende mediatieke heisa rond
de relatie van Jan Fabre, De keizer van het verlies en de dagboeknotities
Stukken van mensen van Leonard Nolens. Humo blokletterde zonder
meer: De koning van het plagiaat Jan Fabre steelt van Leonard Nolens.?
Gaston Durnez, Haifisch, in: De Standaard, 28 februari-1 maart 1998.
Patrick Kéchinian, La littérature en proie a ses fantómes, in: Le Monde, 13 mars 1998.
7 (RV), De koning van het plagiaat. Jan Fabre steelt van Leonard Nolens, in: Humo,
11 november 1997.
5

6
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Ook daar sta ik straks nog even bij stil. Maar zo er inderdaad sprake zou
kunnen zijn van `stelen', dan is dat misschien toch ethisch verwerpelijk
en strafrechterlijk vervolgbaar? L(aurens) D(e) K(eyzer) `plagieerde vrij'
de Fabre-affaire uit Humo, De Morgen en De Standaard, zo zei hijzelf,
in zijn nonsensikale reeks Een goed gesprek onder de titel Plagiaat? Zo te
zien kan plagiaat gerust het voorwerp uitmaken van hilarische no-nonsense of no-nonsense hilariteit, maar wat doet een literair criticus, laat
staan een rechter daar nu verder mee? Misschien, op z'n Belgisch dan
weer, toedekken in de doofpot van de normenvervaging en van de
collectieve zelfbeschuldiging of de `sorry politics' in de trant van: ach
wat, we frauderen allemaal, de ene iets meer dan de andere, maar we
schrijven allemaal over, zeker weten, en dan?... So what dat ironisch
gemuilkorfde zuchtje zet zowat de toon van het vertoog over plagiaat
tegenwoordig.
2. Canon, intertextualiteit, mixing
De normenvervaging moet om te beginnen vast en zeker te maken
hebben met de deemstering van de culturele canon, wat allicht evenzeer
een kenmerk van dit fin de siècle is als de mixing van hoog- en laagcultureel. 8 De Grote Genieën van de wereldletterkunde zijn van hun
sokkel getuimeld; hun aureool ligt aan stukken. Er heeft op 17 februai
1998 in deze Academie een Staten-Generaal plaats gehad ter vrijwaring
van ons literair erfgoed. 9 Zelfs dat van de canon ligt blijkbaar onder
vuur, of op zolderkamers vol spinnenwebben van de vergetelheid. In de
huidige mediamix worden de `klassieken' in het razende tempo van een
kick-and-rush-cultuur voorbijgesneld door de hits en de hypes van het
moment, of van de Toptien die als bij roeping geen honkvaste zittenblijvers kent en zeker niet erkent. Laat me één enkel voorbeeld noemen
waar in februari van dit jaar nogal wat gram en treurnis rond te lezen
viel in de krant: het wegzakken van een autoriteit als Simon Vestdijk uit
het literaire circuit. In De Morgen van 12 februari stond een retrospectieve rond de honderdste geboortedag van Simon Vestdijk onder de titel
Verramsjt zonder standbeeld. In de aanhef van dat artikel stond: „de
`duivelskunstenaar' lijkt 27 jaar na zijn dood bijgezet in de literatuurgeschiedenis. `Wie leest Vestdijk nog?"' Een onsterfelijkheid van 27 jaar,
dat lijkt toch wel nipt berekend, maar dat ligt wel binnen de parameters
8 Cf. mijn artikel De canon onder vuur, in: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (Gent) 1996, Aflevering 2-3, p. 193204.
9 Cf. Eric Rinckhout, De teleurgang van ons erfgoed, in: De Morgen, 12 februari
1998.
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van onze 'accelerated culture'. Kees Fens had vroeger al eens lucht gegeven aan `de al enkele jaren smeulende woede om het verdwijnen van
S. Vestdijk uit wat ik maar het literaire circuit noem'. 10 En ja, honderd
jaar na zijn geboorte, in 1998, uitgerekend tot Vestdijkjaar uitgeroepen,
wordt de Vestdijkkring opgeheven. Zou het dan niet eerder een eerbetoon dan een heiligschennis zijn van zo'n vergane glorie af en toe eens
wat te `pikken'? De groten uit ons patrimonium horen ons toch toe, zijn
toch van ons. Dus.... so what?
Hét sleutelwoord in het huidige literairwetenschappelijke discours is:
intertextualiteit. Dat is meteen het knoop- en knelpunt in het uitklaren
van het begrip `plagiaat'.
Intertextualiteit is vanzelfsprekend zo oud als de literatuur zelf, maar
in het zogenaamd post-structuralistische vertoog wordt het vlechtwerk
van stemmen, registers, leggers, lagen, codes en ook (en vooral) van teksten dat de particuliere tekst constitueert, toch meer in reliëf geplaatst
dan ooit tevoren. 11 De tekst wordt hier niet meer `creatio' genoemd, ook
niet `imitatio', maar een gesmijdige `aemulatio' die gerust even uniek
als veelvoudig kan zijn. De tekst is een `ui' waar je de rokken één voor
één kunt van afpellen tot er naar verluidt in het midden van de ui de
absolute leegte overblijft. 12 Zei Gérard Genette niet dat elke tekst onvermijdelijk een palimpsest is? En karakteriseerde Umberto Eco de moderne
tekst niet als hoofdzakelijk `secundaire literatuur'?
Wat doet een schrijver dan eigenlijk nog zelf? Hij kopieert (zoals de
Engelse romancier Andrew Crumey doet in zijn boek Pfitz, een kopie
van een aantal werken uit de labyrintische bibliotheek van de wereldletterkunde en vooral van Jacques le fataliste van Denis Diderot) of citeert
(zoals Tom Lanoye in zijn roman Het goddelijke monster), hij recycleert
een eigen tekst (zoals Hugo Claus deed met zijn eigen stuk Pas de deux,
gerecycleerd tot De komedianten voor het commerciële theater van Hugo
van den Berghe) of hij parodieert die van een ander (zoals Kris Wagner
deed met het werk van de Mooie Jonge God Herman Brusselmans
in zijn roman De zelfmoord van Herman B.), hij pasticheert (zoals Paul
Claes doet met de antieke literatuur) of repeteert de journalistieke
geschiedschrijving (zoals in Cirkel in het gras van Oek de Jong), hij herkauwt of kauwt voor wat in feite allemaal al lang gezegd werd, hij cabotineert met Shakespeare zoals Tom Lanoye en Luc Perceval doen in Ten
10

Kees Fens, Samen noodzakelijk, in: De Volkskrant, 10 10 1997.
Cf. Benjamin Biebuyck & Jurgen Pieters, Enkele bedenkingen bij het begrip 'intertekstualiteit', in: Koenraad Geldof & Bart Vervaeck (red.), Stemmen in het magazijn.
Intertekstualiteit in modernisme en postmodernisme. (ACW Cahier nr. 18). Leuven, Uitgeverij Peeters, 1997, p. 13-37.
12
Cf. H. Bousset, De roman is een ui. Amsterdam, Vrije Universiteit (1997), p. 1;
cfr. ook H. Bousset, Geritsel van papier. Essays. Amsterdam/Antwerpen, Meulenhoff,
Kritak, 1996.
-
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oorlog. In Logica voor idioten laat Herman Brusselmans zijn ik-figuur
zeggen: `(Solange) zei, zo zelfingenomen als de pest, dat ze in haar doelstellingen als romanschrijfster beïnvloed was door Virginia Woolf en
Simone de Beauvoir. `Aren't we all', zei ik'. Dat zal dan wel postmoderne
esthetiek heten.
Liever dan hier nog verder klinkende literairtheoretische stellingen
tegenaan te gooien citeer ik uit de programmafolder voor LikOpStuk
nummer 2 cultureel praatprogramma onder de titel „Literatuur(?! )" te
Leuven op zondag 2 november 1997 met o.m. Paul Mennes, Kamiel
Vanhole en Peter Verhelst: `Creëren is samplen. Want alles is al gezegd,
gedaan, geschreven. Is schrijven dan ook samplen? Of jatten? En wat
dan met de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie? Is het niet of of, maar en en? Moet alles zomaar kunnen? Schrijven,
doe je dat in de jaren '90 met kroontjespen of interactief via internet?
En wat dan met het auteurschap? Is de ivoren toren nog ergens goed
voor? Is schrijven ook nog schrappen? Of zappen...?'
De notie `intertextualiteit' van de kant van de schrijver werd gecompliceerd door een scherper profilering van de inbreng vanwege de lezer
die ook zijn/haar intertextuele vermogens invlecht in het proces. Roland
Barthes, tesamen met zovele anderen, beschouwde de notie intertextualiteit zonder meer als een werkwoord, zowel van de kant van de auteur als
van de kant van de lezer, die beiden hun even belangrijke, tekstconstituerende activiteit ontplooien. De schrijver citeert, dialogeert, parodieert,
contesteert, alludeert op een veelvoud van teksten, maar de eigenheid
van een tekst ligt niet in zijn oorsprong bij de schrijver maar in zijn
bestemming bij de lezer, die alle draden of lagen en alle `intertextual
frames' waardoor de tekst interactief wordt geconstitueerd, samenbrengt
in zijn eigen veld. Zo wordt de tekst als eenmalig product van een
auteurssubject ontkend, dat zeker, `de auteur is dood' in de bewoordingen
van Barthes; de auteur fungeert als een medium dat een tekst verbindt
met een (multi-)culturele code van zowel textuele als maatschappelijke
aard; de auteur mengt teksten, onvermijdelijk. Welnu, pas in het veld
van de lezer voltrekt zich de echte mix van de tekstbetekenis (sen) . De
dood van het plagiaat heeft dus te maken zowel met de dood van de
auteur als met de positionering van de lezer in het literaire communicatieproces. 13
Is de deemstering van de autoriteit van de canon een belangrijke factor in de context van de plagiaatskwestie, dan vervaagt de mixing van
symbolische goederen op de cultuurmarkt, zowel in de productie als in
13 Cf. R. Barthes, The Death of the Author, in: D. Walder, Literature in the Modern
World. Critical Essays and Documents. Oxford University Press, 1990, p. 228-232; en
J. Collins, Uncommon Cultures. Popular Culture and Post Modernism. New York/London,

Routledge, 1989.
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de consumptie, nog meer de grenzen tussen mijn en dijn. Cultuur is een
gemondialiseerde en gemediatiseerde mix waar geen kat haar eigenste
jongen nog in terugvindt.
Ik pluk en mix nu zelf een kleine selectie van voorbeelden uit kranten
en weekbladen van de laatste weken. In het raam van het differentie- en
deconstructiedenken vervagen de grenzen tussen filosofie en literatuur
en bedrijven academici nu schaamteloos de filosofische essayistiek; zo
kan de Nederlandse filosoof Cornelis Verhoeven nu ernstig genomen
worden en een eredoctoraat krijgen aan de K.U.Brussel. 14 `Ook tussen
de politiek en de media verbleken de grenzen. Politici worden entertainers', en die `branchevervaging levert boeiende spektakels', aldus Luc
Huyse in een column in De Morgen. 15 De Nederlandse Landmacht
koopt zich met 5,2 miljoen gulden in de commerciële zender Veronica
om in de soap Combat reclame voor zichzelf te kunnen maken. 16 De
Gouden Gids van Belgacom krijgt nu ook een dichtersrubriek... Schrijvers, die flink bezig zijn met de lat lager te leggen, gaan tijdens de
Geletterde Mensen-Tournees van Behoud de Begeerte nu ook zelf op
het podium dansen. Uit het verslag van De Nachten in deSingel van 23
en 24 januari 1998 raap ik volgende termen op: `cultuurmix, symbiose
van literatuur, muziek en film, woorden verklanken met gitaarriffs en
elektronische soundscapes, de sampling-gedachte, popcultuur, zap-mentaliteit, spoken word-performances, dance-hall, acts, samplers, songfragmenten, genreversmelting, dance-beats, gabber-beats, muzikale collages,
clashes'. In die razende cultuurmix blijken dichters en auteurs zonder
muzikale begeleiding het bijzonder moeilijk gehad te hebben om het
beoogde publiek tussen 15 en 25, opgegroeid met popcultuur en zapmentaliteit, tien minuten lang te boeien. 17
In een theater vlakbij Broadway, waar ooit de musicals My Fair Lady
en Jesus Christ Superstar werden opgevoerd, nu omgebouwd tot Times
Square church, speelt zich iedere zondag voor 8.000 gelovigen een twee
uur durend spektakel af dat religie mixt met entertainment en dat overkomt als een interactieve musical. Ook dat moest ervan komen; dat is
zonder meer een eigentijdse cross-over in de drukst bezochte kerk van
New-York.
De mix van mijn en dijn is volop aan de gang in de hedendaagse
popmuziek. Daar viert het eclectisme hoogtij als nooit tevoren in clashes
tussen traditie en postmodernisme': `De mediachaos is dus onze traditie geworden: hij bepaalt onze waarden', zo lees ik; Alles is gelijk en
`

14

Patricia de Martelaere, Denken met handen en voeten. De filosofie van Cornelis Verhoeven, in: Standaard der Letteren, 12 2 1998, p. 10 11.
15 Luc Huyse, Varia, in: De Morgen, 12 2 1998.
16 Jaak Dreesen, Als Defensie in soaps gaat investeren, in: De Bond, 27 2 1998.
17 Gen Keunen, Gevestigde waarden naast embryonale projecten, in: De Standaard,
26-1-1998.
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alles is beschikbaar. (. ..) In de muziek hoor je de gekste fusies: hiphop
met country en ambient in één pot. Jungle en folk samen: (...) de
grenzen worden helemaal weggeblazen'. 18 Popmuziek wordt `een kleine
kerstboom met heel veel versieringen', bij voorbeeld folk uit het Amerikaanse Westen vermengd met muziek van soefi's en Indiërs. 19 John
Lewis, de vroegere leider van het Modern Jazz Quartet, brengt een concert tussen blues en Bach. 20 De popgroep Sweet Box brengt in zeven
versies de song everything's gonna be alright uit, gebaseerd op een alomgekend fragment uit de Suite N° 3 van Johann Sebastian Bach. En de
Amerikaanse componist Steve Reich zegt doodgemoedereerd: `De
sampler is voor mij uitgevonden'. 21 En van Bach gesproken: Chris
Dusauchoit, de presentator van een muziekprogramma Bach mag op de
cultuurzender voor meerwaardekijkers Canvas, zegt over zichzelf: `Sorry
ja, sla me niet, ik ben een culbuurbarbaar, ik weet het'. 22 En over Canvas gesproken: naar aanleiding van zijn programma over de uitreiking
van de Gouden Uilen zei Jacky Claeys, de `boekenman' van die zender:
`Ook lezers krijgen een plaats in de uitzending. Geen gespecialiseerde of
bekende Vlamingen, wel mensen die iets te vertellen hebben' ... Gespecialiseerde Vlamingen, literatuurprofessoren bij voorbeeld, dus liever
niet op de cultuurzender, want hebben die wel iets te vertellen? Zou het
dan toch waar zijn wat Joris Note schreef in een van zijn 1001 Notities
voor de Standaard der Letteren: `denk aan de verwording van de cultuurprogramma's op de tv. Ook de verslaggeving over boeken dreigt de
amusementsrichting uit te gaan. Wat niet al lachend gezegd kan worden,
is de waarheid niet'.23 Joris Note citeert Humo-redacteur Bart Vanegeren
die zich erover beklaagt dat vele recensenten helaas `gortdroog' schrijven, terwijl, zegt hij : `Schrijven is schrappen én grappen'. Denkend aan
mijn onderwerp van vandaag, dacht ik dat daar nog had kunnen staan:
`Schrijven is schrappen én grappen én gappen'.

3. Samplen
De zogenaamde postmoderne Generatie Nix, al of niet in slagorde opgesteld rond het tijdschrift Zoetermeer, heeft een wel zeer vooruitgeschoven
18 Peter Vantyghem, Ja zeggen tegen de toekomst. David Byrne blijft ambassadeur van
eclectische gedachte, in: De Standaard, 1 2 1998.
19 Peter Vantyghem, Hillbilly met soefi- aspiraties. Jim White brengt eigentijdse country,
in: De Standaard, 7 2 1998.
20 Karel van Keymeulen, Piano tussen blues en Bach. John Lewis, legendarisch leider
Modern Jazz Quartet, solo in deSingel, in: De Standaard, 28 2/1 3 1998.
21
Maarten Beirens, Steve Reich bij Ars Musica, in: De grote parade (De Standaard),
11-3-1993.
22
Laurens de Keyzer, Bach voor beginners, in: De Standaard Magazine, 13-3-1998.
23 Joris Note, 1001 Notities, in: Standaard der Letteren, 12 2 1998.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

185

PLAGIAAT, „PLAGIAAT", OF (PLAGIAAT)?

positie ingenomen ten aanzien van het samplen. Een grens tussen intertextualiteit en samplen valt niet zo duidelijk te trekken en dat doet er
ook niet toe. Teksten zijn gewoon ingeschreven in een web van andere
teksten. Die sensibiliteit voor het netwerk van intertexten wordt in verband gebracht met het erudiete, multimediaal aangezwengelde `historische overbewustzijn' van de hedendaagse `verliteratuurde' intellectueel,
wat zich uit in een op geklopte dosis reflexiviteit en vooral ironie, om te
begi nnen zelfironie. 2
Zo zal Joost Zwagerman in Gimmick! het kunstenaarswereldje originaliteit laten uitroepen als een ziekte en in Zoetermeer. Boek 5 staat de
hilarische slogan: Alles is al geschreven. Maar nog niet door ons'. Hun
manieren van overschrijven, hun sampling-procedures combineren een
esthetiek van de identiteit (of van de imitatio) met een esthetiek van de
oppositie (of van de creatio, in een vorig discours: van originaliteit) :
identiteit op het niveau van het nagebootste of gekopieerde materiaal,
oppositie op het niveau van de tekst-verwerking van het toegeëigende
materiaal, en daar kan dan een spoor van originaliteit in te bespeuren
vallen.
De stelregel dat `het gebruiken van persoonlijke ideeën, werkwijzen,
vormgeving e.d. van iemand anders, zonder de bron te vermelden',
beschouwd moet worden als plagiaat, zoals het Lexicon van literaire termen die nog formuleert, 25 blijkt bij voorbeeld niet op te gaan voor een
sampler als Paul Mennes, die zijn bron nergens vermeldt. Zekere Bart
van de Woestijne uit Lembeke schreef in februari 1997 een lezersbrief
naar Humo onder de titel: Waar Mennes de mosterd haalde, waarin hij
een passage uit een Amerikaanse roman citeerde die verrassend veel geleek
op de epiloog van Tox. 26 Paul Mennes zelf reageerde de week daarop
met een lezersbrief U vraagt. Mennes antwoordt. Van sampling in de literatuur heeft de heer Bart van de Woestijne `geen ene moer begrepen',
maar Mennes feliciteerde hem met alvast de ontdekking van één sample,
en voegde daaraan toe: „Nu de andere 41 samples nog en we zijn er.
Mag ik je ook `Het uur van lood' van Rob van Erkelens aanraden? Of
pakweg Paul van Ostaijen of Louis Paul Boon?". 27
Maar hij had zoveel meer kunnen opnoemen: restanten van Griekse
mythen, Bezonken rood van Jeroen Brouwers, kinderliedjes, sexuele fantasieën van Gerard Reve, videoclips, anarchistische rockformaties. Over
de samples in Soap (1995) zegt hij : `Ik ben vertrokken van de klassieke
opbouw van een soap, van de struktuur van Dallas zeg maar. Ik heb ook
24

Cf. Xandra Schutte, Kijkend naar het eigen achterhoofd, in: De Groene Amsterdammer, 23 2 1994.
25 H. Van Gorp, Lexicon van literaire termen,
p. 305.
in: Humo, 18 2 1997.
26 Bart van de Woestijne, Waar Mennes de mosterd haalde,
27 Paul Mennes, U vraagt, Mennes antwoordt, in: Humo, 25 2 1997.
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veel banalere samples gebruikt dan in Tox, dat moest natuurlijk volgens
de logica van de soap-idee: alles is banaal, er vallen geen grote verhalen
te vertellen'. 28 In zijn toneelproductie What You See is What You Get,
die hij op de planken bracht met productiehuis Victoria, sampelt hij er
dan ook op los, van de Grieks-klassieke helden over Lucifer naar Roodkapje.
Verklapt Paul Mennes wel waar hij zijn mosterd haalt (in de GB),
dan verzwijgt hij zijn literaire bronnen systematisch. De al vermelde
Rob van Erkelens nam wel vooraan in Het uur van lood, waar Mennes
naar verwees, een lijst van de gesampelde auteurs op. Die bibliografische
lijst lijkt nu de gebruikelijke voorzorg of, in geval van pech, het verweer,
incluis het excuus, achteraf. In Het uur van lood staat volgende programmaverklaring van de `sampling writer' : `De geschiedenis is vogelvrij. Delen eruit zijn door eenieder te gebruiken, te samplen, niet uit
kwade wil, maar simpelweg omdat we te veel weten. Het onderscheid
tussen wat van iemand zélf en wat van een ander is, is nauwelijks nog te
maken. (...) Wij hebben ons in de loop der jaren aangeleerd zonder veel
concentratieverlies dagelijks duizenden kunst- en reclameuitingen waar
te nemen, die allemaal bedenksels van een ander zijn. Recycling, hergebruik, plagiaat, samplen, het komt allemaal op hetzelfde neer: gebruik
maken van het collectieve geheugen, omdat het individuele langzaam
aan het afstompen, aan het verdwijnen is. Zarathoestra had housemuziek moeten horen. Wie overschrijft, blijft. Plagiaat is een vrijwillige,
zelf uitgevoerde hersentransplantatie, of sterker nog: een persoonlijkheidstransplantatie. (...) Hij (de plagiator) heeft zichzelf gereduceerd
tot het geheim van zijn leegte, of zijn zelfontkenning, dat komt nagenoeg op hetzelfde neer. Ik ben een man die periodiek geen eigenschappen heeft. Die leegte vul ik aan met eigenschappen van anderen.
Ik steel, ik ben een dief, ik ben een kleptomaan met een sterke voorkeur
voor eigenschappen. En woorden'. 29 De naamloze ik-zegger in dat
verhaal zal de auteursvisie van Rob van Erkelen zelf wel grotendeels
dekken...
De lijst vooraan bevat Nederlandse en buitenlandse literatuur, zowel
klassieke en gecanoniseerde teksten als de meest recente boeken, poëzie
en proza, samen met popmuziek en sprookjes. Het sluitstuk van de lijst
is de bijbel. Ook een aantal motto's is opgenomen, onder meer van
Yeats, Joyce en Emily Dickinson, echt een patrones van de postmodernen; aan een gedicht van haar werd de titel Het uur van lood ontleend:
28 Bart Vanegeren, Als een dundum -kogel (interview met Paul Mennes), in: Knack
Boekenbijlage, 25-10-1995; cf. ook Bart Vanegeren, Samples snorkelen, in: Nieuw Wereldtijdschrift, jg. 12 (1925), nr. 3, p. 79-80.
29 Rob van Erkelen, Het uur van lood. Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1993,

p. 66-67.
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`This is the Hour of Lead' ... En bovendien nog een graffiti-sample en
een van rockzanger Nick Cave.
Nogal wat spijtoptanten (de `pentiti' in deze operatie `Schone Handen')
ontkmeadi ngbeurljkstiëha,zogedvi
de vluchtweg van de publicatie van een lijst gesampelde teksten, veiligheidshalve vanaf de eerste druk en in geval van nood zeker vanaf de
tweede. Dat deed Adriaan van Dis in een latere druk van Het beloofde
land uit 1991, nadat hij, publieksfiguur bij uitstek in het Nederlandse
literaire media-circuit, op . grond van manifeste sluikse ontleningen bij
de kraag was gevat als plagiaris ten opzichte van het boek Waiting:
the Whites of South Africa van de Amerikaanse anthropoloog Vincent
Crapanzano uit 1986. Regelrecht plagiaat, zegde de ene, steunend op
een vrij groot aantal overduidelijke `gelijkenissen'; 30 indien zijn boek
geen journalistiek verslag is maar een literair prozafragment, treft hem
geen blaam, zegde de andere; 31 kunstroof is een hebbelijkheid van `literaire eksters', en plagiaat is geen vergrijp van ethische of juridische aard,
eerder een esthetische categorie, oordeelde weer een ander. 32 Adriaan
van Dis gaf aanvankelijk toe dat hij vier of vijf citaten uit Crapanzano
gesampeld had, of misschien zelfs `heel veel dingen' meer... Etienne
Britz, docent aan de Universiteit van Stellenbosch, bloemleesde ettelijke
citaten zonder bronvermelding uit de Afrikaanse literatuur 33 ... Op de
duur gaf Adriaan van Dis dan maar de lange lijst van gesampelde publicaties vrij als appendix bij zijn boek. En voor zijn volgende reisroman
In Afrika schreef hij meteen een Verantwoording met de opsomming
van 24 bronnen, 34 en dan konden literatuurwetenschappers rustig verder
kibbelen over het onderscheid tussen letterdieverij en intertextuele handoplegging.
Die critici en literatuurwetenschappers worden er geregeld met een
flinke scheut ironie toe gepraamd om zich toch niet bij de neus te laten
nemen, zoals in de Verantwoording van Ronald Giphart op de laatste
bladzijde van zijn boek Phileine zegt sorry. Roman (Amsterdam, Uitgeverij Balans, 1996) : `Ja, ik heb me tijdens het schrijven van deze roman
laten inspireren door vele (literaire) werken van anderen, met name
door Romeo eh Juliet van William Shakespeare en de vertaling van dit
stuk van Gerrit Komrij. Soms heb ik zelfs geciteerd zonder bronvermelding. Schande! Sorry. Roland Griphart' Dus maar weer dat haast
30 Jan Fred van Wijnen, Adriaan van Dis pleegde plagiaat, in: Vrij Nederland, 22 81992.
31 Theodor Holman, De literaire ekster, in: Haagse Post I De Tijd, 28 2 1992.
32
Rob Schouten, Kunstroof als literaire hebbelijkheid, in: Trouw, 27-8-1992.
in: Vrij Neder33 Etienne Britz, Een postmodernistisch spel met Zuidafrikaanse teksten,
land, 14-11-1992.
34
Adriaan van Dis, In Afrika. Reisroman. (Negende, herziene druk september 1995).
Amsterdam, Meulenhoff, p. 163-164.
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cynische `sorry', echt in de stijl van de huidige modieuze `sorry politics',
nu zelfs het Vaticaan excuses aanbiedt aan alle Joden in naam van alle
katholieken, of zoals ex-minister Johan Vande Lanotte in zijn persconferentie van 24 april 1998 daags na de ontsnappingspoging van Dutroux
om excuus vraagt bij alle kinderen van België.
Ja, wie trekt nog een klare grens tussen dieverij en samplen? Ik citeer
even een paar recente voorbeelden. De Amerikaanse auteur William
Horwood publiceerde in 1993 onder de titel The Willows in Winter een
vervolg bij een in de USA alom gekend en geroemd jeugdboek uit
1931, The Wind in the Willows van Kenneth Grahame. In zijn nawood
zegt de `rewriter' : daarmee doe ik toch niets heiligschennends, Shakespeare met zijn Hamlet en Joyce met zijn Ulysses deden dat toch ook;
letterlijk staat er: `We re-tell, re-form, borrow and transmute, (...) I am
content to be a part of a continuum of story-telling'. 35 Of om even naar
de procedures van `recycling' bij cineasten van de `video age generation'
te verwijzen: de Spaanse cineast Pedro Almodovar, de maker van films
Kika (1993) en Came tremula (1997), zegt zonder blozen van zich- als
zelf: `Ik ben het product van mijn tijd, van onze fin de siècle. Ik ben dol
op eclectisme', en: `ik gedraag me als een roofdier. Ik steel overal scènes
en zet ze naar mijn hand'. 36 Chris Lomme zegt in een interview met De
Morgen (27 en 28 maart 1998) : `Ik ben en ik pik, ik sta erom bekend.
Wat ik op mijn weg vind, trek ik weg als een zwart gat'.
In de popmuziek is precies hetzelfde aan de gang. Daar zijn `crossover, covering, contaminatie, kruisbestuiving, métissage, recycling, mixing'
pas schering en inslag te massaal en te overweldigend om er hier bij
stil te staan. En wie durft dáár nog originaliteit scheiden van dieverij?
Eén uitspraak maar: de rockartiest John Hiatt zei in een interview met
een krant: `Als het niet vastzit, dan steel ik het'. 37 In de wereld van de
strip moet dat verschijnsel van verregaande ontlening vrij vaak voorkomen. Ik las onlangs een artikeltje in een studentenblad onder de titel
KamaNixka, een combinatie van twee namen van striptekenaars, Kamagurka en Nix. Voor een zeer duidelijke nabootsing van precies hetzelfde
onderwerp zou ik Kamagurka een proces kunnen aandoen, aldus Nix,
maar Kamagurka antwoordt: `Ik wist Nix van die tekening, ik heb dat
idee uit een film van de jaren dertig (...) Ik heb dat idee dus wel gepikt
ja. Maar dit soort voorvallen gebeurt wel meer: we vissen gewoon met
35

William Horwood, The Willows in Winter. New York, St. Martin's Preos, 1993,
p. 292-293.
36 Cf. Marcel Janssens, De postmoderne mixing van hoog- en laagcultureel, in: Bart
Raymaekers / André van de Putte, Een nieuw wereldbeeld voor een nieuwe mens? XXI.
Lessen voor de eenentwintigste eeuw. Universitaire Pers Leuven / Davidsfonds, Leuven,
1996, p. 114.
37 Interview Rockartiest John Hiatt, `Als het niet vastzit, dan steel ik het', in: De
Standaard, 16 6 1997.
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zijn allen in dezelfde vijver'. 38 In Vrij Nederland vond ik een lofspraak
van de Nederlandse striptekenaar Wasco, artiestennaam van Henk van
der Spoel, op de strip die losgekomen is uit de jeugdcultuur en gewoon
kunst is geworden, zo groot als poëzie; verder zegt hij doodgemoedereerd dat hij zijn figuurtje Tuitel gewoon `pikte' uit het kinderboek Ping
Pong Ponia van Willy Willemse en Piet Marée. 39
Op de tentoonstelling René Magritte en zijn tijd (4 april-28 juni
1998) in het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst te Oostende
hangen zeven schilderijen van Mike Bidio onder de titel 'This is not a
Magritte' en twee daarvan zijn zonder meer exacte copieën op dezelfde
grootte en met dezelfde grisaillekleuren en met als titel: „Ceci n'est pas
un Magritte'.
Ten overvloede weze nog maar een keer onderstreept, dat samplen
zowel product als producent is binnen de multimediale communicatiemaatschappij. Dé metafoor voor het intertextuele samplen is de beeldbar
een door en door postmoderne metafoor die de bibliotheekmetafoor
bij een Jorge Luis Borges of Umberto Eco aan het verdringen is. In Tox
van Paul Mennes staat zonder meer volgende lofspraak van de beeldbar:
„Die schermen vind ik het leukste. Je ziet er aardbeien met slagroom,
auto's die botsen met beton, MTV zonder geluid, stapels soepblikken in
een supermarkt, zonnevlekken, foto's van Houdini, tekenfilmfragmenten, flarden porno, beroemde doden, stilstaande klokken, grote rampen,
bewegende huishoudtoestellen, de douchescène uit Psycho, stukken voorlichtingsfilms rond het thema `wat te doen als de bom gevallen is', beelden van chirurgische ingrepen, allemaal razendsnel gemonteerd. Het
trekt als een nooit ophoudende surrealistische beeldenbrij aan je voorbij, tot lering en vermaak. Onvermoede verbanden worden blootgelegd,
de toekomst lekt". 40 Samplers gedragen zich als surfers op Internet, als
echte internauten, `verliteratuurd' in merg en been. Zoals bij het surfen
worden de gratuïte toegang en de circulaire repetitie verheven tot structuurprincipes. Een roman als Het uur van lood bij voorbeeld vertoont
geen narratieve lineariteit en vraagt niet om een lineaire lezing; je kunt
daar eender waar in binnentreden als met een muis.
Een spin-off van dat soort creativiteit is de productie van totaalteksten waarin beeld, geluid en woord geïntegreerd zijn. De roman
Generation X (1991) van aartsvader Douglas Coupland is geïllustreerd
met pop-art-achtige tekeningen en nog meer eigentijds Paul
Mennes was toch een tijdlang aanspreekbaar met een website-project op
Internet.
KamaNixka, in: Veto, jrg. 24, nr. 27, 21 april 1998, p. 15.
Ingrid Harms, Alles is Wasco. Strips zijn de poëzie van de kunst, in: Vrij Nederland,
29 maart 1997, p. 57-59.
40 Paul Mennes, Tox, Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar / Antwerpen, Dedalus,
1994, p. 20.
38
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Kortom, gaat Anthony Mertens te ver wanneer hij samplen betitelt
als een `signatuur van de tijd, .? 41 Nee, hij overdrijft niet. De fraude bij
studenten aan universiteiten en hogescholen in hun papers en verhandelingen wordt openlijk toegegeven en desgevallend niet danig betreurd,
om over praktijken in de wetenschapsbeoefening maar te zwijgen. Een
artikel in de Campuskrant van de K.U.Leuven onder de titel Een waarheid als een kalf met een knotsgekke opsomming van 74 citaten, begint
als volgt: Als je van één auteur steelt, is dat plagiaat. Als je van veel
auteurs steelt, is dat research'. 42
4. Dieverij ?
In de context die ik trachtte te schetsen, is het wel niet verwonderlijk
dat de benaming `plagiaat', omzichtiger en omzichtiger afgedekt, terecht
is gekomen in het halfduister van de eufemistische vergoelijking. Zo de
plagiaris op goede, d.w.z. voor de culturele insiders geldende gronden al
gesnapt kan worden, staat hij/zij nog hoogst zelden als `dief' terecht. Er
wordt meer en meer een gedoogbeleid gevoerd ook ten opzichte van
literair geritsel en gesjoemel.
Dertig jaar geleden verschenen ook in Vlaanderen al `kanttekeningen
na de dood van het plagiaat'. Imitatie, gekoppeld aan transpositie, kan
immers een grote creatieve waarde hebben. Treffende gelijkenissen,
zowel naar betekenis als naar de vorm, tot in `identieke formuleringen'
toe,43 moeten de criticus niet direct doen besluiten tot slaafse beïnvloeding, laat staan onrechtmatige overname van andermans goed. De notie
`beïnvloeding', zowel de onbewuste als de bewuste, is ook zeer onvast
geworden. Georges Wildemeersch citeerde met betrekking tot debuterende auteurs Roger Martin du Gard: `A l'origine d'une vocation, il y a
presque toujours un exemple', 44 en dat deed me onmiddellijk aan De
Metsiers en Faulkner denken. Overeenkomsten in de plot, gelijkenissen
in personages, overeenstemmende gedachten en formuleringen, zelfs letterlijke: ze blijken toch tegen het ethische odium van de letterdieverij
bestand. Wanneer G.H.O. Reitsma `duidelijke punten van overeenkomst'
in bepaalde scènes en personages ontdekte tussen een novelle in Stenen
voor een ransuil van Maarten 't Hart en Vestdijks verhaal De bruine
41 Anthony Mertens, Samples. TV uit, ogen open, in: De Groene Amsterdammer, 10-111993. Voor deze korte voorstelling van sampling in de generatie Nix en aanverwanten
heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de door mij begeleide licentiaatsverhandeling
van Eva Berghmans, Generatie Nix (K.U.Leuven, juni 1997).
42
Ludo Meyvis, Een waarheid als een kalf, in: Campuskrant K U.Leuven, 26 juni
1997, p. 8-9.
43 Cf. Georges Wildemeersch, Kanttekeningen na de dood van het plagiaat, p. 55.
44 Georges Wildemeersch, o. c., p. 56.
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overeenkomsten die Maarten 't Hart overigens in interviews
vriend
heeft bevestigd, dan concludeert de criticus toch zeer vergoelijkend: `De
overeenkomsten met figuren en elementen uit het werk van Vestdijk
zijn geen voorbeelden van plagiaat, maar stille getuigen van een eerbetoon aan een bewonderde meester'. 45 Ontlening, ook zonder bronvermelding of aanhalingstekens, kan een vorm van `hommage' zijn. 46
Tussen de plot en de personages, details incluis, van Willem Brakmans novelle en zijn voorbeeld, de Engelse roman over Jack the Ripper,
heeft er `hoogstens een stoelendansje plaatsgevonden', 47 en dat doet
Brakman `zonder bronvermelding'. 48 Heeft hij daarmee `een beetje plagiaat' gepleegd? Ach nee, de Nederlandse meester van het postmodernisme gelooft niet meer in literaire originaliteit'. Die stoelendans voerde
hij toch ook uit met werk van Flaubert, Kleist, Kafka, Staring, met de
Bijbel en Duizend-en-één-Nacht en allerhande recentere avonturenverhalen. Laten we de herschrijving van die Britse damesroman uit 1913
dan liever geen plagiaat, maar postmodernistische tekstverwerking noemen, of anders gezegd: zelfs geen imitatio, maar reflexieve of flexibele
aemulatio. In het vermelde speciale nummer van Yang uit 1990 met
tal van interessante analyses van niet te versmaden voorbeelden worden
die `kleptografen' niet zomaar aan de schandpaal gespijkerd, maar goedjonstig ingehaald als professionele tekstvervlechters. Een geladen term
als `dief' wordt er omzichtig en afstandelijk aangewend, alsof het een
restant was uit een voorbijgestreefd discours. Helemaal vooraan in het
nummer, als het ware in de marge van de eigenlijke artikelenreeks, wordt
`dief' geciteerd uit vroeger verschenen kritische artikels over het geval
Adriaan Venema, de `overschrijver', die heeft `gejat', of de Fransman
Jean Vautrin, eveneens een `dief'. Voor de rest laat het hele nummer
zien hoe moeilijk er een grens te trekken valt tussen plagiaat en intertextualiteit. Plagiaat was vroeger meer een fatsoenskwestie, nu lijkt het
een juridische aangelegenheid geworden.
In de jongste decenniën zijn gevallen van letterdieverij, ook zeer
manifeste, `nog nooit voor de rechter' geweest. 49 Het is gebruikelijk
geworden van `creatief plagiaat' (zoals bij Willem Brakman) of `postmodern citeren' te gewagen. Elke tekst, zo heeft Julia Kristeva al in 1969
45 G.H.O. Reitsma, Invloed van Vestdijk op „Stenen voor een ransuil" van Maarten
't Hart. Plagiaat of eerbetoon? De bruine vriend aan 't water,in: 't Kofschip. Tweemaandelijks tijdschrift voor literatuur en beeldende kunsten, Jaargang 16, Nr 2, Maart/April
1988, p. 56.
46 Jan Fred van Wijnen, Adriaan van Dis pleegde plagiaat, in: Vrij Nederland, 22 81992.
47 August Hans den Boef, o.c., p. 53.
48 August Hans den Boef, o.c., p. 54.
49 K.D. Beekman, Anekdotische beschouwingen over plagiaat, in: Ons Erfdeel, 1996,
afl. 3, p. 392.
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gezegd, bestaat uit een mozaïek van citaten. 50 Moeten we dan geen
onderscheid maken tussen origineel of creatief plagiaat en niet-origineel
of cliché-matig plagiaat? Dan blijft nog de vraag: op grond van welke
criteria onderscheiden we origineel van niet-origineel of slaafs, ongeoorloofd, wederrechtelijk, frauduleus plagiaat? Letterlijke overname van
bewoordingen zonder bronvermelding, of de omvang van dergelijke
overnamen? Het hedendaagse vertoog over plagiaat surft op dat meer en
meer labyrintische begrippenapparaat.
Ook de ethisch geladen term `stelen' of `jatten' valt in deze context,
maar zonder negatieve connotatie. Tekeergaan als een ekster, zelfs zonder
bronvermelding, is daarom nog geen plagiaat. Het al geciteerde artikel
van Theodor Holman over de kwestie Adriaan van Dis gaat van start
onder het zeer opzichtig gedrukte motto: `Jacob van Lennep stal van
Walter Scott. Scott stal van Goethe. Goethe stal onder meer van Shakespeare, die niet één stuk zelf heeft verzonnen en uitgebreid van Plutarchus
stal. Is Adriaan van Dis nu goed of fout?' Na zo'n geruchtmakende
ouverture lijkt het antwoord voor de hand te liggen. En ja, Edmond
Rostand, de auteur van Cyrano de Bergerac, liet zich al inspireren door
talrijke boeken en toneelstukken, en Molière heeft van de echte Cyrano
gestolen, en die op zijn beurt al van Giordano Bruno en Lope de Vega.
Molière zei trots: `Je prends mon bien oh je le trouve'. En Shakespeare
zelf moet gezegd hebben: `Plagiaten, het zijn dochters die ik uit een
slecht gezelschap weghaal om ze in een goed gezelschap binnen te brengen'. En Mephisto zingt in Faust een lied uit Shakespeare (zonder aanhalingstekens), ach, waarom zou hij dat niet mogen doen? Milton stal
van onze Vondel, enzovoort: `Het leek wel of men vroeger niets anders
deed dan stelen'. Vroeger, dat betekent zowel voor als na de introductie
van de romantische originaliteitsgedachte.
En later dus ook wel, tot op vandaag. Hans Ree schrijft in de NRC
van 24 februari 1998 het alombekende adagium na: `Schrijven is stelen
van dieven', en als zelfs de heilige Kafka dat niet had mogen doen, wel,
dan ware hij in de jachtpartij van de moraalridders ook voor de bijl
gegaan. Jan Decleir zegt in een interview met Knack over Risjaar Modderfokker den derde, die Shakespeare in de travestie van grand guignol:51
`Shakespeare heeft tenslotte zelf niets anders gedaan dan bewerkt, hertaald, gejat en geplukt'. Bach mag, jatten ook.
Ten slotte nog even het incident Nolens-Fabre. Humo blokletterde
zonder pardon: `De koning van het plagiaat: Jan Fabre steelt van Leonard
Nolens'. Nolens beschuldigde kennelijk Fabre van plagiaat, maar een
klacht bij het gerecht legde hij nooit neer. Jan Fabre ontkende overigens
K.D. Beekman, o.c., p. 394.
Gilbert Roox, Ziet ge mij nu graag? Jan Decleir over zijn „smartelijke plek" op het
toneel, in: De Standaard Magazine, 20 maart 1998, Ede jaargang, nummer 12, p. 11.
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het plagiaat. En 'the rest is silence', zou Shakespeare zeggen. Een paar
jongere schrijvers roerden hun pen rond dat incident, bij voorbeeld
Stefan Hertmans (in De Morgen, 20 - 11 - 1997) en Geert van Istendael
(in De Morgen, 27-11-1997) . Hoe weinig doen die identieke passages
ertoe, aldus Hertmans (jawel identiek, zonder bronverwijzing of aanhalingstekens of ander lettertype) . Artistieke authenticiteit valt niet af te
meten aan `het eigendomsrecht op een paar syntactische constructies';
plagiaat moet niet met `territoriumdrift' beslecht worden. Mijn vraag
blijft: waarmee dan wel?
Ik durf ter afronding nog even het geval Claus-Faulkner oprakelen.
Ik ga het nu niet opnieuw hebben over `verregaande overeenkomsten' in
plot, setting, vertelprocédé, stijl, personages, symboliek enzomeer tussen
De Metsiers en As I Lay Dying. Ik wil hier enkel naar mijn voorzichtige
vroegere conclusie, `een geval van creatieve imitatie', verwijzen en ik
sluit me aan bij de barmhartige commentaren van Piet van Aken en
Herman Teirlinck die ik vroeger citeerde. Indien De Metsiers in 1998,
dus zowat vijftig jaar na datum zou verschenen zijn, zou de term 'plagiaat' allicht niet meer gevallen zijn. Geen plagiaat, dus, maar creatieve
aemulatio van een imitatio vanwege een hoogbegaafd en vakkundig
citateraar, `a writers' writer' van het zuiverste kaliber, al een halve eeuw
postmodernist vanaf zijn achttien jaar, maker van `randgedichten' of

randteksten in zijn hoekjes met al zijn boekjes.

De geschiedenis van een sprookje of
Histoire du Soldat
Over Strawinsky, Ramuz en nog vier anderen
door Willy Spillebeen
Lid van de Academie

Er was eens een soldaat die zijn viool ruilde voor een boek. Dit
Russische sprookje met zijn `faustische' inhoud zou zonder geschiedenis
zijn gebleven, indien zo verschillende kunstenaars als de Rus Igor Strawinsky, de Zwitser Charles Ferdinand Ramuz, de Nederlander Martinus
Nijhoff, de Vlaming Stefaan Van den Bremt en de Italianen Pier Paolo
Pasolini en Dario Fo zich het lot van die soldaat niet hadden aangetrokken.

Een groepje vrienden in Lausanne
Tijdens de eerste wereldoorlog was ook in het neutrale Zwitserland
het artistieke leven volkomen ontredderd. Kunstenaars zochten hoe ze
konden overleven. In Chronique de ma viel schrijft de Russische componist Igor Strawinsky, die sedert 1914 in Zwitserland woonde: Nous
nous réunissions souvent et nous cherchions fébrilement une issue d cette
inquiétante situation. Met nous bedoelt hij, benevens zichzelf, ook de
auteur Charles Ferdinand Ramuz en nog enkele anderen. Strawinsky had
schandaal verwekt met de eerste opvoering in Parijs van `Le sacre du
printemps', maar de tweede opvoering in 1914 eveneens in Parijs had hem
zonder meer beroemd gemaakt. Door de boljewistische oktoberrevolutie
van 1917 en de ontbinding van de `Ballets russes' was hij ineens volkomen berooid; de Zwitserse auteur Ramuz was bij het uitbreken van de
oorlog vanuit Parijs, waar hij sedert 1902 woonde, naar Zwitserland,
Lausanne, teruggekeerd en voelde zich een balling in eigen land. Strawinsky schrijft dat hij al van bij het begin van de oorlog dacht aan un
spectacle dramatique pour un théátre ambulant en vervolgt: C'est ainsi que
nous vint d l'idée, d Ramuz et moi, de créer avec le moins de frais possible
une espèce de petit théatre ambulant qu'on pourrait facilement transporter
dun endroit d un autre et presenter même dans de toutes petites localités.'
1

Igor Strawinsky, Chroniques de ma vie, 1935.
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En verder: `Je puisais mon sujet dans une des legendes d Afanasiew. Dans
l'histoire qui me séduisait, le soldat, par ruse, parvient d faire boire au Diable
trop de vodka. Puis il lui donne une poignée de chevrotines d avaler, en
l'assurant que c'est du caviar. Le Diable l'avale gloutonnement et en meurt.
Strawinsky vat dit sprookje met iets té veel fantasie en ook iets té
definitief samen: hij maakt o.a. van de kogels en de noten uit het
sprookje `hagel' en `kaviaar' en laat de duivel bij het inslikken ervan
sterven, terwijl hij er in het sprookje enkel zijn tanden op breekt.
Par la suite, vervolgt Strawinsky, je découvris d'autres episodes du Diable et du soldat, et je me mis d les assembler. Les grandes lignes de la pièce,
seules, sont dAfanasiew et de moi-même. Le livret fut écrit par mon ami
F. Ramuz. Je travaillais avec Ramuz en lui traduisant mon texte russe mot
d mot.
Het komt me voor dat Strawinsky's bijdrage tot Histoire du soldat
eigenlijk alleen bestaat uit de muziek voor de mini-opera en het vertalen
van dat ene sprookje uit het Russisch in het Frans voor Ramuz. Want
van enige assemblage van andere, elders aangetroffen episodes over de
Duivel en de soldaat is geen sprake in Ramuz' tekst: alle gegevens staan
expliciet in dat éne sprookje van Afanas j ew dat in de Nederlandse vertaling De gedeserteerde soldaat en de duivel heet.
Strawinsky's geheugen vertoont lacunes, maar dan niet ten nadele van
zijn zelfgevoel.
Ramuz is bescheidener: in zijn Souvenirs sur Igor Strawinsky 2 noemt
hij Histoire du soldat: une pièce de circonstances (au pluriel) et très
authentiquement née d eiles, ce que tout naturellement les spectateurs n'ont
pas compris (l''xplication était trop simple).
Twee keer heeft Strawinsky blijkbaar aan Ramuz, die geboeid werd
door volkse verhalen, een dergelijk gegeven aangereikt.
In 1917 bewerkte Ramuz Renard, dat Strawinsky ma fable de bassecour noemt en waarvan hij beweert dat tekst én muziek voltooid waren
in 1915. De titel in het Frans luidt: Histoire du coq, du renard, du
chat et du bélier.
In 1918 schreven Strawinsky én Ramuz dan Histoire du soldat naar
het Russische sprookje, dat zoals reeds vermeld onder de titel `De gedeserteerde soldaat en de duivel' voorkomt in de verzameling Russische
Volkssprookjes 3, een keuze van 50 uit de meer dan 600 sprookjes die
A.N. Afanasjev van 1855 tot 1863 in verschillende streken van Rusland
2 C.F. Ramuz, Souvenirs sur Igor Strawinsky, in CEuvres Complètes. Ed. Mermod,
Lausanne 1940-1941 blz. 101-103.
3 A.N. Afanasjev, Russische Volkssprookjes, Prisma-boeken 977, Het Spectrum,
Utrecht/Amsterdam, 1964. Uit: Narodnye Roesskije Skazki A.N. Afanasjewa, Moskou
1957, 3dnl., Uit het Russisch vertaald door Maria Heemskerk. Haar vertaling wordt
gecursiveerd weergegeven bij de samenvatting van het sprookje op p. 195 e.v.
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heeft opgetekend. Zoals de gebroeders Grimm het een halve eeuw eerder
in Duitsland en Perrault ruim anderhalve eeuw eerder in Frankrijk hadden gedaan.
De gegevens komen dus uit het sprookje dat Strawinsky voor Ramuz
heeft vertaald; Ramuz schrijft vervolgens een libretto en Strawinsky
schrijft er muziek bij. Een vrij complexe samenwerking, intertextualiteit
voor de term gangbaar werd. Al stelt Strawinsky die samenwerking m.i.
ingewikkelder voor dan ze geweest is.
Een complexe samenwerking was het ook daarna. Voor decors, muzikale uitvoering en acteurs werden vrienden en kennissen ingeschakeld.
De schilder René Auberjonois zorgde voor decor en kostuums; de dirigent Ernest Ansermet dirigeerde; de professor paleontologie en geologie
Elie Gagnebin was de Voorlezer; de acteur Jean Villard de duivel; de
student Gabriel Rosset de soldaat; het Russische echtpaar Georges en
Ludmilla Pitoëff acteerde en danste. En Ramuz heeft zich, zoals mag
blijken uit zijn verzamelde brieven aan Strawinsky, 4 zowat alles aangetrokken: hij recruteerde de acteurs, legde contacten met bevriende journalisten en met de directie van het conservatorium, zorgde voor de kaartenverkoop enz. De creatie van dit zogenoemde muziektheater gebeurde
zoals ongeveer gepland was: op 28 september 1918 in Lausanne.

Het sprookje van Afanasjev
Een soldaat had om verlof gevraagd; hij pakte zijn boeltje en ging op
weg. Zo begint het sprookje van Afanasjev. Hij heeft zijn ransel en ook
een viool bij zich. Terwijl hij op zijn viool speelt, komt de boze geest op
hem af in de gedaante van een oude man met een boek in zijn handen:
`Horens,btvidlawerun;kgfjmiboe
viool.' De soldaat kan lezen noch schrijven. Mijn boek is er een waar je
alleen naar hoeft te kijken om het te kunnen lezen,' zegt de duivel. Ze ruilen. De soldaat kijkt en begrijpt wat er staat. Maar de duivel kan de
viool niet bespelen. `Blijf drie dagen bij me logeren en leer me vioolspelen'
stelt hij voor. De Soldaat geeft pas toe nadat hij lekker te eten en te
drinken heeft gekregen. Na drie dagen, zo meent althans de soldaat,
brengt de duivel hem bliksemsnel naar zijn dorp. Het blijken drie jaar
te zijn geweest. Zijn verlof was allang afgelopen en in het regiment zouden ze zeker denken dat hij was gedeserteerd. Duivel, je hebt me goed in
het ootje genomen,' mort de soldaat. Hierdoor opgeroepen is de duivel
daar prompt terug. Hij geeft de soldaat in de hoofdstad een grote winkel
met waardevolle koopwaar en zegt: ` Vaarwel, broeder. Ik ga nu ver van je
4

C.F. Ramuz, Lettres 1900-1918, o.c., blz. 353-354.
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weg door driemaal negen landen naar het driemaal tiende rijk. De koning
heeft daar een zeer mooie dochter, prinses Marja, en ik ga haar kwellen op
allerlei manieren.' De soldaat, die als koopman bijzonder goed boert,
wordt door zijn jaloerse concurrenten lastig gevallen. Hij vertrekt eveneens naar het driemaal tiende rijk. Daar geeft hij zich uit voor arts
omdat de dochter van de koning ziek is. De koning belooft hem haar
tot vrouw te zullen geven als hij haar geneest. De soldaat vraagt: drie
spel kaarten, drie flessen zoete wijn, drie flessen zeer sterke drank, drie pond
noten, drie pond loden kogels en drie bundels kaarsen van zuivere was.' Hij
koopt een viool, gaat naar de prinses toe, steekt de kaarsen aan en
begint te drinken en viool te spelen. Om middernacht komt de duivel.
Ze drinken. Als de duivel honger krijgt, geeft de soldaat hem de kogels:
`Neem deze noten en eet ze op.' De duivel breekt er zijn tanden op.
Daarna kaarten ze de hele nacht. Zodra de haan kraait, verdwijnt de
duivel. De prinses ontwaakt, ze heeft een rustige nacht gehad. De volgende nacht verloopt net eender. De derde dag vraagt de soldaat aan de
koning 'een vijftiggoed zware tang'
een `goed' is volgens Van Dale een
Russische handelsgewicht van iets meer dan 16 kg, een tang van 800 kg
dus bovendien ook nog drie roeden van koper, drie van ijzer en drie
van tin. Dit gebeurt. Om middernacht verschijnt de duivel opnieuw. Ze
drinken. De duivel wil weten waar die tang voor dient. ja, weet je, de
koning heeft me in dienst genomen, om de muzikanten viool te leren spelen,
maar zij hebben allemaal kromme vingers, niet beter dan de jouwe, en nu
moet ik die met de tang rechtbuigen. ' De duivel vraagt de soldaat ook zijn
vingerschtwlbuinahjkogltidenvsp.
De soldaat klemt diens vingers in de tang en geeft hem een pak slaag
met de roeden. De duivel smeekt: `Laat me los, alsjeblieft! Ik zal dertig
werst uit de buurt van het paleis blijven. ' Een werst, weer volgens Van
Dale, is een oude Russische afstandsmaat, 1066,78 m. Als de duivel
zich eindelijk kan losrukken schreeuwt hij: Al trouw je met de koningsdochter, toch zul je me niet ontkomen! Zodra je dertig werst buiten de stad
komt, zal ik je terstond pakken. ' De soldaat trouwt inderdaad met de
koningsdochter. Na de dood van de koning regeert hij over het hele
land. Tijdens een wandeling looft hij de heerlijk tuin. De koningsdochter zegt minachtend dat ze buiten de stad, dertig werst verderop, een
veel mooiere tuin hebben. Ze rijden er naartoe. De koning stapt uit de
koets en daar staat de duivel. Hij moet onmiddellijk mee.

Histoire du soldat Van Ramuz
Histoire du soldat werd na de publicatie in 1920 in vele Europese
talen vertaald. Het werd vrij vlug een Europees succes. Charles Ferdinand Ramuz (1878-1947) is tussen beide oorlogen een gerenommeerd
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schrijver geweest maar heeft met geen enkele van zijn (Zwitserse) romans
en prozagedichten het succes van Histoire du soldat geëvenaard.
Ramuz heeft het stuk herhaaldelijk, soms nogal ingrijpend, `gecorrigeerd' volgens E. White in Strawinsky the composer and his works
tot ergernis van Strawinsky, die de Duitse versie van Hans Reinhart de
beste vond5 .
De eerste ongepubliceerde versie, van 1918, is het meest spontaan en
volks, vaak ontwapenend in zijn naïeve omslachtigheid. Het stuk werd
in 1920 afzonderlijk gepubliceerd in Lausanne 6 en in 1929 in de verzamelbundel Salutation paysanne in Parijs 7, maar in 1924 verscheen het
in Londen in een drietalige uitgave (Frans, Engels, Duits) 8. Misschien
zijn er nog wel andere uitgaven van, met of zonder de muziek van Strawinsky. Telkens weer veranderde, versoberde of stileerde Ramuz de
tekst; hij verdichtte en berijmde ook veelal de volkse prozafragmenten
uit de eerste versie van 1918. De versie van 1929 is zelfs sterk geësthetiseerd. Ook bij opvoeringen zou hij nog wijzigingen hebben aangebracht. Een kluif wellicht voor wie aan vergelijkende tekstkritiek zou
willen doen.
De overeenkomst tussen het Russische sprookje en de bewerking ervan
door Ramuz is vrij groot. Hier volgt een vergelijking van het sprookje
De gedeserteerde soldaat en de duivel met de allereerste ongepubliceerde versie van Histoire du soldat uit 19189, waarbij ik ook verwijs
naar de gepubliceerde versies uit 1920, 1924 en 1929.
Ramuz begint zo: Entre Renges et Denezy,/ un soldat qui rentre chez
volgens Strawinsky waren deze plaatsnamen
lui. (in 1929: au pays)
Histoire du soldat is trouwens
fictief maar d la consonnance vaudoise
ontstaan in Lausanne.
In het sprookje wordt de plek niet nader genoemd.
De soldaat heeft veertien dagen verlof. Hij komt bij de Sorgebeek,
met een huis erbij en een bruggetje erover. Hij eet een beschuit, haalt
allerlei spullen uit zijn ransel, vindt zijn viool en begint te spelen. Un
petit vieillard propret verschijnt, met een boek onder zijn linker arm en
un cabas de tapisserie in zijn rechterhand. (In latere versies wordt dat een
vlindernetje.) Het is de duivel, maar de soldaat weet het nog niet. De
E.W. White, The Composer and his works, Faber and Faber, blz. 225-237.
Editions des Cahiers Vaudois, rue du Bours, 19 Lausanne, 1920.
7 C.F. Ramuz, verzamelwerk Salutation paysanne. Ed. B. Grasset, Paris, 1929.
8 Editie 1924 bij Chester, Ltd. London: een drietalige uitgave (Frans, Engels,
Duits) met de volledige muziek maar enkel de tekst van de voorlezer: bij dezelfde uitgever ook een tekstboek met de volledige tekst maar zonder muziek.
9 De ongepubliceerde tekst is het exemplaar van de eerste recitant Elie Gagnebin,
met correcties in handschrift van Ramuz en Strawinsky (Bibliotheek Lausanne) .
5
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duivel wil zijn viool eerst krijgen, daarna kopen, daarna ruilen voor zijn
boek. Je slis pas lire, zegt de soldaat bot. De duivel betoogt omslachtig
dat zijn boek een soort coffre fort is: Toute question au livre posée/ est une
somme trouvée.
De allusie op geld komt in het sprookje niet voor; daar lijkt het erg
belangrijk te kunnen lezen want de soldaat begon te lezen en was er blij
mee en gaf er terstond zijn viool voor.
De soldaat bij Ramuz onderbreekt hebzuchtig de duivel: Montrez
voir fa! en leest. Ze ruilen. Meteen gaat de duivel hem commanderen:
Dis donc, tu vas venir chez moi.
In het sprookje doet de duivel veel kruiperiger: Hoor eens broeder,
(...) blijf drie dagen bij me logeren en leer me vioolspelen. Ik zal je er
dankbaar voor zijn.
Net als in het sprookje krijgt bij Ramuz de soldaat van de duivel
vooraf al lekker eten en drank. Maar als de duivel hem wil meelokken
maakt de soldaat bezwaren: zijn verlof is kort, zijn moeder en zijn verloofde wachten. (Het bezwaar `moeder' valt in de versie van 1929 weg.)
Na beloften van nog meer lekkers gaat de soldaat met de duivel mee.
In het sprookje vraagt de soldaat zélf om na drie dagen naar huis te
gaan; bij Ramuz echter dringt de duivel erop aan. Ze keren terug met
une calèche à deux chevaux, die in de versie van 1918 uitvoerig wordt
beschreven. La voiture monte en Pair en vliegt hoog boven de telegraafdraden. Er staat zelfs : la machine va d toute vapeur. (In de versie van
1929 staat er vrij overbodig: combien de temps? il n'y a plus de temps.)
Die vliegende `koets', toch echt een sprookjesmotief, komt in het
sprookje zelf niet voor.
Voor de tweede keer is de soldaat onderweg Entre Denges et Denezy.
Het dorp wordt gedetailleerd beschreven. Hij groet er iedereen met de
naam, maar niemand herkent hem. Zelfs zijn moeder sluit zich op in
haar keuken (in latere versies vlucht ze schreeuwend weg) en
zijn verloofde is getrouwd en heeft twee kinderen. Nu pas beseft hij : fa
nest pas trois jours, c'est trois ans. Hij kankert uitvoerig over zijn lot en
herhaalt maar: qu'est-ce que je vais faire? Hij loopt wanhopig door het
idyllische landschap buiten zijn dorp. (In de latere versies noemt hij
zich een dode tussen de levenden.)
In het sprookje staat niet of hij al dan niet herkend wordt. Daar
maakt alleen de straf op desertie hem bang: Als ik terugga naar het regiment, moet ik daar spitsroeden lopen.
Bij Ramuz ziet hij ineens de duivel staan en schiet van vlakbij met
zijn pistool. (In de latere versies stort hij zich met getrokken sabel op
de duivel.) Tevergeefs natuurlijk. De duivel vraagt hem wat hij nu gaat
doen? Terugkeren naar zijn regiment! On tattachera d un pieu/ avec un
bandeau sur les yeux. Bij Ramuz is het dus de duivel die hem schrik
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aanjaagt met het executiepeloton en hem voorstelt om maar liever veekoopman of koopman in stoffen te worden. Ze gaan samen op weg en
ondertussen doet de soldaat stuk na stuk zijn uniform uit. De duivel
geeft hem kleren. (In de latere versies commandeert de duivel hem ineens
als een sergeant: garde a vous !. . bouge plus !. . Bon !. . en beveelt hem zijn
uniform uit te doen.) Het lijkt een soort degradatie. Dan moet hij het
boek nemen en lezen. Het blijkt inderdaad un co./fir-fort te zijn. Hij
leest, wordt koopman in stoffen en schatrijk. Maar hij stelt vast dat de
anderen, die niets hebben, alles hebben en dat hij, die alles heeft, niets
heeft. Hij is andermaal een dode tussen de levenden. (Hier zijn de latere
versies, die onder elkaar sterk verschillen en heel anders zijn dan die van
1918, allen vrij moraliserend.) In de versie van 1918 wordt vooral de
handel en wandel van de koopman beschreven: hij heeft schepen op alle
zeeën en in alle havens: zijn initiaal, de J van Joseph is rood geschilderd
op alle mogelijke waren, rijst, tabak, taf a, hout; de duivel, lAutre, is
voortdurend in zijn buurt. Maar het boek blijkt enkel een co./fir-fort te
zijn: op vragen naar geluk, liefde, de kinderlijke vreugde om de paasklokken, de vriendschap, biedt het boek geen antwoord. Uiteindelijk
heeft niets nog smaak. De soldaat is schatrijk, iedereen benijdt hem,
maar hijzelf verveelt zich dood. De duivel komt nu op als een oude
marketentster. De soldaat die in het boek zit te lezen, gooit het plotseling op de grond. De duivel wil hem vanalles verkopen. De soldaat
weigert. Tot hij hem zijn viool aanbiedt. De soldaat grijpt ze en probeert te spelen. Ze krast vreselijk. (In latere versies blijft ze stom.) Hij
gooit ze naar het hoofd van de duivel, gaat naar zijn bureau en scheurt
het boek in duizend stukken.
Voor de derde keer is de soldaat onderweg Entre Denges et Denezy.
Nu lijkt hij geen doel meer te hebben: il s'en va droit devant lui. Terwijl hij in een herberg zit te drinken hoort hij een trommelaar verkondigen dat de koning zijn dochter ten huwelijk geeft aan wie haar
kan genezen. Een vreemde man die hem aanspreekt met collègue
hij
is namelijk ook soldaat geweest overtuigt hem dat hij zich moet
aanmelden. Zelf zou hij het ook graag doen, maar hij is getrouwd. De
soldaat gaat naar de wachtpost: je suis médecin, je vais chez le roi. ' De
duivel verschijnt en deelt mee dat hij de koningsdochter ziek heeft
gemaakt wij die het sprookje kennen, weten dat al en zegt dat
hij haar met de muziek van de viool gezond zal maken. De duivel
vindt trouwens dat hij een compensatie verdient voor al de wrok die
hem steeds te beurt valt: Tout le monde attribuera cette guérison/ à mon
talent sur le violon./ Ensuite j emmène le garcon... De soldaat zit nu in
een kamertje aan een tafeltje waarop twee koperen kandelaars met
brandende kaarsen, een liter brandewijn, een glas en een spel kaarten.
Hij recapituleert wat er gebeurd is, hoort de duivel viool spelen, drinkt
'
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en daagt de duivel uit met hem te kaarten. De duivel wint. Naarmate
de soldaat minder geld heeft, wordt de duivel zwakker en slaagt er niet
meer in te spelen. Tenslotte grijpt de soldaat de viool en speelt. (In de
latere versies wordt vrij nadrukkelijk gesteld dat de Voorlezer de dubbelganger, of het bewustzijn is van de soldaat: ze zitten allebei aan hetzelfde tafeltje, met een karaf en een glas erop; ze praten door elkaar; de
voorlezer zet de soldaat ertoe aan te spelen met de duivel, die niet kan
verliezen; ze spelen; de duivel wint, slaat brabbeltaal uit, stort neer.) In
de versie van 1918 komt de soldaat binnen in de kamer van de prinses.
Hij stelt zichzelf voor: 'Mademoiselle, le médecin.' (In de latere versies
speelt de soldaat in de kamer van de prinses allerlei dansen: tango, wals,
rag-time. De soldaat omhelst de genezen prinses. De duivel komt op,
lopend op vier poten. Als hij hen gaat bedreigen, speelt de soldaat de
dans van de duivel. De duivel danst tot hij stuiptrekkend neervalt. Ze
sleuren hem bij een poot achter de schermen.) In de versie van 1918
dansen de soldaat en de prinses samen en vallen tenslotte in elkaars
armen. En de duivel komt hier op als duivel: een zwart beest met hoornen en een staart. Hij protesteert: Ces embrassements, ces baisers d deux,
ces attouchements charnels, ces transports voluptueux... Aie! die! die
maar vergoelijkt vervolgens: c'est notre humaine nature, si imparfaite qui
veut fa. Hij valt op zijn knieën om de viool te krijgen, probeert ze dan
te grijpen, stort zich dan op de prinses. De soldaat speelt tot de duivel
stuiptrekkend neervalt. Ze slepen hem bij zijn staart en zijn kop achter
de schermen. Hij steekt plotseling zijn hoofd te voorschijn en verklaart dat het rijk maar klein is: qui les limites franchira/ en mon pouvoir
retombera.
In het sprookje loopt deze handeling over drie nachten.
Bij Ramuz gebeurt alles in één enkele nacht en ook de 800 kilo zware
tang en de roeden ontbreken.
De soldaat en de prinses zijn nu man en vrouw. Bij Ramuz wil de
prinses op een dag dat hij over zichzelf vertelt. Zijn levensverhaal is
vrij kort, maar de herinneringen aan zijn moeder en zijn dorp worden
uitgesponnen. Ineens dringt hij erop aan samen naar haar te gaan. De
prinses aarzelt, stemt daarna gretig in. Hij hoopt nalefweg dat hij zijn
ransel en zijn schamel bezit zal terugvinden en ook: peut-être que ma
mère veenra demeurer avec nous/ et comme fa, on aura tout,/ on aura
joint les deux bouts. (In de versie van 1929 is het de prinses die erop
aandringt, terwijl hijzelf aarzelt. Daar hoopt hij dat zijn moeder hem
déze keer zal herkennen.) Ze gaan. De prinses is wat achter gebleven.
De klokketoren is al te zien. En het stuk eindigt met: `Emmeline, est-ce
que vous venen.
In het sprookje heet de prinses Marja, niet Emmeline; in latere versies van Ramuz' tekst komt de naam van de prinses niet voor. De naam
van de soldaat, Jozef, komt niet in het sprookje voor.
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De duivel, gekleed in een prachtig rood pak speelt op de viool. De
soldaat volgt hem zonder tegenstand. De prinses roept dichtbij, daarna
verweg: Joseph.'

Strawinsky en Ramuz
Ongetwijfeld werd Strawinsky door dit sprookje geboeid om de rol die
de viool (de muziek) erin speelt. In de bewerking van Ramuz Strawinsky
wekt ook in zijn Colloqui met Robert Craft de indruk dat hij ook dààr
veel heeft toe bijgedragen wordt de negatieve, demonische rol van
de muziek uit het sprookje inderdaad dubbelzinnig en complex. Een
vergelijking met de middeleeuwse ballade Heer Halewijn én met de
bewerking Heer Halewijn, een gedicht in negen tableau, die Martinus
Nijhoff, de eerste vertaler van Histoire du soldat, in 1933 ervan maakte
in opdracht van de Wagner-Vereniging uit Amsterdam, zou hier niet
misstaan. Al is de symboliek van de muziek in Histoire du soldat veel
complexer.
Strawinsky heeft zich in het onderwerp en de uitwerking van Histoire du soldat duidelijk bezonnen over de muziek zelf. Dit werkstuk
wordt trouwens algemeen tot zijn belangrijke werk gerekend. Over de
muzikale aspecten ervan, in samenhang met de tekst, durf ik niets te
vertellen.
De Vlaamse dichter Stefaan van den Bremt, die eveneens Histoire du
soldat heeft vertaald, noemt het een sprookjesachtige allegorie (...) van de
magische en dubbelzinnige kracht van de muziek. En hij vervolgt: De
dubbelzinnigheid (...) heeft te maken met Strawinsky's dubbele ontworteling: als kosmopolitische Rus, die na de oktoberrevolutie niet meer terug kan
of wil naar zijn vaderland, en als modernistisch componist die alleen
nog met een parodistische blik terug kan kijken naar de muziektraditie. Het
verhaal van de soldaat die koning wordt, maar terugverlangt naar zijn
geboortedorp en zijn moeder, is het verhaal van Strawinsky's successen in
het Parijs van Diaghilevs `Ballets Russes' én van zijn dubbele nostalgie
naar Moedertje Rusland en naar de grote muziektraditie (niet voor niets zal
Strawinsky zich later ontpoppen als een neo-classicist).lo
Een niet onaardige interpretatie.
Ramuz heeft met evenveel intensiteit de naoorlogse ontreddering symbolisch opgeroepen: na de Eerste Wereldoorlog was het verleden onherroepelijk stuk en de toekomst uitzichtloos. De talrijke verwijzingen
naar het soldatenleven maakten Histoire du soldat actueel en bijzonder
10 Stefaan van den Bremt, De Geschiedenis van de soldaat. Er stond iets anders dan
er staat, in tijdschrift Kreatief, 1997, 2, blz. 41-50.
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populair. Het werd dan ook meteen in de meeste Europese talen vertaald en opgevoerd.
Maar het gegeven is behalve actueel ook universeel. Martinus Nijhoff,
de eerste vertaler van Histoire du soldat in het Nederlands in 1926
noemt het stuk in zijn inleiding de directe vormgeving van de minneziel
( ) het kort relaas van een ieglijks innerlijk 1eveHsivQHtuur.l 1 Op het bijblad
bij de grammofoonplaat die door Mimeteater Herman Verbeeck in 1978
werd uitgebracht ter gelegenheid van de tweede vertaling door Stefaan
van den Bremt formuleerde Dr. Herman Sabbe het zo: De Geschiedenis
van de Soldaat is een Russisch sprookje dat in alle Europese volkstalen
geschreven staat: het faustistische verhaal dat behoort tot de collectieve verbedding van het volkse christendom, van de man die zijn ziel aan de duivel
verbeurt; het verhaal van de wereld-als-verleiding en de liefde als enig heil
daartegen; het verhaal van hoe een eenvoudige soldaat een prinses vangt; het
verhaal van het geld dat niet gelukkig maakt en van de rijkdom die corrumpeert, van de menselijke hunkering naar vroeger en elders en meer, van de
onbetrouwbaarheid van de tijd die vervliegt, van de geliefden die niet meer
bij elkaar kunnen komen, en van de dubbelzinnige, magische macht van de
muziek: de muziek die verlokt en de muziek die heelt, de toverviool die de
duivel bezweert, maar die ook, in de handen van de duivel, een instrument
wordt van duivelse macht dit laatste verhaalaspect natuurlijk niet mis als
stof voor een componist. Een allegorie van de menselijke levensbestemming,
geput uit de oud-Russische vertelschat, maar op elke jaarmarkt in alle landen
thuis: moralistische en idealistische weerspiegeling van volkscultuur, ideologisch houvast voor de door de revolutie ontheemde Stravinsky.l 2

De twee vertalingen in het nederlands
Van 1924 tot 1930 was de Nederlander Johan de Meester Jr. leider
van het `Vlaamse Volkstoneel', dat in 1921 ontstaan was uit het `Fronttoneel'. De Meester verzocht de Nederlandse dichter Martinus Nijhoff
om een vertaling van Histoire du soldat. Gerrit Kamphuis signaleert in
zijn `Aantekeningen bij Nijhoffs Verzameld Werk, deel 3' dat in Nijhoffs nalatenschap een drietalige uitgave (Frans, Engels, Duits) ervan is
gevonden, uitgegeven bij Chester, Ltd. London. Copyright, 1924, met
de volledige muziek maar enkel de tekst van de voorlezer. Ook is er een
tekstboek gevonden met de volledige tekst maar zonder muziek, van
11 In Martinus Nijhoff, Verzameld werk III, blz. 9.
12
Dr. Herman Sabbe, bijblad bij de grammofoonplaat van De geschiedenis van de
soldaat door Vlaams Mobiel Kamerensemble en Mimetheater Herman Verbeeck in
1978 uitgebracht in de vertaling van Stefaan van den Bremt met de muziek van Strawinsky.
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dezelfde uitgever. Vermoedelijk eveneens in drie talen én van 1924,
maar dat schrijft Kamphuis er niet bij. 13
Nijhoff heeft zich duidelijk gebaseerd op de versie van 1924.
Van den Akker en Dorleyn beweren in hun inleiding bij hun keuze
M. Nijhoff, De Pen op Papier (Prometheus 1994) vrij gratuit dat Nijhoff het stuk op een van zijn vele verblijven in Parijs begin jaren twintig
(heeft) leren kennen. Hij voelde direct affiniteit met de wereld van Strawinsky, wiens moderne neoclassicisme hem zonder meer moet hebben aangesproken. 14 De Meester schreef op 31 mei 1954 aan Gerrit Kamphuis
dat de vertaling gemaakt is op mijn verzoek. Heeft Nijhoff het stuk vóór
De Meester ontdekt en aan hem gesignaleerd? Of was het andersom?
De Hollandse première van De geschiedenis van de soldaat had
plaats in de Stadschouwburg van Amsterdam op 1 maart 1926. Van den
Akker en Dorleyn signaleren nog een eerdere voorstelling: op 2 februari
1926 in de kring Kosmos in Amsterdam.
De Vlaamse première had een bijzondere politieke en artistieke betekenis. Ze vond plaats in het Koninklijk Paleis te Laken, in tegenwoordigheid van Koning Albert en Koningin Elisabeth, volgens Kamphuis
op 4 juli 1927 15 . Regie en Voorlezer: Johan de Meester Decor: Floris
13 Gerrit Kamphuis in Martinus Nijhoff, Verzameld Werk III, blz. 587.
14 In De Pen op papier, Prometheus, 1994, blz. 11-12.
15 Kamphuis in o.c. blz. 587-588.
Johan De Meester schreef hem dus dat de Vlaamse première plaatsvond in het paleis
op 4 juli 1927.
In `Het Vlaamse Volkstoneel' (Leuven, Universitair Kunstcentrum, 1956) staat evenwel

onder `Het repertorium v an het Vlaamse volkstoneel': `4 juli 1929 te 15 u.: Schouwburg van
het Koninklijk Kasteel te Laken, op uitnodiging van Z.M. Koning Albert en H.M. Koningin Elisabeth, in aanwezigheid van onze beide Vorsten en van HH. KKHH. Prins Leopold en Prinses
Astrid: De geschiedenis van de soldaat' (C.F. Ramuz, M Nijhoff muziek Igor Strawinsky).'

Vermoedelijk heeft De Meester zich van twee jaar vergist.
R.F. Lissens, collega van de Academie, signaleerde me warvoor mijn dank dat
volgens Anton Vander Plaetse in zijn `Herinneringen aan het Vlaamse Volkstoneel'
(Davidsfonds, Keurreeks nr. 80, 1960) de première van `De geschiedenis van de soldaat'
plaatsgreep op 20 december 1928 in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel. Ruim
een half jaar later `kwam vanwege het Hof een invitatie om op 4 juli 1929, te 15 u., te
Laken, De geschiedenis van de soldaat' op te voeren voor de Koninklijke familie alsmede
voor nagenoeg tweehonderd hoge gasten' (p. 89). Herman Teirlinck trad op als ceremo-

niemeester (p. 90) . Er ontstond heel wat heibel in de Franstalige pers.
Ook Guido Logie, bibliothecaris VRT, bezorgde me waarvoor eveneens mijn d ank
informatie omtrent `De geschiedenis v an de soldaat'. In `Zo was J an Boon' (Antwerpen,
Artistenfonds, 1962) schrijft Anton Vander Plaetse: Als reactie op het succes te Parijs werd
,

als bekroning, een galavoorstelling gegeven van De geschiedenis van de soldaat' in het paleis te
Laken.' (p. 100) En in `Toneeldagboek 1928-1938' (Antwerpen, Globus-uitgaven, 1938)
noemt Willem Putman deze voorstelling: E en glanspunt in onze toneel-beweging en een
volkomen verdiende erkenning
jonge
amilie
g van de .1
S waarde des Volksoneels. De koninklijke familie
de vertooning bij, en ontving te dezer gelegenheid de élite der Vlaamsche en Waalsche
kunstenaars. Het was, helaas, de aficheidsvertooning van Johan De Meester jr.' Als dit laatste

exact is, dan is het wel verwonderlijk dat De Meester zich v an twee jaar heeft vergist.
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Jespers. Allicht heeft ook onze `Koning-soldaat' zich in de soldaat van
Ramuz herkend. In de vermelde brief aan Kamphuis schreef De Meester:

't Was voor de eerste keer dat in het theatertje van het Paleis bij een openlijke
vertoning Nederlands gesproken werd.
Een halve eeuw later, in 1978, heeft het Mimeteater Herman Verbeeck uit Antwerpen Geschiedenis van de soldaat voor het voetlicht
gebracht. Exact honderd jaar geleden was de schrijver Ramuz geboren,
exact zestig jaar geleden was het oorspronkelijke stuk voor het eerst in
Lausanne opgevoerd en vijftig jaar geleden was het in de vertaling van
Nijhoff een van de hoogtepunten geweest van het `Vlaamse Volkstoneel'.
Maar de eigenlijke reden was natuurlijk de intrinsieke waarde van het
muziektheater van Strawinsky-Ramuz. Men heeft de oorspronkelijke tekst
van 1918 opgespoord en er de voorkeur aan gegeven boven die van
1924 waar Nijhoff en De Meester mee hadden gewerkt. De nieuwe vertaler was de Vlaamse dichter Stefaan van den Bremt. Naderhand diende
hij evenwel aan zijn vertaling heel wat te wijzigen en ook elementen uit
latere versies toe te voegen.
De eerste voorstelling greep plaats in het kader van het Festival van
Vlaanderen te Gent op 5 september 1978. Verteller: Loet Hanekroot;
soldaat: Herman Verbeeck; duivel: Leo Madder; prinses: Jetty Roels.
Muziek: het Vlaams Mobiel Kamerensemble o.l.v. Eugeen Lievens. De
vertaling van Stefaan van den Bremt bleef ongepubliceerd maar er is wel
een grammofoonplaat uitgebracht met die vertaling én de muziek van
Strawinsky.

Martinus Nijhoff en de Geschiedenis van de Soldaat
De prijs voor vertalingen in het Nederlands heet terecht Martinus
Nijhoff-prijs. Toch zijn Nijhoffs vertalingen nooit grondig bestudeerd.
`De geschiedenis v an de soldaat' stond op het repertorium van het Vlaamse Volkstoneel in 1928-1929. Regisseur en voorlezer: Johan De Meester; soldaat: Staf Bruggen;
duivel: Renaat Verheyen; prinses: Maria S. Nathusius (later Akarova); orkest: Pro arte
o.l.v. Arthur Prevost; decor: Floris Jespers; choreografie: Maria S. Nathusius.
In het `Jaarverslag dienstjaar 1956' van het Belgisch Nationaal Instituut voor Radioomroep)
p)
taat vermeld dat `De geschiedenis
'
van de soldaat'
el:
uitgezonden p
werd als t.v.-spel:
g
g
artistieke leiding: Johan De Meester; T.V.-productie: Bert Janssens; voorlezer: Johan
De Meester; soldaat: Bert Janssens; duivel: Julien Schoenaerts; prinses: Andrée Marlière;
decor, kostuums en T.V.-generieken: Egard Tijtgat; choreografie: Jeanne Brabants;
muzikanten o.l.v. Paul Collaer. De toenmalige adm.-dir.-generaal van de N.I.R. Jan
Boon, die van 1925 tot 1929 secretaris en directeur van het `Vlaams Volkstoneel' was
geweest, was de grote promotor van het stuk.
In hetzelfde jaar 1956 en met dezelfde rolbezetting werd met dit stuk een `Vlaamse
Volkstoneel-Evocatie' gehouden in de Stadsschouwburg van Antwerpen.
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Het verband tussen die vertalingen en zijn eigen scheppend werk kan
nochtans boeiende parallellen opleveren. De formulering en de thematiek van zijn vertaalwerk wijst vrij vaak vooruit naar zijn eigen werk.
Ook in de ontdekking van anderen ontdekte hij zichzelf, schreef Geerten
Gossaert terecht.
De Geschiedenis van de Soldaat is daar beslist een voorbeeld van. In
de tien jaar tussen Vormen (1924) en Nieuwe gedichten (1934) heeft
Martinus Nijhoff vrij veel vertaald o.a. ook Renard van Strawinsky als
Het verhaal van de vos. Hij maakte een periode van onzekerheid door.
Zijn wending naar de aarde, de mensen en de gemeenschap in zijn prozaverhaal De Pen op Papier, verschenen in 1926, hetzelfde jaar als zijn
vertaling van Histoire du soldat, klinkt geforceerd. Daarin wijst hij het
dichtertype Baudelaire af en bestempelt hij zijn eigen poëzie-opvattingen in De Wandelaar (1916), waarin hij zich Een dichter uit de tijd van
Baudelaire noemde, en ook in de cyclus `Stenen tegen de spiegel' uit
Vormen als Baudelairiaans. Maar ondertussen vertaalt hij toch nog een
aantal gedichten van Baudelaire. Dichters als Baudelaire noemt hij secretarissen van hun eigen een beetje met hun wil maar buiten hun schuld
getourmenteerd leven. Boven Baudelaire met zijn ongeëvenaarde heldere en
eenvoudige expressie van de zwarte wijsheid, waar hijzelf dupe van was
zonder er iets te kunnen tegen uitrichten beweert hij nu Verlaine te verkiezen die niets anders beleefde dan hetgeen Verlaine schreef, met de linkerhand schreef of met de rechter, maar altijd zelf meester en verantwoordelijk
in de wereld die hij van onder tot boven zichzelf schiep. 16
In een artikel over Eliot en Strawinsky, opgenomen in zijn boek
T.S. Eliot, Een Amerikaan in Europa schrijft W. Bronzwaer: De modernistische nostalgie bestaat bij de gratie van een bewuste reflectie op de traditie,
in tegenstelling tot de romantische, die minder doordacht is dan gevoeld en
een sterk escapistische tendens heeft. Spender maakt een onderscheid tussen
`revolutionair traditionalisme' en nostalgisch traditionalisme': het eerste is
Progressiet, het tweede `conservatiet, het eerste modernistisch, het tweede
romantisch. (...) Het `revolutionair traditionalisme' is (...) toekomstgericht: het is een poging om de in het voorlopigheidsbesef vastegelopen kunst
te revitaliseren met die waarden, vormen en functies uit het verleden, welke
geactualiseerd kunnen worden en daardoor als het ware `bovenhistorisch'
gemaakt. 1 7
Misschien drukt Bonzwaer hier op een andere manier uit wat Nijhoff
probeerde met zijn vergelijking tussen Baudelaire en Verlaine. In Histoire du soldat herkende Nijhoff zonder meer zijn eigen onmacht en
16
i7

Martinus Nijhoff, Verzameld Werk II*, blz. 1065.
In W. Bronswaer, Een Amerikaan in Parijs, Ambo, Baarn, 1988.
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levenshouding. Hij wilde wegraken uit de demonische sfeer van Baudelaire en van het individualisme en aansluiten bij de gemeenschap, maar
hij wilde tevens, om het met de woorden van Bronzwaer te zeggen zijn
eigen poëzie `revitaliseren met die waarden, vormen en functies uit het
verleden welke geactualiseerd (konden) worden'. Niet nostalgisch maar
progressief en toekomstgericht. Wat beslist is gebeurd in zijn later werk.
De symboliek van De geschiedenis van de soldaat sluit aan bij de zijne.
Een van zijn incarnaties van de eenvoudige daad-mens is de soldaat.
Ramuz' soldaat is een typisch Nijhoff-personage: weerloos tegenover wat
hem overkomt, moedig en eigenlijk geneigd tot het goede. Zijn bedoeling
is het idyllische aardse leven terug te vinden: thuiskomen in zijn dorp,
bij zijn moeder en zijn meisje. Maar de kwade machten in de natuur,
ook in zijn eigen natuur, de satan die de ontreddering door de oorlog
dirigeert, hebben hem vervreemd van `het zachte leven'. Zijn werkelijkheid tussen `dingen die hij zich zonder moeite kan aanschaffen, want
hij is rijk geworden, is een geperverteerde werkelijkheid. Hij is ontredderd, dient altijd opnieuw te beginnen, maar blijft ter plekke stappen:
Op de straatweg van Sas naar Sluis'. (Bij Van den Bremt staat er Tussen
Turnhout en Ter Kruis). Terugkeer is niet mogelijk. Wel evasie uit de
geperverteerde werkelijkheid naar de droom, het buitenwerelds verlangen
en een soort onechte toekomst geïncarneerd in de Prinses. Maar zijn
verlangen (de Prinses) drijft hem terug naar het verleden dat niet meer
bestaat: de Prinses wil zijn moeder leren kennen. Zo valt de soldaat
uiteindelijk in de klauwen van de Duivel. Zijn nostalgie is negatief.
Spenders nostalgisch traditionalisme? Nijhoff, die in 1924 in `Zwerver en
Elven' besefte dat hij geen opwaartse ziel die trekt had, zal later dat
evasieve verlangen, een vlucht uit de werkelijkheid in de mystiek en de
poésie pure, afwijzen: in `Het lied der dwaze bijen' vallen de opwaarts
vliegende bijen als sneeuwvlokken naar beneden. Het woord moest vlees
worden en de dichter diende te evolueren naar de gemeenschapskunst
toe. Maar voorlopig wonnen de `wereld' en de `schaduwen' het nog op
de mens die een uitweg zocht. Dat Nijhoff Histoire du soldat heeft
vertaald in het jaar waarin hij De pen op papier schreef, lijkt me niet
toevallig. Nijhoff had zijn hele leven een zintuig voor werk waarin zijn
huidige of toekomstige problematiek werd uitgedrukt. Inderdaad: Ook
in de ontdekking van anderen ontdekte hij zichzelf.
In nog een ander opzicht is de vertaling van Histoire du soldat voor
Nijhoffs evolutie belangrijk. Verstechnisch is er een duidelijk verschil
tussen Nijhoffs gedichten in De Wandelaar en Vormen én De Geschiedenis van de soldaat. Nijhoff schrijft nu een veel losser, ritmisch, soepel
vers, een spreekvers dat vooruitwijst naar zijn later werk, vooral naar
Awater' uit Nieuwe gedichten (1934) en naar Het uur U (1937). Het
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metrum is volkomen ondergeschikt aan de ritmiek, de volkse toon primeert en de dichter verwerkt ook tal van eigen vondsten in het geheel.
Ongetwijfeld heeft hij die ritmiek bij Ramuz gelezen, maar hij heeft er
ook zijn eigen nieuwe ritmiek gevonden.
Nijhoff is duidelijk een creatief, wat breedvoerig vertaler, die toch
ook de geest van het origineel respecteert. Van den Bremt vertaalt kaler
en schraler en ook letterlijker, hoewel ook hij lustig rijmt. Ze verkiezen
allebei een gepaard rijm, terwijl de rijmen in het Frans veel talrijker en
losser zijn. Een enkel voorbeeld, zo gekozen dat de twee vertalers
dezelfde Franse tekst hebben vertaald. Wel mag niet uit het oog worden
verloren dat Nijhoff gewerkt heeft met een drietalige uitgave. Stefaan
Van den Bremt heeft, naar eigen zeggen, moeten ervaren dat bepaalde
acteurs vaak hebben teruggrepen naar Nijhoffs vertaling. Zijn versie,
gebaseerd op de oorspronkelijke tekst van 1918 is als geheel boeiender
dan die van Nijhoff, die gewerkt heeft met een versie van 1924. Dat
heeft niets met de vertaler(s), alles met de tekst te maken.
De tekst van Ramuz luidt:
Eh bien! c'est comme vous voudrez.
C'est comme vous voudrez, je vous dis;
et a suivi le vieux chez lui,
qui se trouve avoir dit l'exacte vérité,
c'est à dire que Joseph a eu à boire et à manger,
et a été soigné comme il n'avait jamais été,
et montra au vieux à jouer
et le livre lui fut montré.
Deux jours valant bien le détour,
puis vint ce matin du troisième jour.
Ce matin-là, le vieux entra; Joseph vit le vieux qui entrait.
le vieux lui a dit: `Es-tu prêt?
Et Joseph qui répond que oui.
`Et est-ce qu'on a tenu ce qu'on t'avait promis?'
Et Joseph qui répond que oui.
'Alors tu es content?' `Oh! oui.' Allons-y!'
Ils montent dans la voiture, la voiture partit.
Martinus Nijhoff vertaalt:
Gij denkt natuurlijk dat de soldaat
met de vreemdeling meeging:
en inderdaad,
het ging zoals gij dacht dat het ging:
de soldaat ging mee met de vreemdeling.
Endezhaitopgsn.
Jozef kreeg te drinken, roken en eten
en had `een leventje' als men zegt.
Hij heeft hem zijn viool uitgelegd
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en de grijsaard wees hem in het boek terecht.
De eerste twee dagen van 't uitstapje werden
allergenoeglijkst maar toen kwam de derde.
Al vroeg trad de oude Jozefs slaapkamer binnen
en riep: `Ben je klaar om de reis te beginnen!
Maar zeg me eens eerst: heb je goed geslapen?'
Jozef zei ja, maar bleef liggen gapen.
`Heb je alles gekregen wat ik had beloofd?'
Jozef zei ja met zijn slaperig hoofd.
la'
`Vooruit, voortmaken, zeg!'
`Had je 't goed bij me?'
Zij stappen in 't rijtuig en 't rijtuig rijdt weg.

Stefaan van den Bremt vertaalt:
Goed dan maar, zoals je wil.
Zoals je wil, zeg ik.
Zodat hij meeging met de man.
En deze had niet overdreven:
wat werd er daar geschranst en geheven!
Hetwasnchluikrev.
Jozef heeft zijn viool uitgelegd,
de ouwe wees hem in het boek terecht.
De eerste twee dagen
viel er zeker niet te klagen
maar op de morgen van de derde
kwam de oude binnen en zegde:
`Ben je klaar?'
Jozef maakt een vaag gebaar.
`Heb je goed geslapen?'
Jozef zegt ja, maar blijft liggen gapen.
`Heb je alles gekregen, wat ik had beloofd?'
Jozef knikt ja met zijn slaperig hoofd.
`Vooruit dan, voortmaken, zeg!'
`Ben je tevreden?'
'Ja'.
Zij stappen in 't rijtuig, het rijtuig rijdt weg.

Twee Italiaanse bewerkingen van Histoire du soldat
In Italië hebben zowel Pier Paolo Pasolini als Dario Fo zich door dit
muziektheater laten inspireren. Het is me niet bekend of men het stuk
ook nog in andere taalgebieden heeft `bewerkt'.
In 1973 maakte Pasolini een filmscenario met gegevens uit Histoire
du soldat van Ramuz, dat hij in 1975, kort voor zijn gewelddadige
dood, gedeeltelijk als toneelstuk had herwerkt. Het werd opgevoerd
in een Italiaans-Frans-Belgische coproductie in de zomer van 1995 in
Avignon en op 21-22-23 maart 1996 in De Singel in Antwerpen.
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Pasolini is ook hier onheilsprofeet en doemdenker. Een eenvoudige
boerenjongen-soldaat komt met verlof vanuit Noord-Italië (Parma) en
trekt via Rome naar Napels. Onderweg wordt hij een belangrijk t.v.-presentator maar verliest zijn muzikale gave. De Italiaanse werkelijkheid
wordt van etappe tot etappe irreëler. Hoewel het eindpunt Napels in
Pasolini's optiek een paradijselijk rijk is, te vergelijken met het koninkrijk van de prinses bij Ramuz, omdat hier de authentieke volkscultuur
het best bewaard is, leeft de soldaat hier in een (perverse) droomsituatie,
een allegorie voor de wereld van de media en het theater. En hier valt hij
ook definitief in de macht van de duivel. Wie is de duivel? De media
die de Italiaanse samenleving ontwrichten, een soort voorafbeelding van
het Berlusconi-tijdperk? Of de politieke maffia die de militante communist Pasolini vreesde? Of de homosexuele maffia waarvan Pasolini
kan hebben voorvoeld dat ze hem letterlijk zou afslachten? (Het blijft
onduidelijk of zijn dood in 1975 in Napels een politieke moord is
geweest of een vulgaire afrekening binnen het homo-milieu.) Of wilde
Pasolini in Histoire du soldat zijn persoonlijke 'Voyage au bout de la
nuit' weergeven en was de duivel daar zijn eigen demon, de sexualiteit
die leek te zullen leiden tot zelfvernietiging waar zijn laatste films (o.a.
Sak) en zijn pas in 1992 uitgegeven schandaalkroniek Olie de expressie
van zijn? Ik vermoed: alles tegelijk.
In 1978 heeft Dario Fo, de betwiste Nobelprijswinnaar 1997
is
hij een schrijver of veeleer en theaterregisseur?
La storia di un soldato
opgevoerd in het Teatro alla Scala van Milaan. De tekst, samen met een
essay van Ugo Volli en een massa fotomateriaal, werd gepubliceerd door
de Gruppo Editoriale Electa, Milaan, 1978. Filip Vanluchene heeft het
stuk in 1981 vertaald als De geschiedenis v an een soldaat. Deze vertaling blijft ongepubliceerd.'$
Met Histoire du soldat van Ramuz als kapstok maakte Dario Fo een
vrij experimenteel spektakelstuk, een twee uren durend massaspel dat
ideologisch en dramaturgisch sterk verschilt van Histoire du soldat.
Ook hij behield de muziek van Strawinsky maar aan het stramien
van de tekst voegde hij tal van (spectaculair uitgewerkte) elementen toe:
o.a. de beurs, de grote stad, de oorlogsmonumenten, het narrenschip,
krantenkoppen. Symbolen van een ontwrichte maatschappij waarin
Italië duidelijk te herkennen is en de duivel de plak zwaait. De soldaat,
die het proletariaat vertegenwoordigt, dwaalt daar ontredderd in rond.
Als hij uiteindelijk met de `dochter van de staat' trouwt komt hij terecht
in een soort fresco, symbool van een utopische droom, waarbinnen hij
gevangen zit.
18
La storia di un soldato, Dario Fo, Electa, Milano, vertaald als De geschiedenis
van een soldaat door Filip Vanluchene, 1981, ongepubliceerd.
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De Italiaanse bewerkers hebben zich schijnbaar een heel eind verwijderd van Ramuz' Histoire du soldat en van het Russische sprookje.
Soldaat is een bedonderd vak zegt de soldaat bij Nijhoff. Zij hebben `soldaat' vervangen door `proletariër'. Maar zowel bij Ramuz als bij Pasolini
en Fo staat `soldaat' voor een collectiviteit. De ex-frontsoldaten in de
ontredderde maatschappij na de eerste wereldoorlog en het `proletariaat'
in het ontwrichte Italië van de jaren zeventig, waar de situatie nog niet
eens op haar ergste was, waren volgens Pasolini en Fo verwisselbaar. En
ook bij hen werd de ontreddering van de wereld gedirigeerd of geregisseerd door de duivel, die zich, minder doorzichtig en complexer dan in
Histoire du soldat, vermomd had als de staat, de politiek, de media
(wellicht ook de sexuele aberraties en obsessies) . Alweer intertextueel,
misschien ook al zo'n beetje postmodern. Maar Ramuz' tekst is bezield
met de haast ondraaglijke lichtheid van het sprookje terwijl de Italiaanse
bewerkingen de zwaarte van de marxistische ideologie belichamen.

De apostel Jacobus de Meerdere in de
Middelnederlandse literatuur
door ]an VAN HERWAARDEN

De oudste Jacobustekst die met enige moeite aan de Nederlanden
zou kunnen worden gerelateerd staat in het aanhangsel van het Boek van
Jacobus zoals dat in de Codex Calixtinus (ca 1140) is bewaard gebleven.'
Het gaat om een paar regels uit wat als het oudste pelgrimslied bekend
staat, de hymne Dum pater familias, ook wel Canto de Ultreya genoemd,
het Canción de los peregrinos flamencos, `het lied van de Vlaamse pelgrims' : Herru Sanctiagu, / Got Sanctiagu, / E ultreia, e suseia, / Deus aia
nos.2 Het is onbekend wanneer deze hymne is ontstaan, maar het lijkt
waarschijnlijk dat zij eveneens stamt uit de eerste helft van de twaalfde
eeuw.
Het noordelijk element bestaat eigenlijk alleen maar uit de woorden
Herru (`heer') en Got ('goed'); Sanctiagu kan heel wel als quasi-Spaans
of -Galicisch worden opgevat: `Heer Santiago, goedheiligman Jacobus'.
De regel met ultreia lijkt veel op een regel in een ander Jacobuslied dat
elders in het Boek van Jacobus is opgenomen en waarin staat dat alle volkeren als aansporing onderweg roepen suseia, ultreia, zoiets als `Kom op,
vooruit, kom aan, zet 'm op'. De laatste geciteerde regel doet aan het
Frans denken en betekent `God, sta ons bij'. 3
Het getuigt dus wel van enig chauvinisme om deze passage als Nederlandse reminiscentie aan te halen, zij het dat dat chauvinisme enigermate
wordt geschraagd door het gegeven dat de levensgezellin van de mogelijke schrijver van het lied naar eigen zeggen van Vlaamse herkomst was,
namelijk een zekere Gerberga die omstreeks 1140 met Aimeri Picaud
de kerk van Compostela een exemplaar van het Boek van Jacobus zou
hebben geoffreerd. 4
1 Over het Boek van Jacobus en de Codex Calixtinus: J. van Herwaarden, Op weg
naarJacobus. Het Boek, de Legende en de Gids voor de Pelgrim naar Santiago de Compos2 p
passim; vgl.
tela ( Hilversum 1992)
9)
gJJohn Williams en Alison Stones (ed.),
( ), The `Codex
Calixtinus' and the shrine of St. James. jakobas-Studien 4 (Tubingen 1992).
2 Jan van Bocxstaele en Jacqueline van Hee,` Te sente Jacops in Galissien. Santiago de
Compostela in de Middelnederlandse letteren', Oostvlaamse zanten 66 (1991) 89-102; 89;
vgl. Pedro Echevarria Bravo, Cancionero de los peregrinos de Santiago (Madrid 1967) 9 vlg.
3 Walter Muir Whitehill (ed.), Liber Sancti Jacobi. Codex Calixtinus I: Texto (Santiago
de Compostela 1944) 401, 223: Codex Calixtinus, fo 193 recto, 120 verso; vgl. Liber
Sancti Jacobi, traducción por A. Moralejo, C. Torres en J. Feo, reedición preparada por
X. Carro Otero (Pontevredra 1992) 590-592; 292.
4 van Herwaarden, Op weg naar Jacobus, 19-20.
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Er zijn dus hoe dan ook van oudsher relaties tussen Santiago de
Compostela en de Nederl an den — per slot van rekening wordt in het
Boek van Jacobus herhaaldelijk aan Friezen en Friesland gerefereerd 5 —,
waarbij ik me thans zal beperken tot de literaire relicten daa rvan .
Jacobus en de Nederl andse taal: het Woordenboek der Nederl an dsche
Taal

Wie om te beginnen het Woordenboek der Nederlandsche Teldl opslaat
de sedert de vorige eeuw bijeengegaarde Nederlandse taalschat waarvan men het verzamelen tegen 2000 hoopt te hebben voltooid , ziet
bij het trefwoord Jacob niet alleen een aantal betekenissen en verwijzingen,
maar ook de `Aanmerking', waarin staat dat Louis Couperus omstreeks
1890 in zijn Haagse roman Eline Vere de Duitse zegswijze das ist der
wahre Jacob zou hebben verward met de Nederlandse uitdrukking de
rechte (of: ware) Jozef, toen hij schreef: `Was het niet beter, dat ze zich
nog niet bond en liever eens rond bleef kijken, of de ware Jacob niet
ergens anders school?' Ik heb uitdrukkelijk `zou hebben' gebruikt omdat
het nog steeds springlevende begrip `ware Jacob' in ieder geval aan het
begin van de zestiende eeuw ook in het Nederlands gangbaar was: de
Waire Jacob was Jacobus Maior, zoals het opschrift boven het hierna nog
nader te behandelen Liedeken van Sint Jacob in het Gentse handschrift
laat zien. 6
Het trefwoord Jacob geeft niet alleen een aantal betekenissen met
verwijzingen naar de apostel Jacobus Maior, diens feestdag Sint
Jacobsdag, 25 juli als belangrijke datum in het jaar (ook als aanduiding van rond die datum op de markt gebrachte producten zoals de Sint
J acobspeer, de Jacobusharing of de Jacobuszalm; St. Jacobjes waren

kleine zomerzalmen), en diens verering, maar ook een aantal begrippen
die dankzij de Jacobusverering in het taalgebruik zijn doorgedrongen,
zoals Jacobsbeeldje, Jacobshoed, Jacobsschelp en Jacobsstaf; met het
laatste kan ook een sterrekundig instrument worden bedoeld.

5 In de beroemde preek Veneranda dies worden in de opsomming van volkeren die
pelgrims naar Jacobus leveren de Vlamingen en Friezen afzonderlijk genoemd (Codex,
148); bovendien was het Boek van Jacobus volgens het colophon van de tekst in de
Codex ook in Friesland afgeschreven (Ibidem, 389); vgl. het wonderverhaal met een
Fries als hoofdpersoon (Ibidem, 260, 270: nr. VII), de vermeldingen van koning Gondebald van Friesland in de Kroniek van Turpijn en de Gids voor de Pelgrim (Ibidem, 312,
337, 376) en de koning der Friezen, samen met zijn collegae der Saksen en Vandalen,
voor Phrygia (Ibidem,
verschrijving
eenmaal is
Frisia
bijJ Worms (Ibidem,
3 43 ;)^
(
^
^
leeng
hrYg
(
369); Gondebald: A.G. Jongkees, Gondebald, koning van Friesland', in: E.O. van
der Werff e.a. (red.), Burgundica et varia. Keuze uit de verspreide opstellen van prof.
dr A.G. Jongkees (Hilversum 1990) 66-93.
6 Universiteitsbibliotheek Gent, Hs. 901.1, fb 52r.
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Als eerste voorbeeld wordt in dat verband het woord Sint Jacobslied
genoemd, `het lied dat de Jacobsvaarders zingen'. Volgens de nadere
omschrijving was dat een Frans lied dat kennelijk omstreeks 1600 gewoonlijk door bedelaars werd gezongen: 'Sy (zekere bedelaars die zich als
pelgrims voordoen) ... singen aan ieder deur S. Iacops liet: Quand nous
passions le pont qui tramble helas! mon Dieu'.7 Deze omschrijving is om
meer dan één reden interessant.
Allereerst treft de dubieuze context door de verwijzing naar bedelaars
die zich als pelgrims voordoen. Daarmee wordt gezinspeeld op een oud
thema: het misbruik van de pelgrimsstatus. Terwijl de Sint Jacobshoed,
de Sint Jacobsmantel, of de Sint Jacobsschelp gangbaar waren als herkenningstekens voor de Sint Jacobspelgrim of -vaarder die via Sint Jacobsgasthuizen langs de Sint Jacobsstraat of -weg, in Sint Jacobskapelletjes
biddend op bedevaart was, konden zij even goed dienst doen als mom
voor kwalijke praktijken.' Kennelijk had in het algemene taalgebruik
deze negatieve connotatie de overhand gekregen, wat overigens niet alleen
kan worden toegeschreven aan de reformatorische gezindheid in de Nederlanden, want ook in `roomse' landen stonden coquillards in kwaad
gerucht. 9 De negatieve context van Jacobus wordt in het Woordenboek
nog eens geaccentueerd door de zegswijze Sint-Jacobje spelen, waarmee
op ruw scheren wordt gedoeld.
De verwijzing zelf geldt een in Brussel te plaatsen tekst uit 1604. 10
Daarin wordt onder andere gewag gemaakt van bedelgers die in gasthuizen
logeren alsof sy uyt vremde landen quamen, / Van S. Jacob uyt Galicien en
seggen veel namen, / Van steden en plaetsen en wat daer gheschiet, / En singen
aen ieder deur S. Jacobs liet, waarna dan de al geciteerde Franse regel
7 De relevante trefwoorden: Woordenboek der Nederlandsche Taal VII.1: J-Keurmede
g
1993 [=1926]) 103-107; 110-112.
('s- Gravenhage-Leiden
A.M. Koldeweij, `Het zijn niet allen slagers die messen dragen: valse pelgrims en
hun herkenningstekens',
igproen p
g
^ in: H.J.E.van Beuningen
g en A.M. Koldeweij,J ^ Heilig
faan. 1000 laatmiddeleeuwse insignes uit de collectie H.J.E. van Beuningen. Rotterdam
Papers VIII (Cothen 1993) 33-37.
9 J. van Herwaarden, `Pilgrimages and Social Prestige. Some reflections on a theme',
in: Wall.fahrt and Alltag in Mittelalter and . "her Neuzeit. Internationales Round Table
Gesprkh, Krems an der Donau, 8. Oktober 1990. Oesterreichische Akademie der Wis
Historische Klasse, Sitzungsberichte, 592. Band: Veroffent--senchaft.Pilosphclichungen des Instituts fur Realienkunde des Mittelalters and der fruhen Neuzeit Nr. 14
(Wien 1992) 27-79; 75-79, 79: `The ironical thing is that the coquille of Santiago
became the sign of the vagabond who was scarcely to be trusted: pilgrims were coquillards,
they formed the coquignaille: J. van Herwaarden, Opgelegde bedevaarten (Assen-Amsterdam 1978) 421, 425 n. 15, 435-6, n. 52; vgl. A. Georges, Le pèlerinage à Compostelle
en Belgique et dans le Nord de la France (Bruxelles 1971) 64.
1 ° Kluchtigh ende belacchelyck verhael-dicht van allen het gene men roept, singht ende
schreeuwt soo op
Schoe
P
p de merckten als straten van de princelycke
y stadt Brussel (Claudius
(
vaerts, op de Torfzenne; Brussel 1604); de tekst: A. de Cock, `Oude Brusselsche
straatroepen', Volkskunde 23 (1912) 85-88; 120-121; 163-165; 204-206.
-

-

-
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volgt. Die bedriegers hebben zich als pelgrims uitgedost: zij dragen met
leer gegarneerde pelgimsstaven, behangen met schelpen en kruisjes en
aan hun riem dragen ze Callebassen,/ die op de kusten van Spagnien wassen;
bovendien verkoopt dat soort lieden soms allerlei snuisterijen als beeldjes en paternosters van hout oft steen, / Van amber of eenigh fraey been."
De geciteerde Franse dichtregel is ontleend aan wat waarschijnlijk het
populairste pelgrimslied is geweest, Quand nous partimes de France, dat
in verschillende varianten bewaard is gebleven en waarin de pelgrimage
naar Santiago aan de hand van een aantal markante punten onderweg
wordt bezongen. 12
Volgens de nadere uitleg in het woordenboek refereert de regel aan een
episode uit het uitgebreide translatieverhaal zoals dat via het twaalfdeeeuwse Boek van Jacobus uiteindelijk onder 25 juli in de Acta sanctorum
is terechtgekomen. Tijdens de moeizame weg naar de uiteindelijke begrafenis van hun meester waren de leerlingen van Jacobus op een gegeven
moment door een lokale heerser in Noordwest Spanje gevangen genomen, waarna zij echter door een engel weer werden bevrijd. Zodra de
heerser merkte dat de vogels waren gevlogen, beval hij hen weer op te
pakken, maar toen de achtervolgers op een brug waren die zojuist door
de leerlingen met hun kostbare last was gepasseerd, stortte de brug in en
verdronken zij jammerlijk. 13 Het is de vraag of deze verklaring door de
tekst wordt gerechtvaardigd. Uit de liedtekst wordt niet duidelijk of de
bedoelde regel inderdaad naar die episode verwijst. Simpel gelezen verwijst de tekst naar een gevaarlijke brug onderweg, één van de vele gevaren
die de pelgrims het hoofd moesten bieden. Echter, men kan die gevaarlijke brug ook zien als metafoor waarvan de wezenlijke betekenis dan in
de legende zou zijn omschreven.
De termen en verwijzingen uit het Woordenboek zijn dan wel ontleend aan het taalgebruik zoals zich dat vanaf de zestiende eeuw in het
Nederlands heeft ontwikkeld, maar de basis ervan ligt in de middeleeuwen, zodat zonder meer kan worden vastgesteld dat de Jacobusverering
invloed heeft gehad op de Nederlandse taal. Dat suggereert een rijke
oogst aan vermeldingen in literaire uitingen uit die periode, maar dat
11 de Cock, `Straatroepen', 204-205; vgl. Van Bocxstaele-Van Hee, `Te sente Jacops
in Galissien', 101-102.
12
Fl. van Duyse, Het oude Nederlandsche Lied II ('s-Gravenhage-Antwerpen 1905)
913-914; vgl. C. Daux, Le pèlerinage a Compostelle et la confrérie des pèlerins de Monseigneur Saint Jacques de Moissac (Paris 1898) 310-324: `Les chansons des pèlerins de
Saint Jacques: airs et notations', i.h.b. 312-319; L. Vazquez de Parga e.a., Peregrinaciones
a Santiago (3 din., Madrid 1948-1949 [herdruk: Oviedo 1981]) I, 537-539; II, 564-566.
Voor een tekst: Echevarria Bravo, Cancionero, 40 vlg.; vgl. bijvoorbeeld H. Aurenche,
Chemins de Compostelle (Paris 1948) 163-167: `Chanson itinerante des pèlerins de
Compostelle', recueillie par Mme Jane Sempe.
13 van
Herwaarden, Op weg naar Jacobus (Hilversum 1992) 57-58.
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valt wel wat tegen. De vermaarde kenner van de middeleeuwse vroomheidsuitingen in de Nederlanden Axters schreef dan wel
`Wij menen zelfs dat door de lekenkringen uit de Nederlanden Compostella één van de meest gewaardeerde bedevaartplaatsen is geweest. Geen
enkele bedevaartplaats wordt immers in de literatuur uit de middeleeuwse
periode zo vaak met ontzag vermeld als het graf van Sint Jacobus',
maar daarbij moet meteen worden opgemerkt dat hij slechts één enkele
literair te noemen bewijsplaats levert en wel de hierna nog nader te
behandelen Dialoog van Meester Eckhart en de onbekende leek; hij verwijst
in dit verband verder naar verhandelingen op basis van archivalische
gegevens met name over in de rechtspraktijk gangbare bedevaarten, een
gans ander chapiter dan de literaire vermeldingen. 14
Bovendien zal hierna verder blijken dat mijn rondgang door de
Nederlandse letteren op dit vlak geen overdaad heeft opgeleverd. Zo is
bijvoorbeeld een genre als pelgrimsliederen betreffende Santiago de
Compostela in het Nederlands eigenlijk alleen maar door het al gemelde
Liedeken van Sint Jacob vertegenwoordigd en blijft in het toch redelijk
omvangrijke poëtische oeuvre van de laat-14e-eeuwse dichter Willem van
Hildegaersberch Jacobus de Meerdere ongenoemd. 15 Er zijn wel een paar
andere beginregels bekend 16 en er zijn twee 18e-eeuwse teksten bewaard
gebleven, de ene een lofzang op de relieken in Compostela en de andere
een parodie op de pelgrim als drankorgel. 17 Deze oogst moet ons overigens niet al te zeer bedroeven, want ook de Middeleeuwse Duitse letterkunde levert slechts één pelgrimslied op, waarin de route wordt beschreven
en en passant het gruwelijke optreden van de Spitelmeister in Burgos
wordt bezongen; voorts is een aantal protestantse geestelijke levensliederen im Jacobston bewaard gebleven, maar deze hebben qua tekst niets
met onze heilige te maken. 18
14

Stephanus Axters, De geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden II : De eeuw
van Ruusbroec (Antwerpen 1953) 414-419; citaat: 414.
15 G. Kalff, Het lied in de middeleeuwen (Arnhem 1972 [=1884]) 409: `Ofschoon
bedevaarten in vroegeren tijd volstrekt niet tot de zeldzaamheden behoorden..., treffen
wij toch weinig pelgrimsverhalen onder de liederen aan'; W. Bisschop en E. Verwijs,
Gedichten van Willem van Hildegaersberch (Utrecht 1981 [='s-Gravenhage 1870]) en
Th. Meder, Sp
rooks
preker in Holland. Leven en werk van Willem van Hildegaersberch
g
(ca. 1400). Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen II (Amsterdam 1991) .
16 van Duyse, Het oude Nederlandsche Lied II, 912: Wie Sint Jacobs broeder wilt zijn
(1567); Die na Sint Jacobs wandelen wilt (1562); Wie Sint Jacob versoecken wil (159).
17 H. Stalpaert, `De pelgrimage naar Compostella. Pelgrimsgebruiken en pelgrimsliederen', De Biekorf 66 (1965) 265-280; van Duyse publiceert nog twee teksten (met
varianten) van pelgrimsliederen uit de 17e eeuw: van Duyse, Het oude Nederlandsche
lied III ('s-Gravenhage-Antwerpen 1907) 2674-2683, nrs. 697 en 698.
18 Gerhard Hard, „`Is leigen fiinff Perg in welschen Landt'. Eine Topographie der
Pilgerwege von Deutschland nach Santiago in Spanien aus dem 15. Jahrhundert",
Erdkunde. Archiv flir wissenschafiliche Geographie 19 (1965) 314-325; tekst, helaas zonder
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Jacobus in Middelnederlandse ridderromans : een fragmentarisch begin
Dat de titel van deze bijdrage de inhoud niet ten volle dekt is enerzijds het gevolg van het beschikbare materiaal en anderzijds van de wat
gekunstelde geografische omschrijving. Bovendien speelt het gegeven
dat Middelnederlandse geschriften dikwijls onmogelijk kunnen worden
geïsoleerd van de anderstalige bronnen waarvan zij de vertaling vormen
dan wel waaraan zij, inhoudelijk gesproken, zijn ontleend. In het hierna
volgende zullen voorbeelden aan de orde komen die gegevens betreffen
die meer in het algemeen verwijzen naar literaire bronnen in de Nederlanden, dus niet slechts naar gegevens uit volkstalige geschriften. Wanneer er sprake is van wel in de volkstaal geschreven bronnen, dan is
het vrijwel onvermijdelijk ook naar anderstalige geschriften te verwijzen. In alle gevallen zal echter het verband met de Nederlanden worden
aangegeven.
Deze connotatie speelt vooral een rol bij de Nederlandse adaptaties
van de chansons de gestes die grotendeels samenhangen met de legendevorming rond Karel de Grote en de zijnen. Daarin is op den duur ook
de Noordwestspaanse Jacobusverering opgenomen, met name op ,basis
van de zogenaamde Kroniek van Turpijn, waarvan de oudst bewaarde
versie is te vinden in de omstreeks het midden van de twaalfde eeuw
vervaardigde Codex Calixtinus; de Kroniek was oorspronkelijk daarin
als vierde boek van het Boek van Jacobus opgenomen. 19 Deze kroniek
is herhaaldelijk vertaald en bewerkt. In Skandinavië werd de kroniek
gebruikt voor het Noorse epos de Karlamagnussaga, in het Rijnland voor
de Karlmeinet, in Toscane voor de Reali di Francia.20 Een berijmde Franse
versie is in het midden van de dertiende eeuw in Doornik in de rijmkroniek van Philippe Mouskés opgenomen. 21 Ook in de Middelnederlandse
de strofen XV XXIII (de episode met de hospitelmeister) : 318 (op basis van beide in
München bewaard gebleven handschriften (Cgm 809; 817); in Basel bevindt zich nog
een an der h an dschrift: FX 10); vgl. Dietz-Riidiger Moser, `Die Pilgerlieder der Wallfahrt
nach Santiago', in: Gunther Noll and Marianne Brucker (Hrsg.), Musikalische Volks kunde Aktuell. Festschrift fier Ernst Klusen zum 75. Geburtstag (Bonn 1984) 321-352;
330-336; voor de volledige tekst: L. Erk and F.M. Bohme, Deutscher Liederhort III
(Hildesheim-Wiesbaden 1963 [= Leipzig 1894]) 780-783: nr. 2091; F.M. Bohme, Altdeutsches Liederbuch (Hildesheim-Wiesbaden 1966 [=Leipzig 1877) 722-724: nr. 611:
geestelijke liederen in `Jacobston' (vgl. Moser, `Pilgerlieder', 343: parodieën). Ook uit
Francis JJames
taalgebied is de tekst van slechts één ballad overgeleverd:
het Engelse
g
g
( [
York1882])
1965 = Boston 1882
Scottish
popular ballads I (New
Child The English
gandp
P
236-237, vgl. W. Starkie, The road to Santiago. Pilgrims of St. James (London 1957) 6466 (vgl. 72: Ma calebasse; 75: Ultreia).
19 van Herwaarden, Op weg naar Jacobus, 92-112.
20 Jongkees, `Gondebald', 71-72.
21
Zie bijvoorbeeld Ronald N. Walpole, Philips Mouskés and the Pseudo-Turpin chronicle (Berkeley-Los Angeles 1947); de tekst: Chronique rimée de Philippe Mouskes,
publiée par le baron De Reiffenberg (2 din.; Bruxelles 1836) I, 190 vlg., vs. 4718 vlg.,
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geschiedschrijving heeft deze kroniek een belangrijke plaats gekregen
— zoals hierna zal blijken —, maar op dit moment beperk ik me tot de
kroniek als inspiratiebron voor de chansons de geste.
In de oudste versie van het Chanson de Roland — de eerste van de
hier bedoelde Karelromans — wordt geen enkele toespeling gemaakt op
Jacobus of diens verering in Spanje. 22 Niet Jacobus, maar Petrus werd
daarin door Karel de Grote speciaal aangeroepen toen hij zich aangordde voor de strijd tegen de ongelovigen nadat hij Roelands dood had
vernomen.23 Ook de oudste bewerkingen van het Chanson de Roland in
het Duits (vervaardigd omstreeks 1170) en het Middelnederlands (niet
lang na 1200) zwijgen over Jacobus. 24 Wel werd Jacobus in het Duitse
Anno -lied genoemd, dat ongeveer in dezelfde tijd als de oudste versie
van het Chanson de Roland werd opgeschreven. 25 Pas in latere versies
van het Chanson de Roland en in andere, latere, chansons de gestes komt
Jacobus wel voor, ongetwijfeld onder invloed van die Kroniek van Turpijn. In 1302 was de in de strijd bemoedigende werking van Jacobus'
naam zover in de Nederlandse geest doorgedrongen, dat de Vlamingen
volgens een Engels gedicht in de roemruchte slag bij Kortrijk zwoeren
bij hun `eigel Sint Omaars en bij Sint Jacobus. 26
Zo zou aan de hand van de gecatalogiseerde eigennamen uit het
corpus der chansons de geste kunnen worden uitgezocht hoe het patroon
van Jacobusverwijzingen is geweest en hoe dat in de Nederlandse adaptaties is verwerkt. 27 In ieder geval staat vast dat de enige verwijzingen
afzonderlijk uitgegeven door R.N. Walpole, An anonymous old French translation of the
Pseudo-Turpin chronicle. A critical edition of the text.... Medieval Academy books 89
(Cambridge (Mass.) 1979).
22 A. Roncaglia, `Il silenzio del Roland su Sant'Jacopo, le vie dei pellegrinaggi e le vie
della storia', Publicaciones de la fizculdad de filosofia y letras, II.8 (Zaragoza 1956) 151 171.
23 Joseph Bédier, La chanson de Roland, publiée d'après le manuscrit d'Oxford... (Paris
1964) 248, vs. 2998: Recleimet Dieu e l'apostle de Rome; vgl. het aan roepen door paus
Innocentius III van Jacobus en Petrus nadat hij het bericht over de moord op zijn legaat
Pierre de Castelnau had vernomen volgens het Chanson de la croisade albigeoisevan Guillaume de Tudèle: E reclamet Sant Jacme aisel de Compostela / E sant Peyre de Roma qui
jatz en la capela (E. M. Chabot, La chanson de la croisade albigeoise. Les classiques de
l'histoire de France au moyen age (3 din.; Paris 1931) I, 16-17: Liber 1,5).
24
Carl Wesle (ed.), Das Rolandslied des Pfaffen Konrad. Altdeutsche Texte fur den akademischen Unterricht 3 (Halle am Saaie 1966); Hans van Dijk, Het Roelantslied. Studie
over de Middelnederlandse vertaling van het Chanson de Rolanc, gevolgd door een diplomatische uitgave van de overgeleverde teksten (2 din. [doorgepagineerd] ; Utrecht 1981) .
25 Annolied, MGH Deutsche Chroniken I (Hannover 1895) 98: datering omstreeks
1077 1081; 117, citaat vs. 85: seinte Jacobus in Hierusalém / nu is her dar in Galicia bistên.
26 Ex floribus historiarum qui Mathei Westmonasteriensis dicuntur, MGH SS XXVIII
(Hannover 1888) 499, vs. 126 (naar een 14e eeuws handschrift).
27 André Moisan, Repertoire des noms propres de personnes et de lieux cités dans les
chansons de geste francaises et les oeuvres étrangères dérivées (2 dln. in 5 bnd.; Genève
1986) telkens s.v. Jaque; vgl. ook E. Langlois, Table des noms propres de toute nature
compris dans les chansons de geste imprimées (Paris 1904).
-

-

-

-
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naar Jacobus in de Nederlandse adaptatie van het Chanson de Roland
het Roelantslied
te vinden zijn in het prozagedeelte daarvan zoals
dat is gedrukt in wat wordt genoemd het Volksboek, waarin staat vermeld dat Karel de Grote door de apostel in een droom werd vermaand
naar Spanje te gaan. Dat prozagedeelte betreft overigens geen adaptatie
van het Chanson de Roland, maar een verwerking van de Kroniek van
Turpijn zelf op basis van een Middelnederlandse vertaling die ook in een
andere context is te vinden. 28 Op dezelfde manier zouden gelijksoortige
teksten kunnen worden bekeken, zoals bijvoorbeeld Renout van Montalbaen of de Vier Heemskinderen, waarin Roeland zelf als Jacobuspelgrim
wordt opgevoerd, en Die schoone hystorie van Malegijs, waarin wordt verteld hoe Karel de Grote en de zijnen door Saraceens geweld werden
getroffen terwijl de hoofdpersoon bezig was met zijn bedevaart naar
Santiago de Compostela. 29

Drie heiligenlegenden uit de twaalfde eeuw en het wonder van gravin
Sofia
Voor de oudste meer literaire verwerkingen van Jacobusindicaties
in de Nederlanden komt men in eerste instantie terecht bij Latijnse
bronnen en wel bij een tweetal hagiografische vermeldingen uit de
eerste helft van de twaalfde eeuw. Het betreft hier verwijzingen naar
de Spaanse Jacobusverering in de legende over de van oorsprong Friese
heilige Evermarus en in de zogenaamde vierde levensbeschrijving van de
eveneens Fries gewortelde heilige Liudger die op de dag voordat hij
stierf in Coesfeld heeft gepredikt. 30 In beide gevallen gaat het om een
bedevaart die de betrokken heilige naar Santiago de Compostela zou
hebben afgelegd. Als feit is dat onmogelijk, aangezien beide heiligen
al waren gestorven vóórdat volgens de overlevering het Jacobusgraf in
28 van Dijk, Roelantslied, 60-69; citaten: 416-417 (r. 75 en 89); vgl. Luc. Debaene,
De Nederlandse volksboeken. Ontstaan en geschiedenis van de Nederlandse prozaromans,
gedrukt tussen 1475 en 1540 (Hulst 1977 [= Antwerpen 1951]) 165-172.
29 Van Bocxstaele-Van Hee, ` Te Sente Jacops in Galissien', 90-91; vgl. Debaene,
Volksboeken, 67-73: Historie van den Vier Heemskinderen van 1508, gebaseerd op de
Middelnederlandse versie Renout van Montalbaen (de oudste bewaard gebleven handschriftfragmenten daarvan stammen uit het 4e kwart van de 13e eeuw: `Reinout van
Montalbaen', in: M. Gysseling (ed.) Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met
het jaar 1300), reeks II: Literaire handschriften, deel 1: Fragmenten ('s-Gravenhage 1983)
520) van het oorspronkelijk Franse chanson Renaus de Montauban; Debaene, Volksboeken, 224-225: Malegijs van 1556, gebaseerd op een Middelnederlandse verwerking van
het chanson Maugis d'Aigremont.
30 Vazquez de Parga e.a., Peregrinaciones I, 40; Vita Sancti Liudgeri, MGH SS II, 425;
vgl. J.A.F. Kronenburg, Nederlands heiligen in vroeger eeuwen IV: Belijders en maagden
(Amsterdam 1899) 137.
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Noordwest Spanje zou zijn gevonden. Het zijn opmerkingen van auteurs
met de bedoeling het levensverloop van `hun' heilige meer cachet te
geven met de in die periode uiterst modieuze en prestigieuze Jacobusbedevaart.
Evermarus zou op de terugweg van zijn bedevaart met een zevental
reisgenoten omstreeks 700 in de buurt van Rutten (Belgisch-Limburg)
zijn vermoord. De stoffelijke overschotten van Evermarus en de zijnen
zouden pas omstreeks 960 door een priester onder hemelse begeleiding
zijn teruggevonden. De historiciteit van het een en ander was op zijn
minst twijfelachtig en leidde ergens in de elfde eeuw tijdens een diner in
Tongeren tot verhitte discussies, toen een plaatselijke geestelijke de wens
te kennen gaf de stoffelijke resten van Evermarus naar een aan hem
gewijde kerk in Rutten te willen overbrengen en de toenmalige bisschop
Theoduinus van Luik (1048-1075) weigerde die kerk te wijden. Opeens
gebeurde er een wonder dat de bisschop van gedachte deed veranderen,
waarna die bisschop de bewuste kerk op 25 juli (Sint Jacobusdag!) heeft
gewijd.31 Tot op de dag van vandaag is er in Rutten sprake van een
Evermarus-verering op 1 mei met duidelijke reminiscenties aan de Jacobuscultus. 32
Deze beide nauwelijks betrouwbare mededelingen kregen hun pendant
in een landstalige heiligenlegende, en wel in de Sint-Servaaslegende die
Hendrik van Veldeke omstreeks 1170 heeft geschreven. 33 Ook hier
betreft het een eigen toevoeging van de auteur, die Servaas, nadat een
engel hem in Jeruzalem had bevolen naar Gallië te gaan om daar bisschop te worden, onderweg daarheen Compostela laat bezoeken:
`Te Sinte Jacobs voer hij sijne ghebiede
Die heilige Sinte Servacius
In Galissien, te sijnen huys
Ende soechte sijne genade da.
Van danne voer hi te Gallia
Dat nu is Lutteringhen'. 34
Het opvallende is dat deze toevoeging tot de tekst die Hendrik
voor ogen had in wezen een verdere uitwerking was van een volkomen
31

L. van der Essen, Etude critique et littéraire sur les vitae des saints mérovingiens
(Bruxelles 1907) 199-203; de kerkwijding: 201.
32 Voor de cultus tot op heden: K. Meisen,
`Der Volksheilige Evermarus and das
Evermarusspiel in Rutten', Rheinisches Jahrbuch fier Volkskunde 11 (1960) 62-145; de verering gesignaleerd door Annet van Wiechen in Jacobsstaf 1 (1989) 35-36, met verwijzing
naar het spel: J. Leroi, Eerste-mei viering van de H. Evermarus, martelaar te Rutten (Luik
1962), een lichtelijk gemoderniseerde tekst van de versie die A. Cuppens had gepubliceerd inm het boekje Eerste Meifeesten te Rutten
H. Evermarus (Hasselt 1924).
33 P.C. Boeren, Jocundus, biographe de Saint Servais
(The Hague 1972) 107-109.
34 G.A. van Es,
Sint Servaeslegende in dutschen dichtede Heynrijck die van Veldeken
was geboren (Culemborg 1976) 33: vs. 434-439.
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anachronistische suggestie die de auteur van die tekst al had gewekt.
Die auteur, Jocundus, had namelijk, wellicht daartoe geïnspireerd door
de Franse Roman dAquin, zijn hoofdpersoon Servaas gekoppeld aan
Karel de Grote omdat Karel de heilige zou hebben vereerd als patroon
van zijn strijd tegen de Saracenen, een thema dat vooral dankzij de
zogenaamde Kroniek van Turpijn een belangrijk element van de Spaanse
Jacobustraditie vormt. 35
Behalve naar Jeruzalem en Santiago de Compostela heeft Servaas volgens zijn biografen ook Rome bezocht. Door zijn bezoek aan de drie
bedevaartsoorden de triade van de Latijns-christelijke wereld heeft
Servaas in overdrachtelijke zin de hele christelijke wereld omvademd, een
`Grand tour' avant la lettre.36 Evenals Servaas heeft ook Liudger Rome
èn Santiago bezocht, wat als een zinspeling op de gelijkwaardigheid van
beide oorden zou kunnen worden opgevat. Het is verleidelijk verder te
speculeren rond de betekenis van dat thema Rome-Compostela in deze
context, in de elfde en twaalfde eeuw een hot issue, dat in de `officiële'
vereringsuitingen werd gekanaliseerd tot een harmonieuze positionering:
Compostela was evenals Rome een `apostolische stoel', maar aan Rome
ondergeschikt, zoals Jacobus in de apostelhiërarchie onder Petrus werd
gesitueerd. 37 In de Sint Servaaslegende van Hendrik van Veldeke zou de
vermelding van Compostela passen in de anti-pauselijke tendentie van
dat werk, waaraan de positie van een der opdrachtgevers van de dichter
debet is geweest; immers: de daardoor gewekte suggestie van gelijkheid
van Compostela met Rome kan heel wel als anti-pauselijk worden geïnterpreteerd. 38
Uit deze zelfde periode stamt ook het verhaal over het wonder dat de
Hollandse gravin Sofia tijdens haar bedevaart naar Santiago de Compostela was overkomen. Hoewel in strikte zin geen literaire referentie
noch een eigenlijk Jacobuswonder, gaat het hier wel om het enige Jacobusverhaal dat op grond van de ook in Holland geschreven oorspronkelijke
Latijnse versie een zelfstandige plaats in de Middelnederlandse historische literatuur heeft gekregen. Bij de vermelding dat de gravin in 1176
was gestorven (tijdens haar derde bedevaart naar Jerusalem) wordt verteld dat zij ook een keer naar Santiago was geweest. Op de terugweg
daarvandaan werd haar gezelschap overvallen door een stel rovers met
35

van Herwaarden, Op weg naar Jacobus, 92-112.
Vgl. daarvoor van Herwaarden, `Pilgrimages and social prestige', 46 -49.
37 van Herwaarden, Op weg naarJacobus, 85-88; vgl. Klaus Herbers, Der Jakobuskult

36

des 12. Jahrhunderts and der „Liber Sancti Jacobi': Studien fiber das Verhi ltnis zwischen
Religion and Gesellschaft im hohem Mittelalter. Historische Forschungen VII (Wiesbaden

1984) 70-81.
38 Anja van Leusden, `Servaas als Compostela-ganger', in: S. Buitink e.a. (red.),
Rapiarijs. Een afscheidsbundel voor Hans van Dijk. Ruygh-bewerp XVI (Utrecht 1987)
73-75.
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lange messen, waarmee zij haar wilden doden. Toen zij echter wilden
toesteken, werden zij verlamd en konden ze plotseling niets meer uitrichten. Door dit wonder tot inkeer gebracht, smeekten de rovers Sofia
om genade, waarna zij God bad om hen te vergeven. Het was overigens
niet Jacobus' tussenkomst die Sofia redde, maar het waren haar eigen
verdiensten die God ertoe brachten haar in haar confrontatie met de
rovers bij te staan. 39
Caesarius van Heisterbach
Uit gegevens over de verspreiding van de Spaanse Jacobusverering
over Latijns-christelijk Europa blijkt dat de verering vanaf de twaalfde
eeuw ook in noordelijke contreien gemeengoed werd en dat diverse literaire bronnen van de cultus ook in de Nederlanden gingen circuleren, te
beginnen met een verzameling wonderverhalen waarvan een tekst kort
voor 1187 door de Zuidnederlandse monnik Wibert van Gembloers
(1124-1213) in Marmoutiers werd gekopieerd. 40 Het is dan ook in die
sector dat een volgend stadium van literaire toespelingen op de Jacobuscultus in Nederlandse context wordt bereikt. Hoewel Caesarius van
Heisterbach geen Nederlandse auteur mag worden genoemd, staat zijn
hier bedoelde bijdrage wel met de Nederlanden in verband. Hij laat
immers de hoofdpersonen uit het beroemdste Jacobuswonderverhaal
dat over de gehangen pelgrim die dankzij Jacobus' tussenkomst
behouden bleef afkomstig zijn uit Utrecht, waar de oudste versie van
dat verhaal niet verder gaat dan naar hun Duitse herkomst te verwijzen.
Ik kom hierna nog terug op dat verhaal dat, zoals een Utrechts kanunnik Caesarius had verteld, daar wijd en zijd zeer bekend was41 ; hier zij
volstanmeh vdzermling wkdato
verder enkele wonderverhalen bevat die verband houden met de Jacobusverering. 42
39 G.H. Pertz (ed.), Annales Egmundani, MGH SS XVI (Hannover 1859) 469;
H. Bruch (ed.), ChronographiaJohannis de Beke. Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote
serie 143 ('s-Gravenhage 1973) 116-117; [B.J.L. de Geer van Jutphaas (ed.)], Bronnen van
de Geschiedenis der Nederlanden in de middeleeuwen. Kronijk van Holland van een ongenoemden geestelijke. Werken Historisch Genootschap, Nieuwe reeks 6 (Utrecht 1867) 56.
40 Pierre David, `Le livre des miracles' [_ `Etudes sur le livre de Saint-Jacques attribué
au pape Calixte II' III], Bulletin des études portugaises et de l'institutancais an Portugal,
nouvelle série XI (1947) 159-185; 159; vgl. M.L. Berkey, `The Li er Sancti Jacobi: the
French adaptation by Pierre de Beauvais', Romania 86 (1965) 80 en n. 2.
41
Caesarii Heisterbacensis monachi ordinis cisterciensis, Dialogos Miraculorum,
rec. Josephus Strange (2 dln.; New Jersey 1966 [= Keulen enz. 1851 ]) II, 131: valde
celebre atque notissimum (VIII.lviii).
42
Ibidem, I, 324: duivel a an het werk langs de via...Jacobi (V.mocix); 377-378: valse
Jacobuspelgrim ontmaskerd en gehangen (VI.xxv); 384-385: Marcadellus uit Ferrara
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Het tegen het einde van de twaalfde eeuw geschreven werk van Caesarius van Heisterbach heeft heel wat invloed op de Middelnederlandse
literatuur gehad, zoals blijkt uit aanhalingen in Middelnederlandse
geschriften. Het staat ook vast dat Caesarius' werk in het Middelnederlands is vertaald, maar de verspreiding van die vertaling is naar alle
waarschijnlijkheid minimaal te noemen; in ieder geval werd de vertaling
niet gedrukt. In hoeverre Caesarius' Jacobusvermeldingen de Jacobusverering in de Nederlanden hebben gestimuleerd blijft dus de vraag; de
hier vermelde versie van het Jacobuswonder en de verder aangestipte verwijzingen zijn voorzover mij thans bekend niet in de hiervoor bedoelde
geschriften met Caesariusverwijzingen terug te vinden. 43

De Enaamse Codex
Eén van de oudste bewaard gebleven Middelnederlandse Jacobusreferenties verwijst naar de wijze waarop Jacobus na zijn dood in Jerusalem
naar Spanje zou zijn overgebracht. In een aan de familie van Maria gewijd
fragment in de zogenaamde Enaamse codex (geschreven na 1290) wordt
opgemerkt:
`Sente Iacob wasser oec een / Die in Galissien op enen steen / Voer over
die wilde ze' .44

Dit is niet zomaar een verwijzing naar een gangbaar verhaal, maar
een zinspeling op een bepaalde versie van de translatie van de heilige,
die op een rotsblok van Jaffa naar Galicië zou zijn gevaren. Dat verhaal
staat in het Boek van Jacobus en wel in de preek die naar de beide eerste
woorden Veneranda dies wordt genoemd (`De dag dient vereerd te worden', nl. Sint Jacobsdag, 25 juli). In deze aan `paus Calixtus' toegeschreven preek zijn tal van bijzonderheden over de verering en de bedevaart
te vinden. In een opsomming van wat in zijn ogen leugenverhalen
waren noemt `Calixtus' onder andere dit verhaal:
als goedgelovige pelgrim (V1.xxxiii); Ibidem II, 222 223: Santiago verlost in Hemmersbach een boer uit een oven (X.vii); 261-262: iemand uit Kerpen bezoekt vele
malen Rome en Santiago (X.lxvii); vgl. ook Aloys Meister, Die Fragmente der Libri VIII
Miraculorum des Caesarius von Heisterbach. Romische Quartalschrift fiir christliche
Alterthumskunde und fur Kirchengeschichte, dreizehntes Supplementheft (Rom 1901)
92-93: II.19 (woekeraarswonder); 185-187: III.62 (zelfcastratie- en zelfmoordwonder).
43 C.G.N. de Vooys, Middelnederlandse legenden en exempelen. Bijdrage tot de kennis
van de prozalitteratuur en het volksgeloof der middeleeuwen (Groningen 1974 [=19262]) 23.
44 Johannes en (oec) Jacobus waren zoons van Zebedeus uit diens echt met Maria
Salome, volgens de legende evenals Jezus' moeder Maria een dochter van Anna;
Enaamse codex, in: M. Gysseling
y g ((ed.))Corpus
r van Middelnederlandse teksten (tot
(ot en met
het jaar 1300), reeks II: Literaire handschriften, deel 1: Fragmenten ('s-Gravenhagge 1983)
498-500 (ongenummerd
blad in de codex, 393:) `'Van onser vrouwen gheslachte',
43g
g
45 (500).
-
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`Weer anderen zeggen dat hij (Jacobus) zittend op een rots over de golven
van de zee zonder vaartuig op instigatie van de Heer van Jeruzalem naar
Galicië is gekomen en dat een deel van die rots in Jaffa zou zijn achtergebleven. Anderen beweren op hun beurt dat die rots met het dode lichaam
op een schip zou zijn aangekomen. Ik heb echter bevonden dat elk van
beide fabels een leugen is, want, in waarheid, toen ik die rots vroeger zag,
begreep ik dat hij in Galicië was ontstaan.' 45

Het is dus deze `verboden' versie van het translatieverhaal die in de
Zuidnederlandse Enaamse Codex wordt samengevat. Niet lang voordat
dat boek was geschreven, werd het verhaal uitgebeeld op een in het
midden van de dertiende eeuw gedateerd zegel afkomstig uit de Jacobusabdij te Provins in de Champagne, terwijl een voorstelling uit ongeveer
dezelfde periode op een raam van de kathedraal van Chartres in de
vorige eeuw verloren is gegaan. Eerst zo'n twee eeuwen later duiken een
paar andere afbeeldingen op: een paneel van een aan het leven en de
wonderen van Jacobus gewijd veelluik uit de school van Dieric Bouts,
thans in Indianapolis, een miniatuur in het Getijdenboek van Frans de
Guise46, en enkele miniaturen van Vlaamse herkomst uit het begin van
de 16e eeuw, waarvan een voorbeeld zich thans in het Sir John Soane's
Museum te Londen bevindt. 47
45 Codex, 144. Zie over `Calixtus' en het Boek van Jacobus: van Herwaarden, Op weg
naar Jacobus, 17-27; J. van Herwaarden, „Het `Boek van Sint Jacobus"', in: J. van Herwaarden (red), Pelgrims door de eeuwen heen. Santiago de Compostela in woord en beeld

(Turnhout-Utrecht 1985) 67-90; 70: „Het eigen werk van `Calixtus''; en J. van Herwaarden, `L'integrità di testo del Codex Calixtinus', in: Atti del Convegno Internazionale

di Studi: Il pellegrinaggio a Santiago de Compostela e la letteraturajacopea
(Perugia 1985)
251-270, i.h.b. 259-262.
46 Serafín Moralejo, `San Giacomo e i cammini della sua iconografie, in: Paolo
Caucci von Saucken (red.), Santiago. L'Europa del Pellegrinaggio (Milano 1993) 75-89;
i.h.b. 75-76: 11 primo pellegrinaggio di san Giacomo': zegel Provins (Parijs, Archives
Nationales); Getijdenboek van Francois de Guise (Chantilly, Musée Condé ms.
64/1671, 1881; paneel Indianapolis; zie ook A. Moralejo, `Idea de una exposión', in:
Santiago, camino de Europa. Culto y cultura en la peregrinación a Compostela (Santiago
de Compostela 1993) 235-241; 237: verwijzing naar deze legende. Hetzelfde verhaal
komt ook voor in een ballade die in Denemarken, Noorwegen, Zweden en op de
Faröer-eilanden enige populariteit heeft genoten: Vicente Almazán, `Huellas jacobeas
en la cultura escandinava , Ibidem, 181-191, met de in het Spaans vertaalde tekst: 189190; vgl. ook het vaandel van het Brusselse wolweversgilde uit 1593, waarop onder
andere deze scène is afgebeeld (Brussel, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, inv. nr 865; afb. bij Georges, Pèlerinage ir Compostelle, Pl. 164); vgl. Santiago
de Compostela. 1000 jaar Europese bedevaart. Europalia 1985 (Gent 1985) 389-390,
nr. 405 (Moralejo preciseerde in dezen André Georges, Pèlerinage iz Compostelle, 216217 en Pl. 163).
47 Vlaams Getijdenboek (1512), London, Sir John Soane's Museum Ms. 4, 111
112r: miniatuur met het gebed 0 lux et decus. Mireille Madou noemt in De Jacobsstaf
22 (1994) 50-51 voorts drie Vlaamse afbeeldingen: één zonder verdere aanduiding,
maar wellicht slaat die omschrijvingg opP het in D e .Iacobssta.f23 ((1994)) 85 afgebeelde
febeelde g
miniatuur uit het Musée Condé te Chantilly (Getijdenboek Tour et Taxis, begin
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De invloed van Speculum historiale en Legenda aurea
De Middelnederlandse literatuur over facetten van de Jacobusverering
heeft verreweg het meest te danken gehad aan de verwerking van twee
belangrijke encyclopedische werken die oorspronkelijk in het Latijn zijn
geschreven en hun weg in heel Europa hebben gevonden: het Speculum
historiale van Vincentius van Beauvais en de Legenda aurea van Jacobus
de Voragine, beide totstandgekomen in de dertiende eeuw en onmiskenbaar aan elkaar verwant, zij het niet dat het ene aan het andere is
ontleend. 48
Gegevens over Jacobus de Meerdere bieden een enkel voorbeeld
om overeenkomsten en verschillen tussen beide werken aan te stippen.
In beide werken wordt in vrijwel dezelfde woorden en inhoudelijk overeenkomstig de desbetreffende aan `Calixtus' toegeschreven passage in
het Boek van Jacobus gerept van de wijze waarop de kerk de feestdag
van Jacobus op 25 juli heeft vastgesteld: Vincentius en Jacobus hebben
gelijksoortige bronnen gebruikt.49 Jacobus de Voragine verwijst herhaaldelijk naar het werk van Johannes Beleth en ontleent daaraan onder
andere het gegeven dat Jacobus in Spanje maar één bekeerling heeft
gemaakt (een opmerking die ook in de Nederlandse bewerking is terechtgekomen), wat hij vermeldt nadat hij de gangbare opmerking over de
Spaanse leerlingen van Jacobus heeft geplaatst, terwijl Vincentius in dit
verband volstaat met dat laatste gegeven, verstrekt door `Calixtus' in
diens proloog tot het translatieverhaal uit het Boek van Jacobus: Jacobus
de Voragine gaat wat kritischer met zijn bronnen om.so
16e eeuw), al zijn dan de handen verwisseld; één, met afbeelding ter plekke, uit de
Osterreichische Nationalbibliothek (±1510-1520); en één die alleen maar wordt
beschreven, maar waarmee heel wel het miniatuur uit het Sir John Soane's Museum
kan zijn bedoeld.
48 J.J.A. Zuidweg, De werkwijze van Jacobus de Voragine in de Legenda Aurea (Oud
Beijerland 1941) 37-39 wijst erop dat Vincentius van Beauvais omstreeks 900 van de
3800 capita van zijn Speculum historiale wijdde aan heiligenlevens en wonderverhalen;
wat Jacobus de Voragine in zijn Legenda aurea over heiligen vermeldt is ook grotendeels
bij Vincentius is te vinden.
49 Codex, 297; Jacobi a Voragine, Legenda aurea, vulgo historia Lombardica dicta,
rec. Th. Graesse (Osnabruck 1969 [= 18903]) 421-430; 424; vgl. Die Legenda aurea des
Jacobus de Voragine, aus dem lateinischen ubersetzt von Richard Benz (Heidelberg
19799 [=1917, 1921]) 487-497; 490; Jacob van Maerlant's Spiegel historiael [uiig. door
M. de Vries en E. Verwijs] (4 dln.; Utrecht 1982 [=Leiden 1861-1879]) I, 390, n. 2:
referentie naar de tekst van Vincentius (Vincentius Bellovacensis Speculum Historiale
(Graz 1965 [= Douai 1624]) 274: VIII.vii) . Het betreffende tekstfragment kan dus niet
als typerend voorbeeld van de verteltrant van Jacobus de Voragine worden gebruikt,
zoals Boureau doet (Alain Boureau, La Legende dorée. Le système narratif de Jacques de
Voragine (Paris 1984) 26).
50 Legenda aurea, 422 (ed. Benz, 488), onleend aan Johannes Beleth, Summa de
ecclesiasticis officiis, ed. H. Douteil. Corpus christianorum, continuatio mediaevalis
XLI, XLI A (Turnhout 1976) XLI, 130.
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Het Speculum historiale vond zijn Middelnederlandse bewerker in
een encyclopedische evenknie van de auteur, Jacob van Maerlant, die
zich tussen eind 1282 en 1288 aan dat helaas onvoltooid gebleven
reuzenkarwei heeft gewijd. 51 De Middelnederlandse vertaling van de
Legenda aurea is van veel jonger datum: een eerste vertaling, de Zuidnederlandse versie, kwam zo ongeveer rond het midden van de 14e eeuw
tot stand het jaartal 1358 wordt in dit kader genoemd , terwijl
de Noordnederlandse versie omstreeks 1400 zou kunnen zijn vervaardigd. 52

Jacob van Maerlant
Voordat Jacob van Maerlant met zijn Spiegel historiael begon, had hij
in zijn in 1271 voltooide Rijmbijbel al een paar keer melding gemaakt
van Jacobus de Meerdere conform de bijbelse overlevering, maar daarbij
ook gewezen op de aanwezigheid van diens lichaam in Galicië waar hij
de roeping en de dood van de apostel vermeldt. 53 In de Spiegel historiael
heeft Maerlant zijn voorbeeld in het algemeen getrouw gevolgd. Dat
impliceert dat de diverse Jacobusverhalen in chronologische volgorde
worden geplaatst: eerst wat bijbelse referenties, dan het verhaal over
51

Jos A.A.S. Biemans, `La tradition manuscrite du Spiegel historiael de Jacob van
Maerlant. Etude de réception et archéologie du livre, in: Monique Paulmier-Foucart
e.a. (réd.), Vincent de Beauvais: intentions et receptions d'une oeuvre encyclopédique au
moyen age (Paris 1990) 375-389; vgl. thans: Jos A.A.M. Biemans, Onsen Speghele Ystoriale
in Vlaemsche. Codicologisch onderzoek naar de overlevering van de Spiegel historiael van
Jacob van Maerlant, Philip Utenbroeke en Lodewijk van Velthem, met een beschrijving van
de handschriften en fragmenten 1: Onderzoek. Appendices; 2: Catalogus. Registers. Bibliograe. Platen.
Schrift en schriftdragers
ers in de(Peeters,
Nederlanden in de Middeleeuwen II Peeters
g
1997). Er is veel te zeggen over de wijze waarop Maerlant met zijn voorbeeld is
omgegaan; daarover: Petra Berendrecht, Proeven van bekwaamheid Jacob van Maerlant
en de omgang met zijn Latijnse bronnen (Amsterdam 1996) .
52 Werner Williams-Krapp,
Die deutschen and niederlandischen Legendare des Mittelalters. Studien zu ihrer Uberlieferungs-, Text- and Wirkungsgechichte (Tubingen 1986)
53-197: „Die `Sudmittelniederlandische Legenda aureá ", waarin opgenomen een paragraaf `Die Nordmittelniederlandische Legenda aureá , 161-172; vgl. J. Deschamps,
Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken (Leiden
19722) 197-202, nrs. 69 en 70; Brigitte Derendorf, `Die mittelniederdeutschen Bearbeitungen der Legenda
aurea'IJahrbuch des Vereinsfür niederdeutsche Sp
rack orschun
g ^
f g
107 (1984) 7-31; 16 ff: Die niederdeutsche bearbeitungen and die sudmittelniederlandische Legenda aurea.
53 Jacob van Maerlant, Rijmbijbel,
in: M. Gysseling (ed.) Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300), reeks II: Literaire handschriften, deel 3: Rijmbijbel / Tekst (vgl. 4: Rijmbijbel / Indices (Leiden 1983) vs. 22611-22612: Jacop die
merre die men seghet / Dat nv in Galissien leghet; 27201-27205: Van desen Herodes
(nl. Herodes Agrippa) es bescreven / Dat hi sente Iacoppe onthoofden dede I Te Iherusalem
in die stede / Die nu in Galissien leghet (vgl. 21635-21637: Deen was Herodes Agrippa /
Die sident was here grod / Ende sente Iacoppe sloech dod.

.^

DE APOSTEL JACOBUS DE MEERDERE

227

de dood van de apostel en de translatie van diens lichaam met een kort
exposé over de feestdag van de heilige op 25 juli, en vervolgens het
aandeel van Jacobus in het optreden van Karel de Grote volgens de
zogenaamde Kroniek van Turpijn. 54 Tenslotte zou de voortzetter van
Maerlants werk, Lodewijk van Velthem, evenzeer conform Vincentius,
in verband met de melding van het overlijden van paus Calixtus II
(1119-1124) de wonderverhalen plaatsen, die immers grotendeels door
die paus zouden zijn geschreven. 55
In Maerlants Spiegel historiael is nog een toespeling op de heilige
te vinden als vermeende apostel der Syrische jacobieten. Hier is niet
Vincentius van Beauvais zijn bron, maar Martinus Polonus (die Maerlant overigens bij voorbeeld ook het verhaal over pausin Johanna zou
leveren56 ), die het over de jacobieten heeft in verband met de religieuze
opvattingen van de Byzantijnse keizer Heraclius. Maerlant heeft die
opmerkingen dusdanig bewerkt dat de jacobieten in plaats van monofysieten, die de goddelijke natuur van Christus benadrukten, nestorianen
zouden zijn geweest, die zo eenzijdig de menselijke natuur van Christus
zouden hebben gekoesterd. 57
Evenals Vincentius van Beauvais vermeldt Maerlant een paar keer
Jacobus in zijn verhaal over het optreden van Jezus: de roeping van de
apostel, diens aanwezigheid bij de Verheerlijking op de berg Tabor, en
het bekende verhaal over de wens ter rechter- en ter linkerzijde van
Christus in diens Koninkrijk te zitten zoals die door Jacobus en zijn
broer Johannes zelf of door hun moeder kenbaar was gemaakt, kortom:
bijbelse referenties. 58
Het eerste uitgebreide Jacobusverhaal plaatst Maerlant in het voetspoor van Vincentius van Beauvais in het historische kader van de
regeringsperiode van de joodse koning Herodes Agrippa die de onthoofding van de apostel op zijn geweten heeft ...int jaer, / Alsemen
screef XLV, Bats waer, / Dincarnation van onsen Here, / Lettel min oft
54 Spiegel historiael I,
287, 293-294, 300, 384 (vgl. 387) : I.VII.viii, 19 vlg.; I.VII.xiiii,
1-17; I.VII.xx, 27-41; I.VIII.iii, 1-20 (vgl. I.VIII.iiii 119-122): bijbelse referenties; I, 385390: I.VIII.iii, 21-I.VIII.viii, 22: dood, translatie, feestdag; III, 170-171, 179-185, 188204, 205-206: IV.I.ii; IV.I.x-xiiii; IV.I.xvii-xxviii; IV.I.xxx: Maerlant en de Pseudo-Turpijn.
55 Spiegel historiael
IV, 535-536, te combineren met III, 397-401: IV.III.xlix-liii:
fragmenten van Velthems tekst van de inleiding tot het Boek van Jacobus en enkele
eveneens aan `Calixtus' toegeschreven wonderverhalen; vgl. Calixtus II Papa [Vincentius van Beauvais], `Libellus miraculorum Sancti Jacobi apostoli' [Speculum historiale
XXVI.30-41 ], Migne PL 163, 1369-1376 (Speculum Historiale (ed. Douai) 1064-1068) .
56 Spiegel historiael III,
220: IV.I.xlii, 45-72; vgl. MGH SS XXII (1872) 428.
57 Spiegel historiael III, 74-75: III.VIII.xii, 25-54; vgl. Martinus Polonus Chronicon
expeditissimum (Antwerpen 1574) 277-278, tekst ook in MGH SS XXII, 458. Over
Maerlants christologische opvattingen zal eerstdaags een bijdrage verschijnen van R. Harper, Maerlant en het monofysitisme'.
58 Spiegel historiael I, 287: I.VII.viii, 19 vlg.: roeping van o.a. Jacobus; I, 293-294:
I.VII.xiiii, 1-17: Tabor; I, 300: I.VII.xx, 27-41: linker- en rechterzijde.
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lettel mere, een feit dat ook in de bijbel en wel in de Handelingen voorkomt. 59 Hier wordt gebruikt gemaakt van diverse overleveringen die ook
al in het twaalfde-eeuwse Boek van Jacobus te vinden zijn: het uitgebreide
lijdensverhaal (de Passio magna)60, de in dat boek volgens de overlevering
door paus Calixtus II (1119-1124) bij elkaar geplaatste translatieverhalen
waarvan er één door een zekere paus Leo zou zijn geschreven, door
Maerlant met name genoemd met de door `paus Calixtus' geschreven
proloog61 , afgesloten door een kort exposé (eveneens oorspronkelijk van
`paus Calixtus') over de wijze waarop en de reden waarom de feestdag
van Jacobus door de Latijns-christelijke kerk op 25 juli was geplaatst. 62
Opvallend is dat Vincentius van Beauvais en in diens voetspoor Jacob
van Maerlant, de eerste vóór, de laatste meteen na de uiteenzetting over
de feestdag, een wonderverhaal plaatsen dat `Paus Calixtus' in zijn inleiding tot het translatiegedeelte van het Boek van Jacobus had opgenomen. Het verhaal gaat over een pelgrim die het hele verhaal in Compostela uit het Latijn tegen betaling had laten overschrijven; toen hij dat
verhaal nieuwsgierig in een afgelegen hoekje ging zitten lezen vond hij
de betaalde munten in zijn schoot, hem ongetwijfeld door Jacobus zelf
teruggegeven. 63 Even opvallend is dat de door Jacobus bekeerde magiër
Hermogenes zijn boeken volgens Maerlants tekst inderdaad verbrandt,
terwijl in de tekst van het Boek van Jacobus uitdrukkelijk wordt vermeld
`opdat de stank van het vuur de argelozen niet zou kweldat Jacobus
len'
Hermogenes gelastte zijn boeken met lood verzwaard in zee te
laten zinken in plaats van ze te verbranden, zoals dat ook in de Legenda
aurea is te lezen. 64
De Kroniek van Turpijn vormt bij Vincentius en Maerlant een belangrijk bestanddeel van de uiteenzettingen over de activiteiten van Karel de
Grote; via Maerlant is deze Kroniek ook terechtgekomen in dat gedeelte
van de Brabantsche Yeesten dat de Antwerpse klerk Jan van Boendale
omstreeks 1316 heeft geschreven. 65 Hiervoor is de Turpijn-kroniek al
59 Spiegel historiael, I, 384: I.VIII.iii, 1-20: Herodes Agrippa liet Jacobus gevangen
nemen en onthoofden, Daer af aldus alsic verheeste / Ghescreven es in sine jeeste (19 20);
het citaat: I, 387, I.VIII.iiii, 119-122; vgl. Speculum Historiale (ed. Douai) 272-274:
-

VIII.iiii-vii.
60 Spiegel historiael I, 385-387: I.VIII.iii, 21-I.VIII.iv: de Passio magna, vgl. Codex,
94-103.
61
Spiegel historiael I, 387-390: I.VIII.v-ix, 22; vgl. Codex 289-296.
62
Spiegel historiael I, 390-391: I.VIII.viii, 23-42; vgl. Codex, 296-299.
63 Spiegel historiael I, 390: I.VIII.viii, 43-62; Speculum historiale (Ed. Douai) 274:
VIII.vi.; vgl. Codex, 290 (156v).
64
Spiegel historiael I, 386: I.VIII.iiii, 58-59; vgl. Codex, 96; Legenda aurea, 423 (ed.
Benz, 489-490).
65 Spiegel historiael III, 179-185, 188-204, 205-206: IV.I.x-xiiii; IV.I.xvii-xxviii;
IV.I.xxx, vgl. Speculum Historiale, 964-971: XXIV.vi-xxv; J.F. Willems (ed.), De Brabantsche Yeesten of Rymkronyk van Braband, door Jan de Klerk, van Antwerpen I (Brussel
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even ter sprake gekomen als inspiratiebron voor de chansons de geste, maar
in dit verband wordt hij als betrouwbare historische bron beschouwd.
Hierin staan Vincentius en Maerlant geenszins alleen, al blijkt Albericus
van Troisfontaines (ca 1240) aan de authenticiteit van de kroniek te
twijfelen. 66 De bewerking van Maerlant verdient zeker nadere aandacht,
niet alleen in relatie tot de versie van Vincentius van Beauvais die
waar Huesca ter sprake komt even snel meldt dat zijn naamheilige Vincentius daar is geboren wat door Maerlant is overgenomen 67 , maar
ook in verband met de middeleeuwse landstalige Turpijn-receptie. 68 Het
is op zijn minst ironisch dat Maerlant, in twee `eigen' passages (die dus
niet bij Vincentius zijn te vinden) juist voorafgaand aan en nog eens
tegen het einde van zijn Turpijn-adaptatie een aanval op historische
broddelaars inlast (evenzeer door Jan van Boendale overgenomen 69), de
vooral `walsche valsche poëten' die verantwoordelijk zijn voor de zogenaamde Karelromans, die blijkens een door Maerlant geciteerde maar
helaas verder niet meer traceerbare Clays ver Brechtensone van Haarlem
in het Middelnederlands werden overgezet. 70
De wonderverhalen, tenslotte, kennen we in dit kader slechts via een
paar fragmenten die van de door Lodewijk van Velthem bewerkte tekst
zijn overgebleven. Het betreffende gedeelte is een uitweiding naar aanleiding van de dood van paus Calixtus II die verantwoordelijk zou zijn
geweest voor de tekst van het Boek van Jacobus zoals die in de naar hem
genoemde Codex Calixtinus nog steeds in Compostela wordt bewaard. 71
De eerste bewaard gebleven fragmenten zijn dan ook een bewerking van
de inleiding die `Calixtus' tot het Boek van Jacobus heeft geschreven en
waarin hij vertelt hoe hij als jongeling veertien jaar heeft rondgezworven
om wijd en zijd verspreide jacobiana `te vergaderne in enen bouc...'.
Dit tekstgedeelte wordt meteen vervolgd met enkele regels uit de proloog van `Calixtus' tot boek II van het Boek van Jacobus
met de
1839) I, 130-134; 149-213; 216-224; II.xx; II.xxvi-xliii; II.xlv-xlvii (datering Boendale:
R. Stein, „Wanneer schreef Jan van Boendale zijn `Brabantsche Yeesten'?", Tijdschrift
voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 106 (1990) 262-280); vgl. Codex, 301-339: de

Kroniek van Turpijn.
66
Berkey, `The Liber Sancti Jacobi'. 81 en n. 2: Chronica Albrici monachi Trium
Fontium a monacho novi monasterii Hoiensis interpolata, MGH SS XXIII (Hannover
1874) 719.

Spiegel historiael III, 181: IV.I.xi, 56.
Vgl. van Dijk, Roelantslied, 60-69.
69 Willems (ed.), Brabantsche Yeesten I, 128-130; 213-216; II.xix; II.xlix.
70 Spiegel historiael III, 170; 204-205: IV.I.i, 39-76; IV.I.xxix.
67
68

71

Dergelijke vermeldingen in verband met (de dood van) paus Calixtus II komen
ook in andere kronieken voor, bijvoorbeeld in de kroniek van Helinand de Froidmont
(ca 1225) (Migne PL 212, 1023-1028), de omstreeks 1241 geschreven Chronica van
Alberic van Troisfontaines (MGH SS XXIII, 822) en in de eerste recensio (ca 1250) van
de Chronica universalis Mettensis (MGH SS XXIV (Hannover 1879) 515).
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wonderverhalen
en wordt afgesloten met een toespeling op de Kroniek van Turpijn. 72
Van de wonderverhalen zelf is alleen de bewerking van het eerste
ongeschonden bewaard gebleven. Van het tweede wonderverhaal is de
tekst op het laatste stuk na bewaard, maar de teksten van de vier resterende wonderverhalen zijn steeds fragmentarischer bewaard gebleven.
Het betreft de eerste twee en de nummers vier tot en met zeven van de
wonderverhalen zoals die oorspronkelijk in het Boek van Jacobus waren
opgenomen; het volgens die reeks derde wonder werd door Vincentius
van Beauvais verplaatst omdat hij de wonderen in chronologische volgorde wenste te presenteren. 73

De Gouden Legende
Als bijlage tot deze tekst heb ik de transcriptie toegevoegd van het
Jacobusgedeelte uit het oudste bewaarde handschri ft van wat wordt
genoemd de Noordmiddelnederlandse bewerking van de Legenda aurea.
Behoudens het inleidend gedeelte met een karakteristiek van de heilige
aan de hand van diens bijnamen, strookt de tekst van Jacobus de Voragine
met de diverse door Vincentius van Beauvais op verschillende plaatsen
in zijn Speculum historiale opgenomen fragmenten; alleen heeft Vincentius meer wonderverhalen opgenomen dan Jacobus de Voragine. 74
Eén van de door Jacobus de Voragine vermelde (en in de Nederlandse
bewerkingen terechtgekomen) wonderen komt niet in het Boek van
72 Het betreft een paar fragmenten die in twee verschillende delen van de uitgave
van de Vries en Verwijs zijn opgenomen, nl. IV, 535-536 en III, 397-401: IV.III.[xlix];
vgl. Codex, 1-2, 259, 301.
73
Spiegel historiael III, 397-401: IV.III.1, 1-36 (wonder I, ten tijde van koning Alfons [II?, dan ca 800; III?, dan ca 900; VI?, dan ca 1080]); IV.III.I, 37-68 (wonder II,
tijdens bisschop Theodemir, gest. 847); IV.III.li (wonder IV, 1080); IV.III.lii, 1-54
(wonder V, 1090); IV.III.lii, 55-93 (wonder VI, 1100); IV.III.liii (wonder VII, 1101);
Codex, 261-263; 265-270; vgl. Klaus Herbers, `The miracles of Saint James', in: John
Williams and Alison Stones (ed.), The Codex Calixtinus and the shrine of St. James. Jakobus-Studien 3 (Tubingen 1992) 11-35; i.h.b. 24-27; vgl. Speculum Historiale (ed.
Douai) 1064-1068: XXVI.xxx-xli..
74 Jacobus de Voragine
vermeldt in zijn tekst de wonderen XI, II, IV, V, XVII, VI,
XIV, XVI en XXII uit het tweede gedeelte van het Boek van Jacobus; tussen XVI en
XXII plaatst hij het wonder van 1139 dat blijkens de Codex Calixtinus aan het Boek is
toegevoegd (vgl. Codex, 273, 262-263, 265-266, 278-282; 268-269; 274-275; 276278, 286-287; 400-401); tussen V en XVII voegt hij een wonder toe dat aan andere
bronnen is ontleend en qua strekking veel gelijkenis met XVII toont (vgl. hierover
Klaus Herbers, `Milagro y aventura , Compostellanum XXXVI (1991) 295-321; 299308, ook in: Angel Alvarez Gomez (red.), Pensamiento, acte y literature en el Camino de
Santiago (Vigo s.d. [1993]) 73-99; 77-86); hij besluit zijn opsomming met het hierna
behandelde wonder van Prato.
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Jacobus voor, wellicht omdat het in de kern dezelfde moraal benadrukt
als een ander, veel uitgebreider wonde rverhaal dat wèl in het Boek van
Jacobus (en ook door Vincentius van Beauvais en Jacobus de Voragine)
is opgenomen. 75 In één van de door Jacobus de Voragine gebruikte
bronnen wordt expressie verbis op die gelijksoortigheid gewezen, zodat
het begrijpelijk is dat Jacobus eerst dat eenvoudige en vervolgens het
uitgebreidere verhaal in zijn bewerking heeft opgenomen. 76 De tekst
van het hier bedoelde beknopte wonderverhaal wordt aan Hugo van
Sint Victor toegeschreven en gaat in essentie over een door de duivel
uitgelokte zelfmoord van een pelgrim — die zich in de uitgebreide versie op aandringen van de duivel eerst nog zelf castreerde — die dankzij
de tussenkomst van Jacobus — en door Maria 77 volgens de uitgebreidere verhalen (in de buurt van Rome volgens de tekst in de Codex) —
door God weer tot leven werd gebracht. 78
75 Codex, nr. XVII; vgl. Migne PL 163, 1373 -1374 (Vincentius van Beauvais);
Legenda aurea, 427-428 (ed. Benz, 494-495); vgl. van Herwaarden, „Het `Boek van
Sint Jacobus"', in: van Herwaarden (red.), Pelgrims door de eeuwen heen, 81-83: ongeannoteerde analyse.
76 Jean de Mailly, Abre'gé des gestes et miracles des saints, traduit du Latin par Antoine
Dondaine. Bibliothèque d'histoire dominicaine I (Paris 1947) 265-266: 'tin miracle
presque identique'; Mailly als bron voor Jacobus de Voragine: K.E. Geith, `Die Abbreviatio in gestis et miraculis sanctorum von Jean de Mailly als Quelle der Legenda aurea',
Analecta Bollandiana 105 (1987) 289-302.
77
P.M. Spangenberg, Maria ist immer and iiberall. Die Alltagswelten des spiitmittelalterlichen Mirakels (Frankfurt am Main 1987) 238-239; als 1 Mir. 25 terechtgekomen
in de verzameling Mariawonderen van Gautier de Coincy, Les miracles de Nostre Dame,
Hrsg. V. Frederic Koenig II (Genève 1970) 237-245, vgl. nr. 9 bij Jean Miélot, Les
miracles de Nostre Dame, ed. A. de Laborde (Paris 1929) 87 vlg.
78 Het betreft het wonder dat Jacobus de Voragine tussen Codex Calixtinus V en
XVII heeft geplaatst (zie noot 74); vgl. Guaiferius van Monte Cassino (Carmina II,
Migne PL 147, 1285 1288): wonder (zonder zelfcastratie) in de buurt van Cluny gesitueerd (ca 1060); ook bij Hugo van Sint Victor (gest. 1141; De sacramentis II.xvi.2:
'De exitu animarum', Migne PL 176, 533-534); voorts werd het verhaal, met de zelfcastratie en het optreden van Maria in de buurt van de Sint Pieter te Rome, door abt
Hugo van Cluny (gest. 1109) verteld aan Anselmus van Canterbury die inderdaad in
1099-1100 en in 1104/5 in Cluny is geweest (R.W. Southern and F.S. Schmitt, Memorials of St. Anselm. Auctores Brittanici Medii Aevi I (Londen 1969) 200-207, opgetekend door de monnik Alexander; vgl. R.W. Southern, `The English origins of the
miracles of the virgin', Mediaeval and Renaissance Studies IV (1958) 176-216; 208213); omstreeks 1121 door Guibert de Nogent in zijn autobiografie overgenomen zoals
het hem (eveneens inclusief de zelfcastratie en Maria, maar zonder Rome) was verteld
door Geoffroy de Semur (gest. 1123), een neef van abt Hugo van Cluny (Guibert de
Nogent, Autobiographie, Hrsg. Edmond -René Labande. Les classiques de l'histoire
de France au moyen 'Age (Paris 1981) XV: datering; 442-449: het wonderverhaal;
vgl. Arturo Graf, II diavolo, a cura di Carlachiara Perrone (Roma z. j . [1980; 1 e dr.:
Milano 1889]) 103) en ongeveer terzelfder tijd terechtgekomen in de verzameling
wonderen zoals die in het Boek van Jacobus is terechtgekomen (Codex, 278-282;
vgl. Abelardo Moralejo, `Tres versiones del milagro XVII del libro II del Calixtino',
Cuadernos de estudios gallegos 20 (150) 337-352: teksten van Guaiferius en Guibert,
-
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Zelfmoord en (zelf)castratie waren (en zijn) binnen de christelijke
gedachtenwereld beladen themata; beide daden waren kerkrechtelijk
gesproken wezenlijk onzoenbaar. 79 Desondanks hadden beide ook hun
in wezen christelijke component van consequent doorvoeren van een
ascetisch ideaal. Voorbeelden daarvan zijn de endura bij de Albigenzen
onthouding tot de dood erop volgt , de zelfcastratie in enkele
oud-christelijke secten en die van de befaamde derde-eeuwse theoloog
Origenes (gest. 254), teneinde niet tot zonde te vervallen. 80 Het wonderverhaal `past' derhalve in een traditie en heeft actualiteitswaarde, die
wellicht door de castratie van de alom befaamde geleerde Abélard in
1119 nog eens werd geaccentueerd; het is volgens mij geen toeval dat
Abélard in zijn autobiografie Origenes noemt waar hij, meteen na zijn
verhaal over wat hem was overkomen, schrijft voortaan de ware filosofie
volgens diens methode te zullen bestuderen. 81
Eén van de wonderverhalen is alleen via Jacobus de Voragine verder
in de traditie opgenomen en wel het laatste (ook in de hier afgedrukte
Middelnederlandse tekst) door hem vermelde wonder dat zich in 1238
in Pram zou hebben afgespeeld. Het gaat om een jongeman die dacht te
zijn benadeeld door zijn voogd en uit wraak diens koren in brand stak.
Hem trof een gruwelijke veroordeling: slechts gekleed in een linnen hemd
werd hij aan de staart van een woest paard gebonden en door de stad
gesleept naar een brandstapel, waarop hij aan het vuur werd prijsgegeven. Maar Jacobus greep in: zelfs het hemd werd niet gescheurd en het
vuur deerde de jongeman niet, waarop hem gratie werd verleend.
met vertaling in het Spaans); dit wonder nam Caesarius van Heisterbach ook op in zijn

Libri VIII miraculorum: Meister, Fragmente, 185-187: III.62 (dit wonder op grond van
deze tekst abusievelijk als afzonderlijk wonder opgenomen door Frederic C. Tubach,
FF Communications 204
(Helsinki 1969) nr. 3795: het is hetzelfde wonder als zijn nr. 3788, een vergissing die
niet werd gesignaleerd door Jacques Berlioz en Marie Anne Polo de Beaulieu, Les exempla

Index exemplorum. A handbook of medieval religious tales.

médiévaux. Introduction à la recherche, suivie des tables critiques de l'Index exemplorum de
Frederic C. Tubach (Carcassonne s.d. [=1992]) 118); vgl. J.-Cl. Schmitt, `Le suicide au
moyen Age', Annales ESC 31 (1976) 3-28; 14. Het bedoelde pelgrimslied: Alfonso X el
Sabio, Cantigas de Santa Maria, ed., introd. y notas de Walter Mettmann I (Madrid
1986) nr. 26; vgl. Moser, `Pilgerlieder', 336.
79 Codex Iuris Canonici 986, 5; Dictionnaire de Theologie Catholique V, col. 15151521: `Eunuques'; X, 2572, 2575-2578: `Mutilation'; 2739-2749: `Suicide'; H. Kiihnel,
„Da erstach sich mit wiln selber..'. Zum selbstmord im Spatmittelalter and in der friihen
Neuzeit', in: Sprache and Recht. Beitriige zur Kulturgeschichte des Mittelalters. Festschrift
fur Ruth Schmidt-Wiegand zum 60. Geburtstag (Berlin-New York 1986) 474-489; 475477, 489.
80 Met name dat laatste argument zou door Thomas van Aquino ten stelligste worden
veroordeeld: `En daarom is het in genendele toegestaan een lid af te snijden teneinde
welke zonde dan ook te vermijden', Summa 2-2.q.65.a.1 ad tertium.
81
Abélard, Historia calamitatum, texte critique avec une introduction publié par
J. Monfrin (Paris 1959) 82; vgl. J.T. Muckle, The story of Abelard's adversities (Toronto

1964) 38-39; 42.
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Dit verhaal wordt soms in Pistoia gelocaliseerd; volgens een andere
versie geschiedde het wonder in Prato maar ging de betrokkene naar
Pistoia om Jacobus te danken.82 De koppeling met Pistoia kan zijn
gebaseerd op een handschrift uit Pistoia zelf dat ongeveer uit dezelfde
tijd stamt als Jacobus de Voragine aan zijn Legenda aurea werkte, maar
dat onvolledig bewaard is gebleven: juist de tekst van het wonder ontbreekt grotendeels en is — behoudens d an via de handschriften van de
Legenda aurea — wat Pistoia betreft alleen bewaard gebleven dankzij
een handschrift uit de late 15e eeuw 83
Opvallend is dat waar Vincentius van Beauvais — met in diens voetspoor Jacob van Maerlant — en Jacobus de Voragine conform de versie
van de Passio magna uit het Boek van Jacobus Hermogenes en diens leerling Filetas met de Farizeeën in verband brengen, de Nederlandse vertaling daarover zwijgt. 84 Toch volgt de Middelnederlandse bewerking het
origineel vrijwel op de voet. Het is waarschijnlijk dat via dit soort teksten
de verhalen over Jacobus de Meerdere het meest vertrouwd zijn geworden voor de gemiddelde Nederlandse gelovige, vooral ook omdat legendenverzamelingen als de Legenda aurea als legger voor preken werden
gebruikt. 85 Uit het werk van de dominicaan Dirc van Delf blijkt dat
ook geleerden zich aan de Legenda aurea laafden: de tekst van de enige
plaats in zijn omvangrijke Tafel van den Kersten Ghelove (1404) waar hij
iets uitgebreider ingaat op Jacobus de Meerdere is ontleend aan het
inleidend gedeelte van de tekst die Jacobus de Voragine aan die heilige
heeft gewijd. 86

Het wonder van de gehangene en het `Liedeken van Sint Jacob'
Een fraai blijk van het doordringen van jacobiana in de algemene cultuur is het hiervoor al een keer genoemde Middelnederlandse lied met
als onderwerp het Jacobuswonder van de gehangen pelgrim die dankzij
vgl. Acta Sanctorum, Julii VI, 66: Prato; 66-68: Prato en Pistoia.
Lucia Gai, `Testimonianze jacobee e riferimenti compostellani nella storia di Pistoia dei secoli XII-XIII', in: Lucia Gai (ed.), Pistoia e it cammino di Santiago, una
dimensione europea nella Toscana medioevale (Perugia 187) 119 230; i.h.b. 153 154;
158 en n. 112; 163-164 en n. 129; 206.
84 Spiegel historiael I, 385: I.VIII.iii, 33, 35; Legenda aurea, 422 (vgl. ed. Benz,
488).
85 Boureau, Légende dorée, 21 25, vgl. Barbara Fleith, Studien zur Uberlieferungsgeschichte der lateinischen Legenda Aurea. Subsidia hagiographica 72 (Bruxelles 1991)
39-41: preekvoorbereiding; 41-42: schoolgebruik; de studie van Fleith is vooral
belangrijk vanwege de presentatie van meer dan 1000 latijnse Legenda Aurea handschriften.
86 Dirc van Delf, Tafel van den kersten ghelove, uitg. L.M.Fr. Daniëls (4 bnd.; Antwerpen enz. 1937-1939) IIIA, 305-306: Somerstuc XVIII.251 288.
82

83

-

-

-

-

-
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de heilige aan de galg in leven bleef. 87 Dat wonderverhaal is verreweg
het meest verbreide Jacobusverhaal. 88 De oudste versie van het verhaal
staat met Toulouse als plaats van handeling in het Boek van Jacobus en
diende als basis voor het verhaal in het Speculum historiale en de Legenda
aurea (overgenomen in de Middelnederlandse bewerkingen daarvan) . In
latere versies werd de handeling verplaatst naar het aan de Spaanse
Camino gelegen Santo de Domingo de la Calzada, zoals onder andere in
het hier eerder al even aangestipte Liedeken van Sint Jacob. Bovendien
werd er van alles aan het verhaal toegevoegd.
Twee Duitse pelgrims, vader en zoon, overnachtten onderweg naar
Santiago in een herberg in Toulouse. De waard, belust op hun geld dat
hij zou verwerven als hij hen wegens diefstal zou kunnen doen veroordelen, verstopte 's nachts in een ransel van de slapenden een zilveren
beker. De volgende ochtend merkte de waard de `diefstal' en liet de
bagage van de pelgrims onderzoeken, waarna de beker uit het ransel te
voorschijn kwam. Conform geldend recht verdiende de dief de doodstraf en werden de goederen ten behoeve van de benadeelde verbeurd
verklaard. De rechter stelde dat één van beiden moest worden gehangen
en na een venerabile certamen clemencie (de vader wilde voor de zoon, de
zoon voor de vader hangen) werd uiteindelijk de zoon gehangen en
reisde de vader door naar Santiago, waarvandaan hij na 36 dagen weer
in Toulouse terugkwam, vol verdriet om zijn gehangen zoon. Maar ziet,
de zoon leefde nog en beweerde zich nooit aangenamer (suavius) te hebben gevoeld omdat de heilige Jacobus zich met zo'n allesomvattende
zorgzaamheid (omnimoda dulcidine) over hem had ontfermd. Toen de
vader dat had gehoord, rende hij naar de stad en vertelde de mensen
het wonder. Men begreep dat de jongen als gevolg van de onlesbare
87
Het is het vijfde wonder uit het tweede boek in de Codex Calixtinus, Codex,
267-268; voor de tekst van het Liedeken en een uiteenzetting over het verhaal: J. van
Herwaarden, `De verering voor Santiago de Compostela in de Nederlanden: een verkenning', in: van Herwaarden (red.) Pelgrims door de eeuwen heen, 221-257; 230-231;
van Herwaarden, „Het `Boek"', in: Ibidem, 79-81. W.Gs. Hellinga (ed.), Een schoon
Liedekens-Boeck (Amsterdam 1941) 17-20: nr. XX: het Liedeken van Sint Jacob in het
Antwerpsch Liedboek van 1544, ook gedrukt bij F. van Duyse, Het oude Nederlandsche
Lied II, 906-909, nr. 250 A, waar ook de Gentse versie is gepubliceerd: 909-911,
nr. 250 B.
88 Herbers, `Miracles', 12 en n. 4, 21 en n. 67, 28; vgl. over dit wonder vooral
R. Plotz, `der hunlr hinder den altar saltu nicht vergessen. Zur Motivgeschichte eines
Fliigelaltars der Kempener Propsteikirche', in: Epitaph, fuer Gregor Hoevelmann. Beitrizge
zur Geschichte des Niederrheins (Geldern 1987) 119-170; Baudouin de Gaiffier, `Un
thème hagiographique: le pendu miraculeusement sauvé', in: de Gaiffier, Études critiques d'hagiographie et d'iconologie. Subsidia hagiographica 43 (Bruxelles 1967) 194-226;
i.h.b. 208-215 (en 226) : `S. Jacques' (met aanvullingen: `Liberatus a suspendio', Ibidem,
227-232) ; en Marco Piccat, 11 miracolo jacopeo del pellegrino impiccato: riscontri
tra narrazione e figurazione', in: Giovanna Scalia (ed.), Il pellegrinaggio a Santiago de
Compostela e la letteratura jacopea (Perugia 1985) 287-310.

DE APOSTEL JACOBUS DE MEERDERE

235

geldzucht van de waard was veroordeeld; de jongen werd uit zijn benarde
positie bevrijd, waarna zonder omhaal de waard werd gehangen.
De tekst van het Liedeken laat zien hoe deze versie is `aangekleed'.
Het is vooral de dochter van de waard die in eerste instantie als handelende persoon wordt opgevoerd: kwaad omdat de vader haar duidelijk
had gemaakt dat zijn zoon met hem naar Santiago zou gaan en niet aan
haar charmes zou toegeven, stopte zij 's nachts een vergulden nap in het
ransel van de vader waarna de rechters toch de zoon op diens verzoek
lieten hangen. Een tweede wijziging was het optreden van Maria die
met Jacobus de gehangene had ondersteund. De afloop van het verhaal
onderging de meest ingrijpende verandering: nadat de vader, in Santo
Domingo de la Calzada teruggekomen, had gezien dat zijn zoon nog
leefde, rende hij naar de herberg waar de waard juist bezig was met drie
kippen aan het spit te braden. Opgewonden vertelde de vader over het
wonder, waarop de waard antwoordde dat dat verhaal even waar was als
zijn kippen nog leefden. Meteen vlogen de kippen op naar het huis van
Sint Dominicus, waar alle broeders zaten, waarvandaan men in processie naar het gerecht ging, waar men de gehangene bevrijdde, de waard
hing en diens dochter levend begroef: `Si hadde 't wel verdient!'
In weer andere, overigens niet-Nederlandse, versies gaat het om een
echtpaar met hun zoon en de dochter van de waard of diens dienstmaagd als tegenspeelster en was het de rechter die de hoenderen een
haan en een hen, tot op de dag van heden in Santo Domingo de la
Calzada te zien aan het spit had geregen. De Duitse leek Hermann
von Fritzlar liet omstreeks 1345 een serie heiligenlevens samenstellen
waarin de betrokken pelgrims uit Bohemen afkomstig waren en het
wonder werd gelocaliseerd in Bellorado, zo'n zes kilometer van Santo
Domingo de la Calzada. Nadat zijn zoon zo onrechtvaardig was behandeld, vervloekte de vader Jacobus en dreigde zelfs alle Compostelagangers van hun reis te zullen afschrikken. Tenslotte vlogen in deze versie
de bij de rechter tot leven gekomen hoenderen van Bellorado naar
Santo Domingo de la Calzada. 89
De strekking van het verhaal kan zo worden uitgelegd dat het als
exempel kan dienen om te beklemtonen dat een goede waard zich
ervoor moet hoeden als dief te worden beschouwd. Zo is het verhaal in
eenvoudige vorm maar inhoudelijk volgens de oudste versie omstreeks
89 E Pfeiffer, Deutsche Mystiker des 14. Jahrhunderts
I (Leipzig 1845) 168; vgl.
D.Th. Enklaar, `Studiën over het Antwerpsche Liedboek. I. Het Liedeken van Sint
Jacob', Tijdschrift voor Nederlandse Taal en Letterkunde 72 (1943) 185 197; Moser,
`Pilggerlieder', 337-342. Voor het motief van opvliegend dood gevogelte: Leopold Kretzenbacher, `Zeu g
nis der stummen
Kreatur. Zurp
Ikono ra hie eines Mirakel der Nikolaus
g
von Tolentino- Legende" in: Edith Ennen en Gunther Wiegelmann (Hrsg.), Festschrift
Matthias Zender. Studien zur Volkskultur, Sprache and Landesgeschichte I (Bonn 1972)
435-446; 444-445.
-

-
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1300 door de Noorditaliaanse dominicaan Jacobus de Cessolis in zijn
Ludus scaccorum opgenomen, een invloedrijk en veelvuldig gekopieerd
en vertaald traktaat waarin aan de hand van het schaakspel een iegelijk
zijn juiste taak werd voorgespiegeld. Deze tekst werd omstreeks 1400
ook in het Middelnederlands bewerkt — Dat Scaecspel —, waarin het
galgwonder zonder plaatsaanduiding is opgenomen. Het verhaal heeft
daardoor ongetwijfeld nog groter bekendheid verworven. 90
Exempelen, eenvoudige verhalen met een duidelijke strekking, werden,
wellicht nog meer dan de verhalen uit de Legenda aurea, veelvuldig in
preken gebruikt. 91 In totaal zijn er elf Jacobuswonderen — waaronder
de beide hier aangestipte verhalen — in de exempelliteratuur terechtgekomen: acht Jacobuswonderen uit het Boek van Jacobus (waa rvan er
zes in de verzamelingen van Vincentius van Beauvais en Jacobus de
Voragine voorkomen) en drie uit jongere bronnen, opvallenderwijs van
cisterciënzer origine92 : een Jacobuswonder uit het Exordium van Conrad
van Ebersbach en twee uit werken van Caesarius van Heisterbach. 93
Het galgwonder heeft ook de stof geleverd van een aan Jacobus
de Meerdere gewijd mysteriespel, het Lucius Sancti Jacobi.94 Daarv an is
90 Gertrude H. van Schaick Avelingh, Dat Scaecspel. Biblioheek van Nederlandsche
Letterkunde (Leiden 1912) CVI-CVII: nr. 62; 147; Ferdinand Vetter, Das Schachzabel-

buch Kunrats von Ammenhausen, Monchs and Leutpriesters zu Stein am Rhein, nebst den
Schachbiuchern des Jakob von Cessole and des Jakob Mennel. Bibliothek alterer Schrift-

werke der deutschen Schweiz (Frauenfeld 1892) 649-654 (Duitse berijmde bewerking
met de oorspronkelijke Latijnse tekst aan de voet van de pagina; vgl. voor de Latijnse
tekst ook: Ernst Kopke, Mittheilungen aus den Handschriften der Ritter-Akademie zu
Brandenburg a.H. II: Jacobus de Cessolis. Beigegeben dem XXIII. Jahresbericht liber die
Ritter-Akademie (Brandenburg a.d. Havel 1879) 27); vgl. J. van Herwaarden, `Dat Scaecspel. Een profaan-ethische verkenning', in: B.T. Hogenelst en J.A. Grinwis (red.), Wat is
wijsheid? Lekenethiek in de Middelnederlandse letterkunde (Amsterdam 1994) 304-321.
91 Zo blijkt dat bijvoorbeeld uit de titel A.G. Little (ed.), Liber exemplorum ad usum
praedicantium (Farnborough 1966 [= Aberdeen 1908]); vgl. Cl. Bremond e.a., L'exemplum. Typologie des sources au moyen age 40 (Turnhout 1982) 55-57; J. le Goff,
`L'exemplum et la rhétorique de la prédication aux XIIIe et XIVe siècles', in: Claudio
Leonardi en Enrico Menestb (ed.), Retorica e poetica tra i secoli XII e XIV (1989) 3-29.
92 H.D. Oppel, `Exemplum and Mirakel. Versuch einer Begriffsbestimmung',
Archiv 'r Kulturgeschichte 58 (1976) 96-114; 107-108; Brian Patrick McGuire, `The
cistercians and the rise of the exemplum in early thirteenth century France: reevaluation of Paris BN Lat. 15912', Classica et Mediaevalia 34 (1983) 211-267.
93 Tubach, Index exemplorum, nrs. 3823 (Codex, 20: I.ii); 3783 (Codex, 265-266:
nr IV); 2236 (Codex, 267-268: nr. V); 3790 (Codex, 268-269: nr. VI); 4932 (Codex,
273: nr. XI); 3788 (Codex, 278-282: nr. XVII); 946 (Codex, 342: Kroniek van Turpijn
XXII); 3787 (Codex, 400-401: toegevoegd wonder, 1130); 5183 (Conradus Eberbacensis, Exordium magnum cisterciense... (Rome 1961) 96: I.xxvii (Migne PL 185,
1023-1024); vgl. Helinandi Frigidi Montis (Helinand von Froidmont) Chronicon,
Migne PL 212, 1019-1020: sub anno 1120); 2768 (Caesarii Heisterbacensis, Dialogus
miraculorum, ed. Strange, X.7); 3798 (vgl. 2981; Caesarius van Heisterbach. Libri VIII
Miraculorum, Meister, Fragmente, 92-93: II.19).
94 Piccat, `Il miracolo jacopeo', 296; Plotz, `der hunlr', 138-140.
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echter, voorzover bekend, geen Nederlandse tekst bewaard gebleven.
Gezien echter het aantal Jacobusbroederschappen in de Nederlanden
gezelschappen die onder andere de feestdag van de heilige op den
duur ook met toneelstukken opluisterden is het niet onwaarschijnlijk dat dit soort toneelspelen wel degelijk ook in de Nederlanden
bekend was, al komt er in de Vooys' opsomming van Apostelspelen in de
rederijkerstijd geen apart Jacobusspel voor. 95 In ieder geval kunnen uit
de Zuidelijke Nederlanden een paar voorbeelden worden genoemd en is
in 's-Hertogenbosch op 1 mei 1525 `die legende van Sint Iacop Apostel'
opgevoerd. 96
De bedevaart naar Santiago de Compostela als paradigma

De verbreiding van jacobiana en de faam van het bedevaartsoord
maakten de bedevaart naar Santiago de Compostela tot een geijkt voorbeeld van pelgrimages. Voor Dante waren Compostelagangers bij uitstek
de pelgrims; hij noemde hen dan ook kortweg peregrini.97 Het is dan
ook niet zo verbazingwekkend dat er ook landstalige Jacobusgebeden
bewaard gebleven zijn, waarvan een voorbeeld hier in een bijlage is
opgenomen. Behalve dat gebed zijn er nog een paar teksten in Nederlandse handschriften bewaard gebleven. 98 In een variant van de hier in
95 C.G.N. de Vooys, Apostelspelen in de rederijkerstijd. Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, afdeeling letterkunde, deel 65, serie A, nr. 5
(Amsterdam 1928).
96 Georges, Pèlerinage a Compostelle, 133-135; van Herwaarden, `Verering', in:
van Herwaarden (red.), Pelgrims door de eeuwen heen, 221-257; 253: de opvoering in
opP de andere Jacobus,
's-Hertogenbosch
kan natuurlijk ook betrekkingg hebben gehad
J
g
g
Jacobus Minor (feestdag 1 mei, met Philippus).
97 J. van Herwaarden, `Pelgrims uit de Nederlanden: vertrek en terugkeer', Opossum.
Tijdschrift voor historische en kunstwetenschappen 13/14 (zomer/herfst 1994) 25 40; 2527.
98 Het gaat onder andere om een aantal gebeden met als beginregels: 0 licht en cierheit van Hyspangen (het meest voorkomende Latijnse gebed: 0 lux et decus Hispaniae),
M. Meertens, De godsvrucht in de Nederlanden VI: Beschrijvende catalogus der handschriften (z. pl. [Antwerpen Nijmegen] 1934) 15: Hs. 5. sub 10a (Archief abdij Averbode, No 317, sectie IV, 60v 61r); 0 mijn alre liefste apostel sinte Jacob die mit sonderlingher ghenaden, Meertens, Godsvrucht VI, 91: Hs 20 sub 20a (KB Brussel 12080,
125v-126r; ook hss. gemeld in Amsterdam, 's-Gravenhage, Munsterbilzen en Rotterdam);
-

-

-

0 heilige apostel sancte Jacop die om die mynne Christi die afhouwinge dyns alren heilichsten hoefi geleden hebste, Meertens, Godsvrucht VI, 157: Hs 27 sub 28b (KB Brussel II

279, 172v-173r; vgl. Getijdenboek van Agatha van Bolgarien, geschr. 1498; geïll. 1499
(Spierink), Leiden UB BPL 2747, 14r; voorts een handschrift gemeld in Amsterdam);
0 Sinte Iacop heilige apostel gods want du den vijant met duechden ende met mijraculen
verwonnest, Meertens, Godsvrucht VI, 157: Hs 27 sub 28c (KB Brussel II, 279, 173v175r); Ic groetu Jacob helich sant (BSB München, Cgm. 83, 70v 71"); Sinte Jacop de
meeste helich sant (KB Brussel, Hs. II 301, 19r, zie voor beide laatstgenoemde Johannes
-
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de bijlage afgedrukte gebedstekst is de passage met het versoek om steun
in stervensnood `verpersoonlijkt': Ende gelikerwijs ic di versocht heb te
Compostelle in Galissen dattu also in die stonden mijns doots mi wilste verzoken ende mi bi wesen. 99 Dit soort teksten komt uiteraard vooral in
getijden- en gebedenboeken voor. Wat betreft de Nederlanden dient in
dit verband te worden opgemerkt dat in de vele versies van het verreweg
populairste getijdenboek, dat van Geert Grote, Jacobusgebeden niet voorkomen. 100 In opsommingen over geloofshandelingen of meer in het
bijzonder over bedevaarten kwam het Spaanse bedevaartsoord herhaaldelijk voor.
Hiervoor is al even de Dialoog van Meester Eggaert en de onbekende
leek ter sprake gekomen. Hoewel het hier een handschriftelijke overlevering uit het midden van de 16e eeuw betreft, mag worden verondersteld dat de tekst als zodanig toen al zo'n twee eeuwen oud was: er
wordt gerefereerd aan de dertien honderd jaar die sedert Christus' kruisdood waren verstreken. Dat strookt met de levenstijd van de historische
Eckhart die als meester optreedt. 101 De strekking van het traktaat is dat
in het geloofsleven uiterlijke zaken er niet toe doen, maar dat het neerkomt op zelf doorvoelde direct tot God gerichte devotie, waarin zaken
als status en hoedanigheid en de blijken daarvan in de uiterlijke verschijning er niets toe doen, en evenmin bedevaarten, beelden, wonderen
en andere concrete tekenen van geloofsuitingen op zichzelf van enige
waarde i j n. 102 Het is een thema dat zich in de late middeleeuwen herhaaldelijk voordoet en dat in de Nederlanden grote weerklank heeft
gekregen en waarvan de diverse aspecten met name in het werk van
Erasmus terug te vinden zijn.
Ter illustratie van zijn betoog vertelt Eggaert een verhaal over een pelgrim die met zijn hond op stap ging naar Santiago de Compostela.
Bernardus Oosterman, De gratie van het gebed. Middelnederlandse berijmde gebeden:
overlingfuct,mbjzoderanchtvpukiertnBg
(1380-1450) (2 dln. doorgepagineerd; Amsterdam 1995) 272, 309: nrs. 173, 316; verder: Dat lant van Hispaengen moet hem verbliden (Gent); Ghi twee over claer lichten der
hemelscher salen (Straatsburg) . Bovendien bevindt zich in Luikse Universiteitsbibliotheek een bundel met gebeden ter ere van Jacobus de Meerdere: Antiennes et oraisons de
Sai9 tJacques le Majeur (Coll. Wittert, 36).
K. van der Werff, `Sint Jacob in oude handschriften' 2, De Jacobsstaf 5 (1990) 17:
Getijdenboek van Agatha van Bolgarien, Leiden UB BPL 2747, 14r.
1 ° A.G. Weiler, Getijden van de eeuwige wijsheid naar de vertaling van Geert Grote

(Baarn 1984); vgl. de opmerking van K. van der Werff, `Sint Jacob in oude handschriften' 3, De Jacobsstaf 6 (1990) 77-78.
101 C.G.N. de Vooys, `De dialoog van meester Eggaert en de onbekende leek',
Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis, nieuwe reeks VII (1910) 166-226; de tekst:
Brussel, KB 888-890, 205`x-285vb; R.A. Ubbink, De receptie van Meister Eckhart in de
Nederlanden gedurende de middeleeuwen (z.pl. [=Dordrecht] 1978) 195-204.
1°2 C.C. de Bruin, Middeleeuws „verlicht christendom': Kerkhistorische achtergronden
van een anoniem vraaggesprek met meester Eggaert (Leiden 1956).
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Onderweg stierf de hond en werd door de pelgrim begraven. Toen hij
op die plaats terugkwam, was men daar in rep en roer. De pelgrim vroeg
waarom men zich zo druk maakte. Men antwoordde dat daar ter plekke
een vermoorde pelgrim was begraven en dat er vele wonderen gebeurden;
zo werden zieke mensen die daar een aalmoes brachten weer gezond. De
pelgrim zei dat hij daar zijn hond had begraven wat maar al te zeer het
geval bleek te zijn nadat men dat had gecontroleerd. Als moraal voegt
de meester daaraan toe dat dat soort ophef over wonderen kwalijke
lieden stimuleert om mensen te bedriegen en tot ongeloof te brengen,
wat hun dan weer veel lol bezorgt. 103 Even terzijde: ook thans blijkt
soms iemand te pelgrimeren met zijn hond die de eigen bagage moest
dragen. 104
Ook anderszins wordt het pelgrimeren negatief benaderd, waarbij
Santiago met name als voorbeeld wordt gebruikt om het pelgrimeren als
zodanig aan de kaak te stellen. De meester benadrukt dat niemand beter
wordt van bedevaarten, integendeel: pelgrims `worden quader dan sij te
voren waren'. Dat deze opvatting vaker opgeld deed blijkt bijvoorbeeld
uit een maatregel van de Dordtse magistraat die in 1400 besloot geen
mensen meer op bedevaart te sturen onder andere omdat `zommighe
luden zeer mede bedorven ziin'. 105
Deze afkeuring van bedevaarten doet denken aan enkele preken van
de Zuidduitse franciscaan Berthold van Regensburg, die herhaaldelijk
hamerde op de nutteloosheid daarvan voor het zieleheil en bedevaarten
onwenselijk achtte met het oog op huiselijke verplichtingen; vrouwen
moesten dan ook zonder meer thuisblijven. 106 Bovendien achtte Berthold evenals Eckhart zelf het bezoeken van `dood gebeente' in genen
dele zo heilzaam als het zoeken naar het levende heiligdom, het eeuwige leven. 107 De nadruk op een andersoortig, innerlijk, geloofsleven
doet denken aan uitingen van mensen als Thomas à Kempis en Wessel
1°3 De Vooys, `Dialoog', 210 (Hs.: 258va - b); C.G.N. de Vooys, `Twee christendemocraten uit de veertiende eeuw', in: De Vooys, Letterkundige studiën. Verzamelde
opstellen (Groningen 1910) 1-64; II: `Een onbekende leek' (31-64) 58.
104 Het betreft hier een Nederlandse ComPostelaganger die tussen Le Puy
Y en Conques is gefotografeerd, waarna de betreffende foto's als ansichtkaarten werden gebruikt,
De Jacobsstaf 26 (1995) 79 80.
De Vooys, `Dialoog' 211 ; van Herwaarden, Opgelegde bedevaarten (Assen
-

-Amsterda1978)26.
Berthold von Regensburg. Vollstiindige Ausgabe seiner Predigten, mit Anmerkungen
and Worterbuch von Franz Pfeiffer I (Wien 1862) 352, 448, 459-460, 483, 493, 533,
563; II: Predigten XXXVII-LXXI, nebst Einleitung, Lesarten and Anmerkungen von
Joseph Strobl (Wien 1880) 52, 177-178, 224-225.
1 7 Eckhart, `Spriiche' 8: 'Lute, waz suochet ir an dem totem gebeine? Warumbe
suochet ir niht daz lebende heiltuom, daz iu mac geben êwigez leben', F. Pfeiffer
(Hrsg.), Deutsche Mystiker des vierzehnten Jahrhunderts 2: Meister Eckhart, Predigten,
Traktate (Aalen 1962 [= Leipzig 1857]) 599, ook geciteerd door de Vooys, Middelnederlandse legenden en exempelen, 334.
106
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Gansfort die elk op eigen wijze het nut van zaken als bedevaarten ter discussie stelden.l 8
Het is dan slechts een kleine stap naar Erasmus die zich eveneens kritisch over het verschijnsel bedevaarten heeft uitgelaten. Het lichtgelovige wondergeloof, de onwenselijkheid van bedevaarten terwijl er thuis
nog genoeg te doen valt, de veelsoortige en direct op de heiligen zelf
gerichte devoties, terwijl het geloof wezenlijk op God gericht dient te
zijn en, tenslotte vooral, de nadruk op het innerlijke, persoonlijke geloofsleven los van alle soorten van uiterlijk vertoon en opzichtig ritueel: het
zijn regelmatig terugkerende thema's die Erasmus zijn leven lang heeft
gekoesterd. Niet stelde hij bedevaarten als zodanig aan de kaak wie
per se wilde moest maar gaan , maar het was niet zijn manier van
doen: hij kende een betere weg. 109
In de reformatorische periode werden deze en andere discussiepunten
breed uitgemeten. In traktaten en strijdschriften werd Santiago de Compostela als stereotiep voor bedevaarten gebruikt, zowel bij hen die bedevaarten bleven verdedigen als bij hen die deze geloofsuitingen verwierpen.
Zo beklemtoonde Willem Gnapheus in zijn dialoog Een troost ende
spiegel der siecken dat God zijn gelovigen nimmer had opgedragen aan
verplichtingen als bedevaarten te voldoen; het was helemaal niet nodig
naar Jerusalem, Rome of Compostela te lopen, want `dat is cost tijt ende
moeyte al verloren'; men moest Jacobus' voorbeeld volgen in diens
vrome geloof dat hij tot zijn dood had gekoesterd. Verderop noemt hij
lieden die zich aan uitwendige geloofsuitingen te buiten gaan `een vat
vol superstitiën', die zich met nonsens laten omhangen `ghelijc Sint
Jacop met schelpen'. 110

Besluit
Zonder te willen beweren dat deze rondgang door de Middelnederlandse literatuur uitputtend is geweest, mag op grond van de ter tafel
gekomen gegevens worden opgemerkt dat de Nederlandse Jacobusverering zeker in de Noordelijke Nederlanden betrekkelijk zuinig is geweest.
108
J. van Herwaarden, `Beminden wij onze heiligen wel? Enkele beschouwingen
over het laatmiddeleeuws geloofsleven in Nederland', in: M. van Uden e.a. (red.), Oude
sporen, nieuwe wegen. Ontwikkelingen in bedevaartonderzoek. UTP Katernen 17 (Baarn
1995) 134-167.
109 L. Halkin, `Érasme pèlerin , in: J. Coppens (ed.), Scrinium Erasmianum II (Leiden
1969) 239-252; André Godin, `Erasme et le sacré: Peregrinatio religionis ergo', in: Claude
Blum (ed.), Dix conférences sur Erasme (Paris-Genève 1988) 121-145.
110
W. Gnapheus, `Een troost ende spiegel der siecken', in: S. Cramer en F. Pijper
(ed.), Bibliotheca reformatoria neerlandica I ('s-Gravenhage 1903) 151-249; 192 193,
202 (dit geschrift is wederom uitgegeven in J.N. Bakhuizen van den Brink e.a. (ed.),
Documenta reformatoria I. Kampen 1960) .
-

-

DE APOSTEL JACOBUS DE MEERDERE

241

Er zijn dan wel sporen terug te vinden in de romanliteratuur, in historische en hagiografische bronnen, in gebeden en in stichtelijke traktaten,
maar de oogst is matig. Het is maar al te zeer bekend dat na de Reformatie in de Noordelijke Nederlanden de `Roomse superstitiën' zoveel
mogelijk werden uitgebannen, met alle gevolgen van dien voor zaken als
bedevaarten. Toch bleef de herinnering aan Jacobus de Meerdere en zijn
Spaanse cultus ook in de Noordelijke Nederlanden levend.
Dat blijkt op een wel heel merkwaardige manier uit een notariële acte
die op 2 februari 1613 in Amsterdam werd vastgelegd.l 11 Een zekere
Jacques de Cuyper uit Haarlem was in 1595 of daaromtrent naar Spanje
geweest zijn oudere broer Jan woonde in Bilbao en had daar
onder andere Santo Domingo de la Calzada bezocht. Teruggekeerd vertelde hij het verhaal van het galgwonder in de versie van vader, moeder
en zoon als pelgrims met de dochter van de waard als kwade genius.
Volgens de hier bedoelde acte werden de haan en de hen vanaf het originele paar telkens door hun afstammelingen vervangen en staken pelgrims
een plumken van zowel de haan als de hen op hun hoed. De Amsterdamse koopman Hans van Vosselen weigerde het verhaal te geloven,
totdat Jacques' broer in Holland kwam, wat de gelegenheid bood Van
Vosselen eindelijk te overtuigen van het waarheidsgehalte van het verhaal
dat nu door Jan de Cuyper onder ede en notarieel werd bevestigd. 112
Tenslotte blijkt de Spaanse Jacobusverering in de discussie tussen rooms
en gereformeerd een rol te blijven spelen. Al betreft het geen Nederlandstalige literatuur, toch lijkt het me gerechtvaardigd dit betoog af te
sluiten met een korte verwijzing naar de uiteenzetting die de Utrechtse
reformatorische theoloog Gijsbert Voet (1589-1676) in 1636 aan de
Spaanse Jacobusverering heeft gewijd. `Gij aanbidt, wat gij niet weet',
met deze woorden van Jezus (Joh. 4:22) begon Voet zijn betoog waarin

hij de hele Spaanse Jacobustraditie tot de grond toe afbrak. Hij rafelde
het hele weefsel van onwaarschijnlijkheden en vervalsingen uiteen. Het
literaire bouwwerk van paapse schrijvers werd gestut en bijeengehouden
door het verfoeilijke pauselijke, nimmer dwalende, leergezag, waardoor
die leugens niet alleen voor zoete koek werden geslikt, maar zelfs dat
slikken met verderflijke aflaten werd beloond. Voet vond het onbegrijpelijk dat de rooms-katholieken de Spaanse Jacobusverhalen zonder
meer aanvaardden. Diezelfde rooms-katholieken verwierpen wèl en
ook naar Voets mening terecht de onzinverhalen over pausin Johanna
die omstreeks 857 de pauselijke stoel zou hebben bezoedeld. Eén van de
111 A. Eekhof, `Het mirakel van den gehangen pelgrim en van de wonderbare hoenders', Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis, nieuwe serie 17 (1924) 237-239: tr an scriptie van Gemeente-archief Amsterdam, Notariële protocollen register 269 (notaris
Fredrick van Banchem), fb 53r-54r.
112
Deze tekst is ook gepubliceerd door K. van der Werff, `Het wonder van de ha an
endh',
De Jacobsstaf 1 (1989) 30-31; 2 (1989) 62-63.
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belangrijkste argumenten voor die afwijzing was dat de bronnen waarom
die verhalen waren gebaseerd pas zo'n twee tot drie eeuwen later waren
geschreven. Hoe is het dan mogelijk, aldus Voet, dat men datzelfde
argument niet hanteert, wanneer de Spaanse Jacobusverering ter sprake
komt? Immers, die is op bronnen gebaseerd die nog veel meer eeuwen
later dan het zogenaamd gebeuren waren geschreven. 113
Voets verontwaardiging en historisch-kritische argumenten namen
uiteraard niet weg dat al eeuwenlang talloze pelgrims de lange tocht
naar Compostela ondernamen, ook vanuit de Nederlanden. De onmiskenbare populariteit van het heiligdom heeft echter opvallend weinig
literaire weerklank nagelaten, wat niet heeft kunnen verhinderen dat
ook thans weer vanuit Nederland en België velen de weg naar Compostela hebben gevonden. In literaire zin hebben die moderne activiteiten al
veel meer effect gehad dan we thans van middeleeuwse reflecties weten,
als we alleen maar kijken naar de vele reisverhalen die de laatste jaren
het licht hebben gezien. 114 Uit de middeleeuwen kennen we geen enkel
Nederlandstalig verslag van een pelgrimage naar Santiago de Compostela, afkomstig uit wat thans Nederland heet, terwijl er wel degelijk heel
wat Jerusalemreizen zijn geboekstaafd. 115 Ook in meer strikt-literaire zin
113

Gisberti Voetii, Selectarum disputationum theologicarum pars tertia (Utrecht
1659) 987-999.
114 Bv. Hans Annink,
Een late pelgrim op de melkweg. Een retourtje EnschedéSantiago de Compostela: 5500 kilometer te voet (Den Haag 1980; heruitgave 1994);
Hans Burgman, Dagboek van een pelgrim (eigen beheer; z.pl., z.d.); Henny Lamers,
Dagboek van een pelgrim naar Santiago de Compostela. Verslag van een pelgrimstocht per
fiets van Utrecht naar Santiago de Compostela (eigen beheer; Utrecht 1987); Nelly Stienstra, Met hemel en aarde op en neer naar Santiago de Compostela (Utrecht 1989); Max de
Haan, Naar Compostela: ontmoeting met waarheid en legende (eigen beheer; Eindhoven
z.j. [± 1990]); Cootje en Jan Houdijk, Naar de Ware Jacob: dagboek van een voettocht
naar Santiago de Compostela (Schoorl 1990); Hans Keller, Geschiedenis van een tocht. De
pelgrimsroute naar Santiago de Compostela (Schoorl 1990); Han Sibon, Voettocht naar
extase (eigen beheer; Enschedé 1990); Ignaas Brekelmans, De Brabantse pelgrim naar
Compostela: reisverslag van de voettocht met mijn ezelin Saar je naar Santiago de Compostela (2 dln.; z.pl. [Vlijmen] 1990-1991; vgl. overigens het verder veel omvattender
verslag van Guy Duffroy, Voyage avec mon fine sur les chemins de Compostelle (Paris
1991) die ook met een ezel langs 's heren wegen trok); Pieter Schroevers, Tekens langs
het pad: te voet naar Santiago de Compostela (Utrecht 1991) ; Mien en Fred Moussault,
Pelgrims over asfalt (eigen beheer; Tilburg 1992); Maarten van Rooy, Opde fiets naar
Santiago
beheer; s-Herto
's-Hertogenbosch
Santiago
g (eigen
(g beheer;
genbosch 1 ^^ 2 )^; Henk Rijntjes,
l l es ^Lopend
p
g
de Compostela (eigen beheer; Den Haag 1992); Fons Peters, Pelgrim op pedalen (Schoorl
1993); De Jacobsstaf 25 (1995) 24: lijst met dagboeken; alleen de terugweg: Herman
Vuijsje, Pelgrim zonder God (Amsterdam 1991; heruitgave 1994).
115 J. van Herwaarden, `Geloof en geloofsuitingen in de late middeleeuwen in de
Nederlanden: Jerusalembedevaarten, lijdensdevotie en kruiswegverering', Bijdragen en
Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden XCVIII (1983) 400-429; vgl.
de lijst Compostela-berichten bij Ursula Ganz-Bldttler, Andacht and Abenteuer. Berichte
europdischer Jerusalem- und Santiago-Pilger (1320-1520). Jakobus-Studien 4 (Tubingen
1990) 415 vlg.
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vertonen de Jacobusverering en de tocht naar Compostela zich tegenwoordig als inspiratiebron blijkens een romans 16, de gedichten in De
Jacobsstaf, het blad van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, en
de titel van het boek van Cees Nooteboom, De omweg naar Santiago.
Deze Nederlands schrijver bereisde Spanje herhaaldelijk en bezocht
meermalen Jacobus' heiligdom, zonder meteen daarover te kunnen schrijven: steeds was er wat anders wat voor ging, misschien wel om juist
Santiago beter te kunnen begrijpen. Uiteindelijk beschrijft toch ook hij
zijn aankomst op de Monxoi, Monte Gozo, Mons Gaudii, de berg der
vreugde:
`ik sta daar en kijk, maar het zijn niet mijn ogen die kijken, het zijn die v an
anderen, vroegeren. Het is hun blik, hun vergezicht dat met lopen ver- de
diend is, met gevaren, met geloof, zij hadden hun leven gewaagd en alles
opgegeven om één keer in de buurt van het heilige te zijn, van zijn relikwieën, nu zagen ze de stad, de torens van de kathedraal, nog diezelfde dag
zouden ze door de Puerta Francigena naar binnen gaan, ze zouden de trappen van de kathedraal opklimmen, hun hand in die lege, h andvormige plek
in de middelste zuil van het Portico de la Gloria leggen waarover ze zoveel
gehoord hadden, ze zouden op het graf van de apostel bidden en hun volle
aflaat krijgen. Het waren andere mensen, met dezelfde hersens dachten ze
een andere gedachte. Sommige plaatsen hebben dat, een toverkunst, waardoor je deel hebt aan de gedachten van anderen, onbekenden, mensen die
in een wereld bestonden die nooit meer de jouwe wordt.'" 17

BIJLAGE l: LEVEN EN WONDEREN VAN DE
APOSTEL JACOBUS DE MEERDERE 118

[51"b; Jacobus na Sint Francoen van Peregore; Ltk. 280, 64ra: Jacobus na Sint
Christina]
Wat

die naem beduut

[51 "b ] Die heylige apostel Sinte Jacop was gheheten Jacop Zebedeus ende
Jacop Jans broeder ende bouerges, dat is een kint des donreslages, ende die
meere Jacop.
116
Jan Houdijk, De weg naar de sterren: een Jacobslegende: een roman (Schoorl
1990) : het `hangwonder' nog eens verwerkt.
117
Cees Nooteboom, De omweg naar Santiago (Amsterdam-Antwerpen 1992) 393.
118 Leiden, Universiteitsbibliotheek, Ltk. 278: Passionaal, Zomerstuk (1420), vooral
gecollationeerd met Ltk. 280: Passionaal, Zomerstuk (2 e helft 15e eeuw; vgl. J. Deschamps,
Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken (Leiden 19722)
200); betreffende de wonderverhalen ook gecollationeerd met Ltk. 263: Heiligenlevens
(dateerbaar in 1437), Ltk. 279: Passionaal, Zomerstuk (1439) en Leiden, Universiteitsbibliotheek, BPL 86: Passionaal (1460).

244

J. VAN HERWAARDEN

Want hi is ghehieten Jacop Zebedeus, dats te verstaen Zebedeus zoon, ende
niet alleen naden vleysche mer oic na die bedudenisse des naems, want Sebedeus beduur „gevende" of „gegeven". Ende Sinte Jacop gaf hem selven Gode
bij maertilien, ende hi is van Gode gegeven in een sonderlinge patroen.
Hi is oic gehieten Jacop Jans broeder, want hi was sijn broeder niet alleen
na den vleysch, mer oic in die gelijckenisse van zeeden, want sij waren
beyde[n] van eenen toirn om den heere te wreeken. Want doe die Samaritanen
onsen heere niet ontfangen en wouden, so seyde[n] Jacop ende Johannes:
`Heer, wilstu dat wij seggen dattet vuer van den hemel come ende verbarnese?'
Sij waren oic van eenre naersticheit om te leeren, waer bi dese twee sonderlinge die Christum /52ra/ vraechden van den domsdage ende van anderen dingen die toecomende waren. Sij waren oic van eenre begeerte om te behouden,
want sij wouden sitten die een ter rechter hant ende die ander ter luchterhant
in Christus rijck.
Jacop is oick gehieten een kint des donreslages om sin goede predickinge,
daer hi die quade mede vervaerde ende die trage mede verwrecte119, ende daer
hi alle luyde mede verwonderde dede omdat hi so hoge was. Want Beda seyt
van Johannes dat hi so hoge sprac, had hi een luttel hoger gesproken, die
werelt en hads niet mogen begrijpen.
Hi is oic gehieten die meerre Jacop, also die ander hier die mynre Jacop.
Ende dat is om sijn bekeeringe, want hi wort eerst van Christum bekeert; ten
anderen om die vrientscap, want het schijnt dat Christus meere vrientscap mit
desen had dan mitten anderen, also het wel schijnt, want hi nam hem tot
sijnre heymelicheit als daer hi die joncfrou verwrecte 120, ende daer hi glorijoselic vertoende; ten derden om sijn passie, want hi was eerst gepassi j t onder die
apostelen. Dus is hi gehieten meerre dan die ander, omdat hi eer bekeert ter
apostelscap; ende aldus so machmen wel meerre hieten, omdat hi eerst geroepen
was ter ewiger glorien.
Van Sinte Jacop apostel die meerre
Die apostel sinte Jacop Sebedeus, doe hi in Yuden ende Samarien predicte
na die opvaert ons heren, so wort hi ten besten gesent in Hyspanien dat hi daer
dat woert Goids predicken soude. Ende doe hi sach dat hi daer alleen negen
jongers vergadert hadde, so liet hi daer twee dat si daer predicken souden, ende
hi nam die ander seven en ginc /52rb/ in Judeen; mer so Johannes Beleth seyt
dat hi daer mar een en bekeerde. Ende doe hi in Judeen Goids woirt predicte,
so sende een gokelaer 121 die Armogenus 122 hiete sijn jonger die Philetus hiete
tot Jacop, omdatten Philetus verwinnen soude soude voer die joden dat zijn
predicatien valsch waer.
119
120
121
122

Ltk. 280, 64°1): verwecte.
Ltk. 280, 64vb: verwecte.
Ltk. 280, 65ra: tovenaer.
Ltk. 280, 65ra: Hermogenes.
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Mer doen die apostel voir hem allen verwan mit redeliken reeden ende hi
voel myrakelen voer hem gedaen had, so quam Philetus tot Hermogenes ende
prees Jacops leringe ende vertelde sijn myraculen, ende seyde dat hi sijn dissipel
wesen woude, ende riet hem oic dat hi sin dissipel worde. Doe wort Hermogenes gram ende hi maecten al lam mit sijnre gokelien, sodat hi hem niet en
mochte ommekeren noch verroeren, ende hi seyde:
`Wij sellen sien op dij Jacop sel gewesen'.
Ende doe dit Philetus Sinte Jacop bij eenen kinde hadde ontboden, so sende
hem Sinte Jacop sijn hoeftcleede ende seyde:
„Nem dit hoeftcleet ende segt `Die heere heft op die nedergeworpen zijn;
die heere ontbint die gevangen'."
Ende thant doe hem thoeftcleet genakede, so wart hi ontbonden van Hermogenes gokelien ende hij bespotten ende ginc tot Sinte Jacop.
Ende Hermogenes wordt gram ende riep die duvelen voer hem, ende geboet
dat sij Jacop ende Philetus brochten tot hem gebonden, dat hij hem op Philetus
soude mogen wreeken, dat hem voert an sijn jongeren niet en souden mogen
bespotten. Mar doe die duvelen Sinte Jacop genaecten, so begonste[n] sij in die
lucht te vliegen ende seyde[n]:
`Jacop, Goids apostel, ontfermt dy ons, want eer onse tijt gecomen is, so
verbarnen wij nu'.
Sint Jacop seyde:
Waerom sij dij tot my gecomen?'
Si seyden:
`Hermogenes heeft ons gesent dat wij di ende Philetus tot hem brengen
souden, mer /52 va/ altehants wij tot dij gecomen zijn, so heeft ons God
mit vurigen ketten gebonden ende torment ons zeer'.
Sint Jacop seyde:
`Die engel Goids ontbinde u ende keert weder [naar] Hermogenes ende
brengt hem gebonden tot my ongequest'.
Ende doe sij weck gevaren waren, so grepen [si] Hermogenes ende bonden
hem sijn handen op sinen rugge ende brochten tot sinte Jacop ende seyden:
`Du sendeste ons daer wij verbrant waren ende zwaerlicen getorment'.
Ende die duvels seyden tot Sinte Jacop:
`Gif hem in onser macht dat wij dijn onrecht wreken mogen ende onse
verberninge'.
Ende Sinte Jacop seyde:
`Siet, Philetus is voer u ende waerom en hou dien niet?'
Sij seyde [n] :
Wij en mogen niet ghenake een mugge die in dijnre slaepcamer is'.
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Ende Sinte Jacop seyde tot Philetus:
`Omdat wij goet voer quaet geven sullen als onse heere leerde; Hermogenes
bant dij, mer du Philetus, ontbinde hem'.
Du Hermogenes ontbonden was, so stont hi bescaemt, ende Sinte Jacop
seyde hem:
`Ganc vrijliken daer du wilste, want ons en behoert niet toe dat men
yement sijn ondancx doet geloven.'
Ende Hermogenes seyde:
`Ic bekenne der duvelen gramscap ten sij dattu mi yet vanden dijnen
geveste dat ic mit my neme of si sellen my doden.'
Ende Sinte Jacop gaf hem sijn stoc ende Hermogenes ginc en wech ende
brochte alle sijn boeken vander tovernye omdat hij se verbarnen souden; ende
sinte Jacop dedese hem in die zee werpen om dat die stanc van haren vuer nyement deren en soude. Ende doe hi die boecken in die zee geworpen had, so
quam hi weeder totten apostel, ende hielt sijn voeten ende seyde:
`Verlosser der zielen, ontfaet dien in sijnre berouwenisse, die du noch
hebste verdragen dy hatende ende lasterende.'
Doe begonde Hermogenes so volmaect te worden in Goids minne ende
/52°b/ vreese, sodat hi veel myrakel dede.
Doe die joden sagen dat Hermogenes bekeert was, so worden sij gram ende
gingen tot Sinte Jacop ende berispten waerom dat hi Christum predicte. Ende
doe Sinte Jacop gheproeft hadde mitten scryften Christus toecomst ende sin
passie, doe gheloefder veel an hem. Mar Abiathar die biscop was van dien jaer,
hi beroerde een grote geruct inden volcke ende sij worpen Sinte Jacop een zeel
om den hals ende leyden also tot Agrippen. Ende doe men leyde om te onthoefden bijden bevelen van Agrippen, so lach een lamme in den wege ende
riep op hem dat hem genase. Ende Sinte Jacop seyde:
`In den name ons heren Jhesum Christte, om wiens gelove ic nu worden
geleit om te onthoefden, scant op gesont ende benedine dinen scepper.'
Ende thant stont hi op gesont ende benedide onse heere. Mer die scrijben
die tzeel om den hals hadde gedaen ende treckede, wies name Josias was, soe
hi dit sach, so viel hij tot sinen voeten ende badt genade ende eyschede dat
hien kersten maecte. Soe dit Abiathar sach, so dede hien houden ende seyde:
Ten sij dattu Christus naem vloeckes, soe suldij worden mit Jacop onthoeft'.
Josias seyde hem:
`Vermaledijt bistu ende al dijn goden sijn vermaledijt, mer ons heere
Jhesus Christus naem moet sijn gebenedijt eweliken, Amen'.
Doe dede Abiathar sinen mont mit vuusten slaen ende hi sende tot Heroden ende vercreech dat men mit Jacop onthoefden soude. Ende doemense
beyde onthoefden soude, so badt Sinte Jacop den stocker om een pot waters,
ende hi doepte Josyas. Ende thant sloechmen hem beyden thoeft of.

DE APOSTEL JACOBUS DE MEERDERE

247

Sinte Jacop was onthoeft opten achten dach van Aprellrabende dat w as in
Onser Liever Vrouwe-Bootscap; ende opten Achtende dach voer augustus so
was /53ra/ hi tot Compostellen ghebrocht, want sijn begravinge was verlanget
van augustus tot januarius 123. Daerom so ordineerden die kerc datmen sin feest
vieren soude opten achten dach voer augustus, omdattet dan bettamelic was.
Johannes Beleth seyt doe Sinte Jacop onthoeft w as , want hi scrijft naerstelic
van den overbrengen Sinte Jacops.
So namen sijn jongeren sin lichaem bij nacht om die vrese der joden ende
leyden in een scip ende baden onzen heere dat hi hen versage een waerdige stat
van begraven. Ende sij gingen mede int scip, ende sonder stuer of stuerman so
brochtse die engel Goids in Galissien in eenre coninginne rijke die Lupa hiet.
Want dese Lupa was een coninginne in Hyspanien die so hiet om haerre
felheit.
Ende die jongeren leyden den lichaem wten sceep op eenen groten steen,
ende die steen smelte recht als was onder den lichaem ende maecte een vorm
also groot als dat lichaem. Ende doe gingen die jongeren tot Lupa ende seyden
haer:
`Onse heere Jhesus Christus hevet tosti gesent sijns apostels lichaem, ende
datstu door ontfaen selste, dien du levende niet ontfaen en woudes'.
Ende sij vertelden haer hoe hi daer angecomen ware sonder enich stueren
ende eyschede een tamelike stede tot sijnre begravinge. Doe dit die conincgynne
gehoert hadde als Johannes Beleth seyt, so sende sij de 124 tot alten wreeden
man in boescheeden. Ende als sommige[n] seggen, so sende sijse toten coninc
van Hyspanyen, dat si sin consent hoer of hebbe woude.
Ende dese man vincse ende leytse in een kerker. Mar doe hi at, so ondede
die engel Goids die kerker ende lietse vrij wt gaen. Doe dat die man vernam,
so sende hi haestelic ridders na hem, diese vangen souden. Mar doe die ridders
over een brugge varen soude, so brac die brugge ende sij verdroncken alle in
die rivier. Doe die man dat /53rb/ hoerde, so had hijs rou, ende hi ontsach hem
ende sijn luyden ende sende hem na ende bat hem dat si tot hem weederkeerden ende sij souden vercrijgen so wat sij wouden. Ende doe quamen sij weeder
ende bekeerden dat volc tot Christum.
Doe dat Lupa hoerde, so was sij herde droevich. Ende doe die jongeren
weder tot haer quamen ende doe sij haer seyden des conincx wille, so antwoirde sij:
Nemet die ossen die op desen berch sijn, ende doetse in een wagen, ende
voertse tot ons heeren lichaem ende sticht een stat also ghij wilt'.
Dat seyde Lupa mit quamen meninge, want sij wisten wel dat die ossen
waren wilde stieren. Ende daer waende sij dat sise niet en souden mogen vaen
noch spannen in den wagenen, of, al mochten sijse inspannen, dat zij harwaert ende darwaert souden lopen, ende dat sij also den waghen breken soude
123 Ltk. 280, 66ró
: op den XXV dach in marte in onser vrouwen boetscap ende
opten achtensten dach voer den oist so was hii tot Compostellen ghebrocht want syn
begravinghe wort verlanghet van oest tot ianuarium toe.
124
Ltk. 280, 66`'a: so seynde sise.
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ende den lichaem mitten dissipulen ofwerpen. Mer tegen Gode en is gheen
wijsheit; mer die jongeren en peynsde om haer boesheyt niet.
Ende ghingen opten berch ende dede bersten eenen drake die tegen hem
quam lopen ende tvuer wt blasende mitten teyken des crucen. Ende doe sij op
die stieren een cruus hadden gemaect, so werden si also sacht als lammeren.
Ende doe deden sijse in die waghen ende leyden Sinte Jacops lichaem mitten
steen daer hi op lach optien karre, ende die ossen voerden den lichaem sonder
yements driven in deser Lupen palays. Doe dat sij dat sach, so hadde sijs groot
wonder ende sij gelovede ende wort kersten ende gaf hem al dat sij eyschede[n].
Ende sij dede dat palays wyen in een kerc in Sinte Jacops eer, ende gaf daer
groot goet toe. Ende in goeden wercken so eynde sij haer leven.
Wonderverhalen
125Also Sinte Calixtus die paeus seit, so was een man die Barnaert hiet wren
bisdom van Mutynen126 gevangen ende gesp an nen ende geleyt onder eenen /53va/
toirn ende hi anriep altoes Sinte Jacop. Ende Sinte Jacop openbaerde ende seyde:
`Co rn , volch my na in Galissien'.

Ende Sinte Jacop brac die veeteren ende hi ontvoer hem; mer dese Bernaert
hinc die veteren om sijn hals ende ginc tot boven in den toirn. Ende sonder
quetsen spranc hi daer of tot enen spronge; nocht an s was die toirne LX cupites
hoge.
127A1s

Beda seyt, so had een man alte grote sonde gedain. Ende doe hijt
sine biscop biechte, doe en dorste hi hem niet absolveren, mer hi sende die
mensche mit eenen brief tot Sinte Jacop daer die sonde in gescreven was. Ende
op Sinte Jacopsdach, so leyde dese man den brief op Sinte Jacops outaer ende
badt hem dat hi die sonde woude doen vergeven ende of plamen overmits sijn
verdienten. Daerna nam hi den brief vanden outaer ende hi deden op ende hi
vant die sonden of gedaen. Ende hi dancte Gode ende Sinte Jacop ende maecte
condt wat hi gedaen hadde.
128Als Hubertus van Bisintynen [Besancon] seyt, so waren XXX menschen
van Lotoringien 129 die tot Sinte Jacops toghen int jaer ons heeren M ende lxxij.
Ende sij belove[n] de alle deen den an deren trouwe te doen, wtgenomen een.
Ende een van haren gesellen wert siec ende sijn gesellen bleven XV dage bi
hem. Ten lesten, so lieten si hem alle sonder die een die hem gheen trouwe
geloeft en hadde, want die bleef bij hem ten voet van Sinte Michiels berch.
Mer alst avont was so starf hi, ende die gheen die levende was, begonste hem

125 Ltk. 263, 100`'x; Ltk. 279, 79ra; BPL 86, 5vb; dit wonderverhaal niet in Ltk. 280;
vgl. Whitehill (ed.) Codex, 273: nr. M.
126
127

Modena.
Ltk. 280, 67ra ; vgl. Ltk. 263, 100°a; Ltk. 279, 79ra; BPL 86, 5" b; vgl. Codex,
262-263: nr. II.
128 Ltk. 280, 67ra; Ltk. 263 100"x; BPL 86, bra ; vgl. Codex, 265-266: nr. IV.
129 Lotharingen.
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zeer te verbazen om der enicheit der wildernisse ende vanden dode, ende
omdat die nacht donker wort, ende om die wreetheit des volcs van dien lande.
Mer Sinte Jacop openbaerde hem in die /53v b/ gelijckenisse eens rijdende mans
ende him troesten ende seyde:
`Ghijf my desen dode ende sit after op mijn paert'.
Ende aldus voeren sij binnen dier nacht eer dat die sonne op ginc XV dachvaerden ende quamen ten berch ter blijscapen 13 ° op een halve mijle na Sinte
Jacops. Ende Sinte Jacop dede daer beyde of gaen, ende hi beval den levende
dat hi die canoniken van Sinte Jacops vergaderen soude om den dode pellegrum te begraven, ende dat hi sin gesellen seggen soude dat haer pelgremaedze
niet en waer omdat sij haer beloften gebroken hadden. Ende hi dede dat hi
hem beval ende seyden sin gesellen van haren weegen dat hem sinte Jacop
beval.
131 Als Calixtus die paeus seyt, so toech tot Sinte Jacops een Duusch man
mit sinen zoon int jaer ons heeren M ende lxxxiij 132, ende hi toech in die stede
van Thelosen 133 omdat hi al daer herbergen woude. Ende sin waert maecten
droncken, ende hi stact al heymelic een silveren nap in sin sack. Ende doe sij
des morgens wech waren gegaen, so volchde hi na ende dedese weederbrengen
als dieven ende leyden hem op dat sij een silveren nap gestolen hadden. Ende
doe sij seyden dat hijse dede hangen waert dat men den nap onder hem vinden consten. Ende doe men den nap in die male gevonden hadde, so leyt men
se thant voerden rechter. Ende men gaf vonnes over hem ende al dat sij hadden gaf men den waert, ende men wijsden den eenen vanden tween te hangen.
Mer doe die vader voer den zoon snde die zoon voer den vader hangen woude;
die strijt was groot van hem tween. Ten lesten hinc men den zoon ende die
vader ghinc voert Sinte Jacops waert.
Ende /54ra/ na XS XX dagen so quam die vader weeder ende keerde daer sijn
zoon hinck ende hi beweenden alte zeer. Ende die zoon die gehangen was
begonsten te troesten ende seyde:

`En, lieve vader, en ween niet, want my was nye so wel, want tot nu so
hevet Sinte Jacop my behouden ende gevoet mit hemelscher spijsen'.
Soe dat die vader hoerde, so liep hi ter stat wairt ende tfolc quam ende
deden den pelgrim gesont af ende hingen den waert.
134
Hugo van Sinte Victor seyt dat die duvel eenen pellegrim openbaerde
die tot Sinte Jacops ginc in Sinte Jacops gelijc, ende hi seyde hem veel vander
kativicheit deser werelt. Ende hi seyde hem, dat hi salich waer, woude hi hem
130

de `Montjoie' vlak bij Compostela.
Ltk. 280, 67va; Ltk. 263, 100vó; Ltk. 279, 79r b ; BPL 86, 6rb ; vgl. Codex, 267268: nr. V.
132
Dezelfde aanduiding in Ltk. 263 en BPL 86; in Ltk. 279: geen jaartal; vgl. 280,
67va: lxxxiiii.
133 Toulouse.
134 Ltk. 280, 68rarb;
Ltk. 263, 101 ra; BPL 86, Eva; niet in de Codex; vgl. Migne
PL 176, col. 583-584: Hugo van Sint Victor, De sacramentis libri II.16.2.
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selven doden om sinen wil. Ende dese pelgrim nam thant een zwaert ende
dode hem selven. Ende doe men quaet vermoeden droech op sin waert daer hi
gheherbercht was, ende hi anxt hadde dat men doden soude, soe wort die dode
weder levende ende seyde, doe hem die duvel totter tormente trecte die hem
geraden, dat hi hem selven doden soude, so quam Sinte Jacop toe ghelopen
ende verlosten ende voerden voir ons heeren troin. Ende doen die duvel daer
wroechde, so verbatten Sinte Jacop so dat hi weder levende worde.
135Mso Sinte Huge van Cluny 136 seyt, so was een jongelinc in bisdom van
Lyons die dicwijl mit groter devotien tot Sinte Jacops plach te gaen. Op een
tijt doe hi darwaert toech, so viel hi inden selver nacht in oncuuscheit. Ende
doe hi inden weege was so openbaerde hem die duvel op eenre nacht in Sinte
Jacops gelijc ende seyde:

Weetstu wel wye ic bin?'
ende hi seyde:
`Neen ic',
so seyde hij:
`Ic bin Sinte Jacop die apostel die du ale jaer pleegeste te versoecken /54rb/
mer weet dat ic zeer blijde was in dinre ynnicheit. Mar nu zeeder datstu
van huys biste gegaen, soe hebstu oncuuscheit gedaen ende ontgebiect tot
my gecomen, alsof God ende my dijn pelgremaedze genaem waer, het en
betaemt also niet. Mer so wye tot my in pelgremaedze comen wil, hij sel
eerst rauwe hebben ende biechten hem van sinen sonden. Ende na die
pergremaedze sel hise beteren mit penitencie.'
Ende doe dit die duvel geseyt hadde, so voer hi wech. Doe was die jongelinc
in groten daghen ende op settede weeder thuus te varen ende hem te biechten
ende dan sinen wech darwaert te stueren. Ende doe openbaerde hem die duvel
weder in Sinte Jacops gelijckenisse ende ontriettet hem al. Ende seyde dat hem
die sonde nymmermeer en soude werden vergeven, ten waer dat hi sin manlicheit altemael afsnede. Mar hi soude veel saliger weesen woude hi hem selven
doden, ende om sinen wille martelaer werden.
Dese jongelinc des nachts, doe sijn gesellen sliepen, so nam hi een zwaert
ende sneet sin manlicheit of, ende daer na stack hi dat selve messe doer den
lichaem. Doe sin gesellen ontsprongen waren ende sij dit saghen, so vlogen sij
van anxt en wech darmen hem niet aenleggen en soude vander manslaecht.
Mar doemen sij graf makede, hi die daer doet was wort weeder levende, ende
hi seyt hem allen die daer vlogen wat hem geschiet was. Ende seyde:
`Doe ic my selven overmits des duvels rade gedoot hadde, so begreep my
die duvel ende leyde my ter tormente waert. 137 Ende Sinte Jacop quam
ons na lopen ende berispte dye duvel zeer van hare bedriegenisse. Ende
135
136
137

Ltk. 263, 101 rb; BPL 86, 6`'b; niet in Ltk. 280; vgl. Codex, 278 282: nr. XVII.
Ltk. 263: Clyringi; BPL 86: Clingi.
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Doe sij onderlinge lange streeden bij Sinte /54vaI Jacops dwange, so
quamen wij tot eenen velde 138 daer onse vrouwe Maria sat ende sprac mit
veel heyligen. Ende doe Sinte Jacop haer over die duvelen claechde om
mine wille, so versprac sij die duvelen zeer, ende beval dat men my weder
ten lichaem brengen soude. Aldus nam my Sinte Jacop ende brochte my
weder ten lichaem als ghij nu siet'.
Ende binnen drien dagen was hi also heriesen dat hi niet dan een litteyken
en hadde. Ende hi ginc voert tot Sinte Jacops ende doe hi sin gesellen vant, so
vertelde hi hem al dat hem gesciet was.
139A1s

Calixtus die paeus seyt, so was een Fransoys die tot Sinte Jacops ginc
mit sijn wijf ende kinderen int jaer ons heeren duysent ende hondert omdat hi
vlien woude die sterfte die in Vrancrijc was ende omdat hi Sinte Jacop woude
visentieren. Ende doe hi ter stat van Panpilonien 140 gecomen was, so starf daer
sijn wijf ende sijn waert toech tot hem alle haer gelt ende sin paert daer hi
ende sijn kijnden op voeren. Mer dese pelgrum toech wech al wenende ende
doe droech hi enich vanden kinderen op sin scouderen ende die ander leyde
hi mitten hant. Ende hem quam een man mit enen ezel tegemoet ende van
medelijden so leende hi hem den ezel dat hi sin kinderkijns daerop voeren
soude. Ende doe hi tot Sinte Jacops gecomen was, so openbaerde hij hem daer
hi wakede ende bede ende vraechde hem of kien yet liende. Ende doe hi seyde:
`Neen ic',
doe seide hi hem:
`Ic bin Jacop die apostel die dij dinen ezel geleent hebbe; ic sellen dy noch
leenen weder te keeren, mer du se[1]ste weeten dat dijn waert doot sel vallen van eenen /54vb/ solre, ende du selste al weder hebben dat hi dy nam'.
Ende als dit aldus gesciet was, so quam hi blide thuus, ende doe hi die kinder vanden ezel gedaen had so voer die ezel wech.
"'Het was een coepman beroeft van eenen tyran ende doe hielt hien gevangen. Dese anriep ynnichlic Sinte Jacop dat hi hem te hulpen quame. Ende
Sinte Jacop openbaerde hem daer die wachters waecten ende leyden tot boven
inden toirn. Ende thant so neychde die toirn sozeere, so dat die toppe optie
aerde quam. Ende hi ginc daer wt sonder springen ende ginc vrij wech. Ende
doen die wachters vervolchden, al wasset dat si voer bij hem leeden, nochtant
so en sagen si hem niet.

Hubertus van Vysentinen 143 seyt dat op een tijt drie ridders van Lyoens
voeren tot Sinte Jacops. Die een van hem drien voerde eens wijfs sac op sin
142
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Ltk. 263, 101°x: mersche.
Ltk. 280, 67'ab; Ltk. 263, 101vb; BPL 86, 7"a; vgl. Codex, 268-269: nr. W.
140
Pamplona.
141 Ltk. 263, 101vb; BPL 86, 7" b ; niet in 280; vgl. Codex, 274-275: nr. XIV.
142
Ltk. 263, 102ra; BPL 86, 7' b; niet in 280; vgl. Codex, 276-278: nr. XVI, Anselmus
van Canterbury.
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pairt omdat sijs hem bat; daerna vant hij eenen siecke bij den weghe, die bijna
eenmachtich was, ende dien sette hi oop sin paert ende droecht ende volchde
den paerde. Mer doe hi anmachtich wort om die hetten vander sonne ende om
die pijn vanden weeghe, soe hi te Galissien gecomen was, so wort hi sieck.
Ende doe hem sin gesellen baden dat hi peynsen soude om die salicheit sijnre
sielen, so wort hi drie dage stom. Mer opten vierden dach doe sijn ghesellen
verbeydende waren sinre doot, so versuchte hi alte zwaerlike ende seyde:
`Ic dancke Gode ende Sinte Jacop, want bij sinre verdiensten ben ic
verlost. Want doe ic doen woude dat ghij my riet, so quamen die duvelen
tot my ende pinden my so zeer, dat ic temael niet spreken en mochte dat
be- /5 5ra/ hoerlic was tot mynre sielen salicheit. Mer ic hoerde u wel, mer
ic en mochte u niet antwoirden. Mer nu quam hier Sinte Jacop ende
brochte in sin luchter hant des wijfs sac, ende in sin rechterhant des
armen mans stock die ic in den wege gehulpen hadde. Also ic had den
stoc voerden speer ende den sac voerden scilt. Ende hij onginc die duvelen
alsof hi gram geweest hadde ende verwaerdze mitten stoc dien hi ophief
ende verjaechdese. So siet, ic bin mit Sinte Jacops verdienten verlost ende
om sinen wille is my weder die sprake gegeven. Hierom roept ende doet
tot my comen een priester, want ic en macher niet langer weesen in desen
leven.'
Ende hij keerde hem tot een van hem luyden ende seyde:
`Vrient, en dien niet meer dijnre heer, want waerlic, hi is verdomt ende hi
sel cort quader doot sterven'.
Soe dese man begraven was, so seydet dese ridder sinen heer, mer hi en achtet niet ende hi veronwaerden hem te beteren. Daerna wort hi in eenen strijde
doersteeken mit eenen zwaerde. 144
145

A1sCalixtus die paeus seyt, soe was een man van Verselay [Vézelay] die
tot Sinte Jacops ginc ende hem gebrac teeten. Ende doe hi hem scaemde te
bidden ende hi lach onder eenen boem ende sliep, so droemde hem dat Sinte
Jacop voede. Ende doe hi ontspranc, so vant hi tot sinen hoefde een gherstenbroot ende dermede leefde hi XV dagen totdat hi thuus quam. Nochtans so
hat hi daer alle dage of so veel hi mochte, ende des anderen dages so vant hijt
al gheheel inden sac.
146 Calixtus seyt oic dat een poorter was van Bartoloonien 147, die int jaer ons
heeren M ende C tot Sinte Jacops voer. Ende hi badt alleen dat hi nymmermeer van /55rb/ sinen vianden gevangen en moste worden. Mer doe hi weder
quam doer Cecylien 148 so wort hi in die zee van den Zarasinen gevangen, ende
144

Ltk. 263, 102rb: speer, vgl. BPL 86, 8rb.
Ltk. 280, 68ra; Ltk. 263, 102rb; BPL 86, 8r b; vgl. Codex, 400 (1139), toegevoegd
aan de tekst van het Boek van Jacobus.
146 Ltk. 263, 102rb; Ltk. 279, 79va; BPL 86, 8`'a; niet in 280; vgl. Codex, 286-287:
nr. XXII.
147 Barcelona.
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hi wort dicwijl van hem vercoft in jaermarcten. Ende doe hi xiiiwarven vercoft
was, ende hi mit dubbelde veteren gespannen was, so anriep hi Sinte Jacop
ende Sinte Jacop openbaerde hem ende seyde:
`Soe du in myn kerc waerste, so lietstu achter die salicheit dynre sielen,
ende bades alleen om die verlossinge dyns lichaems. Daerom so hebstu dit
ongeval gehadt, ende omdat onser heere ontfermhertich is, so heeft hi my
gesent dat ic dij verlossen sel.'

Ende thant braken die veteren, ende hi droech een deel daerof doir die
Zarazijnen lant ende haer borge om te tuygen dese myrakel. Ende hi quam
weeder tot sinen lande dert alle die luyden sagen ende verwonderden, want
alsmen yement vaen woude als hi die veteren sach, so vloech hij. Ende als in
die wildernisse ossen of ander wilde diere tot hem quamen, thans als sij die
veteren sagen, so worden zij alte zeer vervaert ende vlogen.
149 Int jaer ons heeren M ende C ende xxxviij so was een jongelinc van simpelheit bedrogen, welke jongelinc was van eenen borge die Pereit 15° die stat
twisken Florencen ende Pistoryen. Ende op Sinte Jacopsavont so stac hi dat
vuer in sijns voichts coern omdat hi hem sijn erfachticheit ondergaen woude.
Hierom wort hi gevangen ende geoerdelt datmen sleepen soude ende verbernen. Ende hi biechte sijn sonden ende offerde hemselven Sinte Jacop. Ende als
hi lange gesleept hadde in een hemde op een steennachtich lant, so en gevoelde
hi gheen quetsinge in sinen lichaem noch in sin hemde. Ten lesten wort hi an
een stake ghebonden ende men bender al / 5 5 va/ omme ende omme ende hout
ende men stack er vuer in. Ende dat hout ende die banden verbarnden, mer hi
die altoes Sinte Jacop anriep en wert niet gequest noch in sin lichaem noch in
sinen hemde. Ende doe sij hem echter int tfuer werpen woude, so verlostem
Sinte Jacop echter.

Ende God wordt grotelic geloeft ende gedanct in Sinte Jacop sin apostel; lof
sij die soete Heere Christus.
BIJLAGE 2 : GEBED TOT DE HEILIGE JACOBUS 151

104a: Een schoon ghebet vanden heilighen apostel Sinte Jacob
104b [naast Jacobusminiatuur] 0 heilighe weerdighe apostel Iacob van
Hyspaengien, die den armen bedructen menschen in haren noot soe vriendelijcken troestes.
0 gloriose Sinte Iacob ende alderheilichste vader, goedertieren apostel en
verduldich martelaer een mynlyc guberneerder den ghenen die u aenroepen.
149

Ltk. 263, 102va; BPL 86, 8"b; niet in 280; niet in de Codex; vgl. Archivio di
Stato Pistoia, Documenti vari 27 (1496) 188r-191`', Lucia Gai, `Testimonianze, 163164 en n. 129.
150 BPL 86: Preyst, Prato.
151 Karlshamm, Hs 0. Smith 1 (Film: Universiteitsbibliotheek Leiden, BPL 2563)
104a: Een schoon ghebet vanden heilighen apostel Sinte Jacob; 104b: Jacobusminiatuur.
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0 Sinte Iacob, eere der heiligher apostelen ende weerdicheit des volcs van
den walschen tonghen, advocaet ende patroen der pelgrymmen ende verdrucker
der boesheit der sonden.
0 Sinte Iacob, die allen den ghenen te hulpen comt, die met ganssen gheloeve ende met vasten betrouwen dy aenroepen, alsoe wel inder zee als inder
aerden.
0 mijn wtvercoren apostel, comt my te hulpen ende dynen dienaren die dy
aenroepen ende in dynre hulpen seer betrouwen ende int eynde mijns levens
wilt /105a1 mijn allendighe siele beschermen ende behoeden voer des boesen
gheest laghen ende en wilt my in die grouwelijcke stonde niet versmaden als
een yeghelijc sal Toen ontfaen na synen wercken.
Ende dit soe wilt doen doer den ghenen die dy in sijn gheselscap heeft ghewerdicht wt te verkiesen.
Amen
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1. Inleiding
1.1. Er bestaan heel veel publicaties waarin het talenprobleem in de
Europese Unie op de een of andere manier aan de orde wordt gesteld
(een overzicht in Willemyns & Bister-Broosen 1995). Ondanks het feit
dat daar allerlei facetten in worden behandeld en van diverse uitgangspunten wordt uitgegaan, is er één facet dat in bijna alle uiteenzettingen
ontbreekt en dat is de opinie van de betrokken Eurocraten en een analyse
van hun feitelijk taalgedrag. M. Schlo1 macher is de enige die ook dat
aspect heeft onderzocht en zijn analyse van de situatie in het begin van
de jaren negentig in de Europese Instellingen in het algemeen vindt men
in Schlo1 macher (1994 en 1996). Taalgedrag en -attitudes van Nederlandstaligen werden totnogtoe nog nooit onderzocht. In het onderhavige artikel doen wij verslag van een enquête die wij hebben uitgevoerd
bij één van de groepen die ons het meeste interesseren, nl. die van de
Nederlandstalige leden van het Europese Parlement.
1.2. Ten aanzien van het gebruik der talen geldt voor het Europese
Parlement natuurlijk ook wat voor alle andere Europese instellingen
geldt, nl. het decreet van 15 april 1958 waarbij alle officiële talen van
de lidstaten tot officiële talen van de Europese Instellingen werden verklaard. 1 Het huidige reglement van het Europese Parlement vermeldt
dan ook uitdrukkelijk dat alle officiële talen van de Europese Lidstaten
gelijkwaardig zijn. In artikel 102 van het reglement staat:
1. Alle stukken van het Parlement worden gesteld in alle officiële talen.
2. De uiteenzettingen in een der officiële talen worden gelijktijdig vertolkt in elk van de andere officiële talen en in iedere taal die het
Bureau noodzakelijk acht.
1

Publicatieblad van de Europese Gemeenschap, 6.10.1958
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Het parlement voelt zich, meer dan enige andere EU-instelling, bij
de talenregeling betrokken partij en houdt er zich allang uitvoerig mee
bezig. Op grond van het zgn. „rapport-Nyborg", dat op 14 oktober 1982
met een ruime meerderheid door het EP werd goedgekeurd, werd de
discussie over het taalgebruik in het Parlement beslecht en werden de taalgebruiksregels vastgelegd. Er staat o.m. in: „Het EP bevestigt opnieuw
de stelregel dat alle talen van de Gemeenschap zowel actief als passief en
zowel schriftelijk als mondeling op volstrekt gelijkwaardige wijze moeten
warden gebruikt, wat met name geldt voor alle vergaderingen van het
Parlement en zijn organen" (Duthoy & Fasold 1993, 28-29).
Kort voordat Zweden, Finland en Oostenrijk tot de EU zouden
toetreden bezon het EP zich andermaal over het probleem en gaf op
21 mei 1992 een rapport uit, waarin het volgende citaat uitermate
belangrijk is:
„Par sa politique, l'Union élargie influera directement sur le destin de plus
de 350 millions de citoyens. Sa politique et ses lois doivent être compréhensibles. La sécurité juridique, la coopération et le controle démocratique commandent que la langue officielle de chaque Etat membre accède
aussi au rang de langue officielle de l'Union. Chaque citoyen et chaque
député élu au suffrage universel direct doivent donc avoir le droit d'être
entendu dans la langue de leur pays.
Il conviendra toutefois de rechercher des solutions, nouvelles et plus
souple, pour l'utilisation des langues a l'intérieur des organes (institutions)
de 1' Union. Il n'est pas nécessaire, ni sans doute opportun, de se mettre
d'accord sur certaines langues de travail pour zoutes les institutions. I1
importe plutót, pour commencer, de faire valoir le principe de la possibilité, officiellement aussi, d'un nombre limité de langues de travail". 2

Vooral die laatste zin laat de mogelijkheid van een kentering in de tot
dan gevolgde politiek open. Aangezien voor het EP het probleem van
de orale communicatie van levensbelang is heeft het verder geprobeerd
tot het vinden van oplossingen bij te dragen, o.m. door hoorzittingen te
organiseren, research te financieren en bij experten rapporten te bestellen. Op grond daarvan werden een aantal resoluties aangenomen met
een weer enigszins andere teneur (Baetens-Beardsmore 1994, 12) . Nadat
dan, tijdens het Franse voorzitterschap in de tweede helft van 1994, de
Franse minister voor Europese Aangelegenheden, Alain Lamarousse,
gesuggereerd had dat maar vijf van de elf officiële talen als „werktaal"
zouden worden erkend, keurde het EP op 19 januari 1995 unaniem een
resolutie goed waarin tot de vroegere standpunten werd teruggekeerd en
waarvan de belangrijkste punten als volgt luiden 3 :
2 Parlement Européen, documents de séance, rapport de la commission institutionnelle, rapporteur: M. Klaus Hansch, ref. A3-0189/92.
3 De Standaard 20 januari 1995.
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—een gelijke status voor de elf officiële talen is een van de grondbeginselen
van de EU;
—de invoering van een beperkt aantal werktalen zou een deel van de
inwoners van de EU tot tweederangsburgers degraderen;
—multilinguïsme vormt een van de kenmerken van de Europese cultuur
en beschaving;
—alle inwoners moeten de mogelijkheid behouden om met iedere EUinstitutie hun eigen taal te spreken;
—technische en financiële argumenten in dit verband zijn drogredenen.

Toch is de plenaire vergadering van het Europese Parlement haast de
enige vergadering waar inderdaad alle talen worden gesproken; in de
overige parlementaire vergaderingen wordt kennelijk een stilzwijgende
beperking van de werktalen doorgevoerd. Ook symmetrisch tolken vindt
slechts in een beperkt aantal, formele vergaderingen plaats. In heel wat
gevallen wordt er asymmetrisch getolkt, d.w.z. uit alle officiële talen in
slechts enkele zgn. contacttalen. Men gaat er dan stilzwijgend van uit
dat alle deelnemers aan de vergaderingen in kwestie ten minste een van
die contacttalen verstaan (Volz 1994, 90). „Wat ook voorkomt", zeggen
Duthoy & Fasol (1993, 26), „is dat men gebruik maakt van indirecte
vertalingen. Bijvoorbeeld: de Nederlandse en Franse cabines vertalen uit
het Grieks, en de andere cabines vertalen de vertaling". Dit kan natuurlijk in bepaalde gevallen tot verlies van nuance of, wat minder erg is, tot
grappige situaties leiden. Toen Oostenrijk, Finland en Zweden in 1995
tot de Unie toetraden, bleken een aantal praktische problemen het
onmogelijk te maken in de plenaire zittingen onmiddellijk een vertaling
uit alle talen in het Fins te garanderen. Een tijd lang werd daarom met
het net genoemde systeem van indirecte vertaling gewerkt, d.w.z. dat de
Finse tolk bv. niet direct uit het Portugees in het Fins vertaalde, maar

nu dat een
spreker een grapje of woordspeling maakte volgde direct het gelach van
zijn collega's. Toen dat al enkele minuten was uitgestorven, begonnen
de Finnen te lachen. „De Finnen lachen altijd het laatst" werd daarom,
een ommetje maakte via zijn Engelse collega. Iedere keer

gedurende maanden, in het Europese halfrond gemonkeld (Thyssen 1997) .

2. De enquête
2.1. Alle 45 Nederlandstalige Europarlementsleden werden uitgenodigd aan de enquête deel te nemen. 26 van hen gingen daar op in,
d.w.z. dat we de medewerking van 55% van de EP's hebben gekregen,
een voor dit soort enquêtes meer dan eervol resultaat, dat zeker representativiteit garandeert. Die representativiteit wordt nog vergroot door
het feit dat 15 Nederlanders en 11 Vlamingen hebben deelgenomen en
dat elke Europese fractie vertegenwoordigd was.
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In de vragenlijst kunnen twee categorieën vragen worden onderscheiden: 14 vragen behandelen het eigenlijke gebruik van het Nederlands
door de Europarlementsleden in verschillende reële situaties en in 11
andere, meer speculatieve vragen werd geprobeerd de visie van de EPleden op de toekomst van het Nederlands in het Europa van morgen te
achterhalen.
Omdat het niet altijd makkelijk was de betrokkenen te pakken te
krijgen, gebeurde de ondervraging van de parlementsleden op twee
manieren: 11 EP-leden werden mondeling geïnterviewd in het Europese Parlement en 15 parlementsleden stuurden ons hun ingevulde vragenlijst per fax of post.
2.2. Voor de verwerking van de gegevens kon een beroep worden
gedaan op de medewerking van Prof. Dr. Eisendrath van de VUB, die
wij hiervoor ten zeerste danken. Gebruikt werd het computerprogramma
Microsoft Excel. Bij de interpretatie van de gegevens is enige reserve op
zijn plaats. In de eerste plaats dient men er zich bewust van te zijn dat
statistische gemiddelden vooral tendensen weergeven, veel meer dan echt
gedrag en in de tweede plaats worden inconsistenties in de antwoorden
van de proefpersonen uiteraard niet door het statistische programma
uitgevlakt. Wij willen met een voorbeeld het belang van dit laatste
aantonen. Het antwoord op de vraag of er Nederlandse versies van de
vergaderstukken ter beschikking worden gesteld op de fractievergaderingen hangt natuurlijk af van de geplogenheden in elke fractie. Dat
de antwoorden het midden houden tussen „zelden" en „regelmatig'
hoeft dus geen verbazing te wekken. Maar dat 3 Europarlementsleden
antwoordden dat er nooit Nederlandstalige vertalingen in de fracties
aanwezig zijn, 6 van hun collega's beweerden dat de fracties zelden
Nederlandstalige vertalingen ter beschikking stellen, 3 meenden dat hun
fractie er af en toe ter beschikking heeft, 7 Europarlementsleden bij deze
vraag de antwoordmogelijkheid regelmatig aankruisten en 7 ten slotte
op die vraag met altijd antwoordden is op zijn minst heel verbazend.
Opvallend is bovendien dat tot al die antwoordgroepen mensen van
verschillende fracties behoren. Het is dus duidelijk dat deze antwoorden
geen echt beeld van de situatie kunnen geven. De heer Leo Vogelzang,
hoofd van het Directoraat Vertaling, afdeling Nederlands dat in Luxemburg is gevestigd deelde desgevraagd mee, dat in principe alle officiële
(=parlementaire) documenten van het Parlement, d.w.z. (ontwerp)verslagen, (ontwerp)resoluties, (ontwerp)adviezen, amendementen, en dergelijke altijd in alle officiële talen van de Gemeenschap worden vertaald
en hij merkt hierbij op dat deze regeling in alle gevallen wordt nageleefd.
De situatie t.a.v. de fracties daarentegen verschilt naargelang van de
fracties zelf, zegt Vogelzang. Vertalingen worden uitsluitend op verzoek
van de betrokken fractie gemaakt. Er zijn fracties die zelden of nooit om
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een vertaling naar het Nederlands vragen, terwijl andere dat wel doen.
Het feit dat vele fractieleden melden dat ze slechts af en toe vertalingen
krijgen, kan bijgevolg worden verklaard door het feit dat ze de Nederlandstalige vertalingen niet a anvragen, omdat ze met slechts met enkele
(werk)talen werken of omdat zij een vertaling naar het Nederlands om
de één of andere reden niet nodig vinden. In sommige fracties wordt
duidelijk een stilzwijgende beperking van de werktalen (en dus ook de
officiële talen) doorgevoerd.

3. Analyse van de antwoorden
3.1. De beschikbaarheid van Nederlandse vergaderstukken
3.1.1. Op de vraag of Nederlandse stukken ter beschikking zijn, kregen
we voor de diverse vergadersoorten volgende antwoorden:
—in de plenaire vergadering: 22 EP's zeggen „altijd", en 4 „regelmatig" 4
—in fractievergaderingen: de Christen-Democraten en de Liberalen antwoorden „regelmatig", de socialisten „af en toe", de Groenen „bijna
nooit". Ook hier antwoorden leden van dezelfde fractie soms op een
heel uiteenlopende manier (zie boven)
—in de commissies: het algemene antwoord van alle fracties is „regelmatig"
—voor de werkgroepen is het antwoord van alle fracties „af en toe"
3.1.2. Zijn de Europarlementsleden tevreden over de beschikbaarheid

van de Nederlandstalige vertalingen?
a) de plenaire zittingen
Het totale gemiddelde van 3,35 ligt tussen „tevreden" en „zeer tevreden" 5 . en daar is natuurlijk ook alle reden toe, omdat de stukken er
inderdaad ook altijd blijken te zijn. Er is dus uiteraard geen spectaculair
verschil tussen de politieke fracties noch tussen Nederlanders en Vlamingen.
b) de politieke fracties
In tegenstelling tot het toch wel positieve beeld dat we bij de plenaire
vergaderingen kregen, lijkt de tevredenheid van de Europarlementariërs
over het ter beschikking stellen van vertalingen in de politieke fracties
niet zo algemeen te zijn, maar toch gemiddeld „tevreden". Er is geen verschil tussen het Nederlandse gemiddelde (2,9) en dat van hun Vlaamse
collega's (2,8).
4 Voor de an twoorden werd een vijfpuntenschaal gebruikt. De volgende mogelijkheden konden worden a an gekruist: 1=nooit 2=zelden 3=af en toe 4=regelmatig en 5 altijd.
5 Hier werd een vierpuntenschaal gebruikt: 1=zeer ontevreden 2=ontevreden 3=tevreden en 4=zeer tevreden
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c) de commissies
Ook in de commissies zijn de vertalingen blijkbaar regelmatig aanwezig; gemiddeld zijn de EP's „tevreden". Het gemiddelde van de
Nederlanders bedroeg 2,8, dat van de Vlamingen 3,2.
d) de werkgroepen
Gemiddeld ongeveer hetzelfde beeld als bij de commissies (rond 3,0).
In tegenstelling tot wat we bij de commissies zagen, lijken de Nederlanders hier iets meer tevreden te zijn over de beschikbaarheid van Nederlandstalige vertalingen dan de Vlamingen. Het statistisch gemiddelde
van de antwoorden van de Nederlanders op deze vraag bedroeg immers
2,8 tegenover 2,5 bij de Vlamingen.
Ondanks het feit dat Nederlandse vertalingen in de fracties, de werkgroepen en de interparlementaire delegaties slechts „zelden" tot „af en
toe" aanwezig zijn, zijn de Europarlementsleden toch over het algemeen
„tevreden" over de beschikbaarheid van de Nederlandstalige vertalingen
in deze parlementaire vergaderingen.
Over één ding kunnen we dus zeker zijn: de tevredenheid van de
Europarlementsleden vertelt niets over de eigenlijke beschikbaarheid en
aanwezigheid van Nederlandse vertalingen in de talrijke en diverse soorten parlementaire vergaderingen.

3.2. Het eigenlijke taalgebruik van de Europarlementsleden
Achtereenvolgens zullen de volgende onderwerpen worden aangesneden:
1) het taalgebruik in de plenaire zittingen;
2) het taalgebruik van de EP -leden in hun contacten met de administratie van het EP en de Europese Commissie;
3) het taalgebruik in de schriftelijke stukken uitgaande van de administratie van het Europese Parlement en de Europese Commissie.
Hierbij worden vooral twee dingen onderzocht:
a) is er een verb and tussen het mondelinge taalgebruik van het Europarlementslid en de correspondentie uitgaande van de eerder vermelde instellingen;
b) is er een verb and tussen het schriftelijke taalgebruik van het Europarlementslid en de correspondentie uitgaande van de instellingen.
3.2.1. Het taalgebruik in de plenaire zittingen
19 van de 26 Nederlandstalige Europarlementsleden verklaarden in
deze vergaderingen „altijd" Nederlands te spreken. De overige 7 Euro-

NEDERLANDS IN DE EUROPESE INSTELLINGEN

261

parlementsleden zeiden daar „regelmatig" Nederlands te spreken. Welke
talen spreken die dan nog in de plenaire zittingen?
—Engels: gemiddelde van 3,1: waarde = „af en toe"
—Frans: gemiddelde van 2,6: tussen „zelden" en „af en toe"
—Duits: gemiddelde van 2,4: tussen „zelden" en „af en toe".
Bij de Nederlanders is het gemiddelde voor het gebruik van het
Nederlands 4,4, bij de Vlamingen 4,9. Die laatsten spreken dus vrijwel
altijd Nederlands.
De belangrijkste reden waarom Europarlementsleden soms naar andere
talen grijpen is, zo verklaren ze, dat het enkel op die manier mogelijk
isdeanchtv rionalemdtk.Zsanmet
andere woorden voor de keuze tussen het innemen van een heel principieel standpunt of het gebruik van een andere taal, die garandeert dat
hun tussenkomst ook internationale erkenning kan krijgen. Ook Guido
Naets, perswoordvoerder van de EU, heeft vroeger op dat dilemma
gewezen: „De audiovisuele dienst van het EP neemt 80% van de parlementsdebatten in video op; de Europarlementariër die zijn 3 of 5 minuten spreektijd integraal in het Nederlands debiteert, zal van ons allemaal
wel een pluim krijgen. Maar een buitenlands TV-station zal geen zin
van hem monteren, tenzij hij die ene sleutelzin in het Frans of Engels
uitspreekt. Maar als een politicus dat doet, zal hij in de vaderlandse pers
allicht veel tegenwind krijgen" (Naets 1994, 47).
3.2.2. Het taalgebruik van de Europarlementsleden in hun contact met
andere Europese instellingen: de administratie van de Europese
Commissie en van het Europese Parlement.
3.2.2.1. De administratie van het Europese Parlement
a) Mondeling taalgebruik
Op de vraag welke talen ze spraken in hun contacten met de administratie van het Europese Parlement, antwoordde de overgrote meerderheid van de Europarlementariërs „dat hangt ervan af welke taal de
betrokkene spreekt"; dat wijst dus duidelijk op taalaccommodatie.
Nederlands gebruiken: „af en toe" : 10 leden; „regelmatig": 11;
„altijd": 2 leden. De meerderheid van de ondervraagde Europarlementsleden doet iets vaker een beroep op het Engels dan op het Nederlands.
Het verschil tussen de politieke fracties onderling is nauwelijks relevant. Verschillen tussen Nederlanders en Vlamingen in hun taalgebruik
met de administratie van het Europese Parlement blijken er nauwelijks
te zijn. Wat het gebruik van het Nederlands betreft behalen ze allebei
hetzelfde gemiddelde, nl. 3,5 (d.w.z. tussen „af en toe en „regelmatig").
Verder is het zo dat de Vlamingen iets meer Frans spreken dan de
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Nederlanders (3,4 tgo 3,1) en dat de Nederlanders dan weer iets meer
Engels spreken dan hun Vlaamse collega's. Opmerkelijk is wel dat de
Nederlandse Europarlementsleden duidelijk meer Duits gebruiken in
hun mondelinge communicatie met de administratie van het EP (gemiddelde = 2,8) dan de Vlamingen (gemiddelde = 1,8).
b) Schriftelijk taalgebruik
De antwoorden laten een verschil zien tussen de mondelinge en de
schriftelijke communicatie met de administratie van het Europese Parlement: het Nederlands wordt in de schriftelijke communicatie iets vaker
gebruikt dan in de mondelinge. Het statistische gemiddelde is „regelmatig" (3,88 tegenover 3,46 voor het mondelinge taalgebruik). Er is geen
onderscheid tussen het taalgebruik van de verschillende fracties.
Frans wordt veel minder gebruikt in de schriftelijke communicatie
(1,96 d.w.z. tussen „nooit" en „zelden") dan in de mondelinge (3,46
d.w.z. tussen „af en toe" en „regelmatig"). Dit geldt voor alle politieke
fracties. Het Duits is in de schriftelijke communicatie nog minder
populair dan het Frans. Het totale gemiddelde bedraagt immers slechts
1,5. Het gebruikt van het Engels daarentegen stijgt voortdurend, zowel
in de mondelinge als in de schriftelijke contacten van de Europarlementsleden: het totale gemiddelde bedraagt 2,42 en ligt hiermee duidelijk boven het gemiddelde van het Frans en het Duits.
Er wordt vaak geopperd dat Nederlanders meer Engels zouden
gebruiken dan de Vlamingen. De gemiddelde waarden bevestigen dit
tot op zekere hoogte: de Nederlanders haalden een gemiddelde van
2,7 (eerder „af en toe") tegenover een 2,0 voor de Vlamingen (,,zelden").
De Nederlandse Europarlementsleden lijken ook iets minder in het
Nederlands (gemiddelde van 3,7) te schrijven in contacten met de
administratie van het Europese Parlement dan de Vlamingen (gemiddelde van 4,2) .
3.2.2.2. De Europese Commissie

a) Mondeling taalgebruik
Het gebruik van het Nederlands verschilt hier nauwelijks van dat in
de contacten met de administratie van het EP. Nederlands gebruiken:
„af en toe": 11 leden; „regelmatig": 9; „altijd": 2 en „zelden": 4 leden.
Ook hier is er nauwelijks verschil tussen de politieke fracties onderling.
Net als bij de administratie van het EP geven de Nederlandstalige
Europarlementsleden in hun mondelinge contacten met de Europese
Commissie op bepaalde momenten eerder de voorkeur aan andere talen
dan het Nederlands, vooral dan het Frans en het Engels. De reden hiervoor is al bekend, ze zijn immers van mening dat ze op die manier communicatief beter functioneren.
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b) Schriftelijk taalgebruik
Voor het schriftelijke taalgebruik van de Nederlandstalige Europarlementsleden met de Europese Commissie krijgen we ongeveer dezelfde
antwoorden als voor de schriftelijke communicatie met de administratie
van het Europese Parlement.
Nederlands gebruiken: „altijd": 10 leden; „regelmatig": 8; „af en
toe" : 3; „zelden" : 4 en „nooit": 1 lid.
Frans en Duits worden in de schriftelijke communicatie nauwelijks
gebruikt. Het Engels, daarentegen, is voor een groot aantal Nederlandstalige Europarlementsleden in de mondelinge communicatie belangrijker dan in de schriftelijke communicatie met de Europese Commissie.
3.2.3. Samenvattend:
— De keuze voor bepaalde talen hangt af van de aard van de communicatie (mondeling of schriftelijk)
—Engels staat duidelijk hoger op de (mondelinge) communicatieve
ladder. De absolute waarden toonden immers al aan dat de Europarlementsleden meer Engels spreken met de Europese Commissie dan
Nederlands.
— Ook Frans wordt zowel in mondelinge communicatie met de administratie van het EP als met de Europese Commissie vaak gebruikt,
zij het in mindere mate dan het Engels.
—Duits wordt, in tegenstelling tot de mondelinge contacten met de
administratie van het Europese Parlement, in mondelinge communicatie met de Europese Commissie zelden of nooit gebruikt.
De Europarlementsleden stellen in de mondelinge contacten het
communicatieve doel duidelijk voorop. Zij vinden het belangrijker goed
begrepen te worden, ook al is dit in een andere taal dan het Nederlands,
dan zich vast te pinnen op het principe altijd en overal Nederlands te
spreken.
Wat de schriftelijke communicatie met de administratie van het EP
betreft, lijken de Nederlandstalige Europarlementariërs eerder principieel te handelen. Zowel de Nederlanders als de Vlamingen gebruiken
hier meer Nederlands. Het aandeel van de andere talen is hier dan ook
een stuk kleiner dan bij de bovengemelde mondelinge communicatie.
Verder is het verschil tussen het gebruik van het Nederlands in de mondelinge en in de schriftelijke communicatie bij de Nederlanders kleiner
dan bij de Vlamingen.
Tot slot nog dit: de medewerkers van een aantal Europarlementsleden deelden mee dat de informele contacten (zowel mondeling als
schriftelijk) met de bovengemelde instellingen voornamelijk in het Engels
plaatsgrijpen, maar dat formele contacten resoluut in het Nederlands
gebeuren.
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3.3. Hoe worden de parlementsleden door de administratie van het parlement en van de Commissie aangeschreven en in hoeverre beïnvloedt
hun eigen taalgebruik de manier waarop ze zelf aangeschreven worden?
Er blijkt dat beide administraties eigenlijk slechts af en toe van het
Nederlands gebruik maken (gemiddelde statistische waarde 3.0) in
hun schriftelijk verkeer met Nederlandstalige EP's (de Commissie een
beetje minder, het EP een beetje meer). Beide instanties gebruiken
evenveel Frans als Nederlands en zelfs vaker Engels dan Nederlands.
Dat betekent echter niet dat er helemaal geen lijn in de taalkeuze zit .
Toch vinden zowel de EP's als hun medewerkers dat er geen correlatie
bestaat tussen hun persoonlijk mondeling taalgedrag en de taal waarin
ze door de administratie worden aangeschreven. Het is echter belangrijker er achter te komen of zo een correlatie op het louter schriftelijke
niveau wel bestaat. Krijgen de EP's een antwoord in dezelfde taal die ze
met beide administraties initiëren? Hoewel de situatie gecompliceerder
is, kan veralgemenend worden gezegd dat de kans op een Nederlandstalige brief slechts lichtje hoger ligt wanneer men zelf vooraf in het
Nederlands heeft geschreven. Er is dus absoluut geen garantie dat het
taalgebruik van de correspondent door de ambtenaren wordt overgenomen. Het is integendeel zo dat het taalinitiatief door die ambtenaren
zelf wordt genomen. Verder blijkt wel dat zowel het EP als de Commissie naar Vlaamse EP's vaker in het Nederlands schrijven dan naar
hun Nederlandse collega's (de gemiddelden zijn resp. 3.9 - 3.3 en 3.4 2.9) .

4. Opvattingen en attitudes van de Europarlementsleden
Over de opvattingen en attitudes van de EP's kunnen we kort zijn.
Ze zijn het er zo goed als allemaal mee eens dat iedere EU-burger het
recht heeft zijn eigen (officiële) taal in alle omstandigheden te gebruiken
(2.85 op een schaal van 1 tot 3) en dat de financiële kosten nooit ingeroepen mogen worden om ooit van dit democratische principe af te
stappen (2.73 op een schaal van 1 tot 3). Ook verwerpen ze zo goed als
allemaal de mogelijkheid om het aantal werktalen in de EU te beperken: alle officiële talen moeten ook werktalen zijn, zo vinden ze (4.23
op een schaal van 1 tot 5) .
Wat wel enige verbazing kan wekken is dat ze het niet eens blijken te
zijn met enkele opvattingen die in de Nederlandse taalgemeenschap
nogal gemeengoed zijn (Willemyns 1994). Zo zijn ze er bv. niet van
overtuigd dat de positie van het Nederlands in gevaar zou zijn (2 op
een schaal van 1 tot 3). Ze geloven dan ook dat het gebruik dat van het
Nederlands in het Europese Parlement wordt gemaakt „bijna voldoende"

NEDERLANDS IN DE EUROPESE INSTELLINGEN

265

is (gemiddelde waarde 2.73 op een schaal van 1 tot 4) 6. Wat de Europese Instellingen in hun geheel betreft zijn ze echter toch van mening
dat daar het gebruik dat van het Nederl an ds wordt gemaakt „eerder
onvoldoende" is (gemiddelde: 2.31).
Anderzijds zijn ze wel weer allemaal eensgezind van mening dat een
nog engere samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland noodzakelijk is om de positie van het Nederlands te versterken (2.50 op en schaal
van 1 tot 3). Ze denken niet dat daarvoor ook een wijziging van de
zogeheten cultuurparagraaf uit het Verdrag van Maastricht noodzakelijk
is (1.19 op een schaal van 1 tot 3). Eerlijkheidshalve moet hieraan toe
worden gevoegd dat bij navraag velen niet precies bleken te weten wat
er in die cultuurparagraaf nu eigenlijk staat.
5. Algemeen overzicht
Tot slot proberen we de resultaten van het onderzoek naar het eigenlijke taalgebruik van de EP-leden in een viertal punten samen te vatten:
1) Wat het taalgebruik in de plenaire zittingen betreft, kunnen we kort
zijn: de Europarlementsleden spreken meestal in het Nederlands.
Diegenen die in de plenaire zittingen geen Nederlands spreken, doen
dit om een aantal redenen. De belangrijkste is dat ze anders door de
internationale media niet zouden worden gehoord. Indien de media
wel oren zou hebben naar wat de niet-Engels- of Franstaligen vertellen, zouden ook deze Europarlementsleden zich in hun moedertaal

uitdrukken.
2) Het taalgebruik van de Nederlandstalige Europarlementsleden in
hun communicatie met de twee Europese instellingen hangt af van
de aard van de communicatie, d.w.z. mondeling of schriftelijk. In de
mondelinge contacten met de administratie van het Europese Parlement en de Europese Commissie plaatsen de Europarlementsleden
de eigenlijke communicatie boven taalloyaliteit. Nederlands, Frans en
Engels (en een enkele keer ook Duits) zijn de gesprekstalen. Engels
wordt door de Europarlementsleden evenwel vaker gebruikt dan de
overige talen. In hun schriftelijke contacten met beide Europese instellingen gebruiken de Nederlandstalige Europarlementsleden meer
Nederlands (en dus minder Frans en Engels) dan in mondelinge
contacten. Toch ziet het ernaar uit dat de rol van het Engels, ook in
schriftelijke contacten, in de toekomst nog toe zal nemen.
3) de vragen in verband met het schriftverkeer uitgaande van de administratie van het Europese Parlement en de Europese Commissie brachten aan het licht, dat de administratie van het Europese Parlement
6

1=totaal onvoldoende 2=onvoldoende 3=voldoende 4=te veel
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„regelmatig" in het Nederlands schrijft, terwijl die van de Europese
Commissie dat slechts „af en toe" doet. Het aandeel van het Nederlands en het Frans is ongeveer gelijk (Nederlands 2,9 en Frans 3,0),
Engels wordt met een aandeel van 3,3 door de Europese Commissie
zelfs nog meer gebruikt dan de andere twee talen. De administratie
van het Europese Parlement behandelt Nederlanders en Vlamingen
niet helemaal op dezelfde manier: de Vlaamse Europarlementsleden
krijgen meer Nederlandstalige brieven (3,9) dan hun Nederlandse
collega's (3,3) en dus minder Engelstalige stukken (Vlamingen 2,6
t.o.v. Nederlanders 3,3). Zou het kunnen dat men de Vlamingen
eerder in het Nederlands aanschrijft, omdat ze meer het imago van
`verdedigers van het Nederlands' hebben?
4) Bij de poging aan de weet te komen van wie het taalinitiatief in
schriftelijke communicatie uitgaat, bleek o.m. dat het gebruik van
het Nederlands in de mondelinge communicatie of de wetenschap
dat iemand Nederlandstalig is helemaal geen garantie is dat hij door
de administratie ook in het Nederlands zal worden aangeschreven.
Iets beter verloopt het wat het verband tussen schrijftaal en antwoordtaal betreft: de overgrote meerderheid van de parlementsleden
die „regelmatig" tot „altijd" brieven in het Nederlands schrijft, krijgt
toch op z'n minst „regelmatig" ook antwoord in het Nederlands van
de bedoelde administraties. Toch is er ook hier geen echte garantie
en dat leidt er zowel de EP's als hun stafmedewerkers toe te geloven
dat het taalinitiatief eigenlijk bij de ambtenaar ligt en dat bij diens
keuze van de correspondentietaal allerlei factoren een rol spelen,
waarvan de moedertaal of de eigen schrijftaal van de aangeschrevene
slechts één van de criteria is en meestal niet eens het belangrijkste.

6. Besluit
De meest recente en, voor zover ons bekend ook enige analyse van
het werkelijke taalgebruik binnen de verschillende EU-instituties is,
zoals gezegd, die van SchloL macher (1994 en 1996) . Aan de basis van
zijn studie ligt een schriftelijke enquête bij een sample van 1 19 Europarlementsleden en van 373 ambtenaren en andere tewerkgestelden van
het Ministercommittee, de Europese Commissie en het Europese Parlement, van alle lidstaten. Er werd hen gevraagd aan te duiden welke taal
ze gewoonlijk gebruikten in specifieke vergadersituaties, bij de normale
mondelinge communicatie met specifieke gesprekspartners enz. Wij vatten even de interessantste resultaten samen wat het echte taalgebruik in
de EU betreft:
— Op alle enquêteniveaus zijn Frans en Engels veruit de dominerende
talen. Samen zijn ze goed voor 90% van alle officiële communicatie van
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en tussen ambtenaren. De overblijvende 7 talen verdelen de resterende
10% onder elkaar en het is bijzonder opvallend dat Duits nauwelijks
meer gebruikt wordt dan de andere zes. Wat interne communicatie
betreft is de onderlinge verdeling twee derden Frans en een derde
Engels. Bij externe communicatie, d.w.z. met partners van buiten de
EU, is de verhouding net omgekeerd.
—Er is geen significant verschil tussen de cijfers voor mondelinge en schriftelijke communicatie, behalve dan dat Duits nog minder geschreven
dan gesproken wordt.
— De parlementariërs gebruiken, in gesproken taal, vaker Engels d an Frans
en in het algemeen maken ze vaker gebruik van hun eigen moedertaal
dan de ambtenaren. Verder delen ze mee dat, wanneer ze dringende
informatie nodig hebben, hun ervaring is dat ze die sneller krijgen wanneer ze die in het Frans of Engels opvragen.
—In hun schriftelijke verkeer met de EU-instanties echter gebruiken de
Europarlementariërs andere talen dan Frans of Engels tien tot twaalf
keer vaker dan de ambtenaren. Maar dat kan vanzelfsprekend, zoals
Schlo1 mann terecht opmerkt, te maken hebben met het feit dat van de
parlementariërs, i.t.t. de ambtenaren, geen vreemdetaalkennis wordt
geëist.

Wanneer de percentages van Schloímacher vergeleken worden met
de statistische waarden die onze enquête opleverde, dan is het duidelijk
dat de Nederlandstalige Europarlementsleden zich zeker niet minder
taalloyaal tonen dan hun andere niet Engels- of Franstalige collega's,
erdintgl.HjkerdushgnateNdrlslige afgevaardigden in het Europese Parlement zeker niet het verwijt verdienen, dat ze onvoldoende de belangen van hun moedertaal zouden
verdedigen. Hoe het met onze ministers en ambtenaren is gesteld weten
we niet. Het zou zeker interessant zijn ook daar nog eens een enquête
over te organiseren.
Op SchloL machers vraag of het systeem van de werktalen geofficialiseerd zou moeten worden, d.w.z. een aantal officiële talen dus niet meer
gebruikt zouden kunnen worden, antwoordt meer dan de helft van de
ambtenaren bevestigend. Van de parlementsleden echter is er slechts een
minderheid die daar zo over denkt. De Nederlandstalige parlementsleden, zo hebben wij vastgesteld, wijzen vrijwel allemaal een systeem van
werktalen af. Ook dringen zij er, net als de overgrote meerderheid van
hun door Schlo1 macher geënquêteerde collega's, op aan dat symmetrisch tolken op alle niveaus moet blijven bestaan en in beide groepen
proefpersonen wil zo goed als niemand dat zou worden afgestapt van
het principe dat ieder Europarlementslid het recht heeft zijn eigen taal
te gebruiken.
Toch zijn Schlo1 manns conclusies t.a.v. de toekomst niet erg rooskleurig. Hij gelooft niet dat asymmetrisch tolken nog lang vermeden zal
kunnen worden en hij gaat ervan uit dat bij het ter beschikking stellen
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van vergaderstukken meer en meer zal blijken dat er werktalen van eerste,
tweede en derde rang zullen zijn. Niets in onze enquête wijst erop dat
die conclusies te pessimistisch zouden zijn. Vooral de ambtenaren zijn
er voorstanders van de meertaligheid in te dijken en uit onze enquête
is gebleken dat het taalinitiatief meestal bij net die ambtenaren ligt.
Bovendien werden Schlo1 manns conclusies getrokken toen er nog maar
9 officiële talen waren. Inmiddels zijn er al 11 en de net begonnen besprekingen met een aantal Oost-Europese landen zullen er, in geval van
succes, voor zorgen dat er over afzienbare tijd nog een viertal nieuwe
lidstaten en evenveel nieuwe talen bij zullen komen. Het is dus bijna
onmogelijk dat men dan niet tot een systeem van werktalen over zal
gaan, ook in die situaties waar zulks nu nog niet het geval is.
Wat de toekomst van het Nederlands in de Europese Instellingen
betreft doet men er dus goed aan zich nu al op die nieuwe situatie voor te
bereiden, strategieën uit te werken en eventueel bondgenoten te zoeken.
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