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13th District, The (Brand Witlock):
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XX, Les: 771

Albert I, koning van Belgie: 22, 23,
66, 84, 96, 127, 134, 190, 206,
214, 216, 274, 282, 286, 294,
309, 321, 330, 357, 361, 376,

Aalst: 58, 69, 80, 393, 523, 774
Aalter: 56, 58, 586, 587, 650

427, 459, 524, 662, 707, 720,
748, 747, 757

aandeel der vrouw in de

Albion: 145

Nederlandse letterkunde, Het

Algemeen-Nederlands Verbond:

(Maurits Basse): 758
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Aarschot: 53, 263

Algerije: 765

Ackermann, Karl: 340

Algoet, - (Gent): 481

Activisme: 775

Alle de wercken (Jacob Cats):

Adam, C.: 187, 188
Adegem: 63, 775
Afrika: 767
Afsnee: 247, 302, 312, 362, 466,
609, 617, 763
Nenuphar (herberg): 313

764
Allemagne acculee, L' (brochure):
495, 497
Allgemeine Theaterlexicon: 761
Altona: 728
Amerika: 97, 138, 187, 214, 230,

Ain: 765

231, 255, 340, 359, 387, 427,

Aisne: 145

428, 442, 504, 513, 514, 769

Ajaccio: 761

consul van: 513, 514, 518

aktivistisch avontuur, Het
(D. Vanacker): 21
Albanie: 204, 783

Amiens: 777
Amper, - (majoor): 466, 467
Amsterdam: 290, 784

' "In oorlogsnood - Virginie Lovelings dagboek 1914-1918" Teksteditie bezorgd door Ludo
Stynen - Sylvia van Pet hem, met medewerking van Bert Van Raemdonck, Isabel
Vanzieleghem, Bart Van Lierde. Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde, 1999.
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AMVC: zie: Archief en Museum
voor het Vlaamse Cultuurleven
Angleur: 80, 86
Ans: 109
Anseele, Edward: 178, 180, 271,
393, 524, 745, 757
Antwerpen (prov.): 63, 476
Antwerpen (stad): 22, 26, 32, 64,
65, 86, 94, 124, 132, 151, 191,
289, 293, 294, 295, 298, 306,
309, 376, 387, 492, 683, 729,
759, 762, 771, 777
Beddestraat: 294
Brabo-fontein (Jef Lambeaux):
771
De Keyserlei: 298
Kielkerkof: 151
Metropole-drukkerij: 294
Onze-Lieve-Vrouwetoren: 294
Plantin museum: 294
Schoenmarkt: 294
Sint-Anneke: 293
Station: 298
Archief en Museum voor het
Vlaamse Cultuurleven: 17, 767
Ardennen: 538
Aremberg, hertog von: 162, 251
Argentinie: 782
Argonne: 363, 385, 767
Arras: 269
Art, Jan: 17
Arteveldes Gent zangstuk: 680
Artois: 760
Aryan-Germaanse Tannenberg vereniging: 773
Asquith, Herbert Henry, eerste
graaf van Oxford en Asquith:
757
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Asquith: 757
Asse: 468
Astene: 623
Atlantische oceaan: 434
Auguste Viktoria (echtgenote
Wilhelm II), keizerin van
Duitsland: 335
Australie: 28, 36, 249, 501, 705, 774
Australisch-Duits-Italiaans triumviraat: 761
Auteuil: 765
Baarle: 624, 650
Bachte-Maria-Leerne: 219, 487,
488, 782
Barriere (herberg): 487
Kasteel van Ooidonk: 487
Bad Nenndorf: zie Nenndorf
Bad Saarow: 775
Baden, Max von: 708, 757, 758, 772
Baedekker, Karl: 103
Baekelandt, - (rover, Houthulst):
219
Bagdad: 767
Balkanoorlog: 783
Ballylongford , Crotter House: 770
Balzac, Honore de: 758
Barnewits, - von (Kommandant
Oberstleutnant): 214
Basse, Maurits: 15, 16, 17, 29, 166,
176, 421, 463, 566, 575, 662,
665, 697, 758
Bayer, - (Duitse soldaat): 686
Bayonne: 489
Beernem: 782
Beethoven, Ludwig van: 182
Beets, Nicolaas: 495, 758 - Zie ook
Hildebrand

Beieren: 194, 199, 309, 310, 392,
419
Belfort: 775
Belfort, Het: 779
Belgie: 21, 22, 23, 25, 28, 38, 39, 45,
48, 53, 88, 104, 134, 137, 145,
146, 152, 153, 182, 186, 188,
189, 191, 202, 206, 230, 241,
255, 256, 260, 262, 267, 271,

760
Bergmann, Ernest: 200, 296, 759
Bergmann, George Karel
Lodewijk: 296, 759
Bergmann, Lisette: 760
Bergmann, Tony: zie Bergmann,
Anton
Bergmann-Van Acker, Elisa:
296,759, 760

274, 282, 283, 285, 292, 308,

Berlijn: 24, 25, 182, 183, 188, 189,

309, 310, 316, 324, 333, 364,

217, 219, 228, 284, 319, 322,

371, 376, 377, 378, 387, 393,

335, 340, 349, 368, 376, 377,

395, 403, 419, 420, 427, 441,

385, 387, 388, 394, 414, 441,

444, 445, 452, 453, 459, 483,

445, 457, 460, 478, 480, 513,

489, 501, 502, 504, 505, 524,

515, 656, 715, 720, 725, 726,

527, 534, 597, 616, 630, 648,

745, 760, 774, 778, 779

677, 717, 720, 722, 727, 730,

Krijgsacademie: 767

748, 746, 761, 765, 766, 767,

Bern: 519

768, 775, 776, 783

Bernhem: 661

Hoger Gerechtshof: 687

Berthelot, Henri-Mathias: 760

Kamer: 774

Besancon: 769

Senaat: 683

Bethmann Hollweg, Theobald

Belgique et Hollande, y compris le
Luxembourg: manuel de voyageur (Karl Baedekker): 103

Theodor Friedrich Alfred: 610,
620, 760, 772
Betlehem: 521

Belgische Werkliedenpartij: 757

Bielenfeld: 767

Belgium: a personal record (Brand

Bien Public, Le: 88, 135, 160, 215,

Witlock): 783
Bellem: 782
Bellmannsdorf: 761
Belpaire, Maria Elisabeth
Hyacinthe: 27
Benediktus XV(Giacomo della
Chiesa), paus: 157, 158, 340,
421, 568, 610, 682, 758
Benoit, Peter: 680, 759

515, 768, 779
biezenstekker, De (Cyriel Buysse):
763
Bismarck, Otto Eduard Leopold
von: 348, 760, 766, 783
Bisschoppelijke Raad: 780
Bissing, Freiherr Moritz Ferdinand
von: 23, 25, 40, 271, 274, 393,
412, 419, 502, 524, 526, 530, 761

Bergen: zie Mons

Blankenberge: 82, 335, 531

Bergmann, Anton: 200, 295, 759,

Bloemen mijner lente (Karel
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Lodewijk Ledeganck): 771
Blomme, - (begraven op soldatenkerkhof Gent): 151
Blum, Robert: 761
Blundaert, - (slager, tussen Melle
en Gontrode): 75
Blundaert, Staaf: 75
Bock, - (burgemeester, Nenndorf):
716, 718
Boekhoute: 610, 612
Boerenoorlog: 766
Bohemen: 516
Bohm, General von: 71, 72, 139,
762
Bolleken, 't (Cyriel Buysse): 763
Bois: 684
Bonaparte, Jerome: 718, 761
Bonn: 768, 784
Borms, August: 687, 762
Bourbons: 761
Bourget, Paul: 235
Brabanconne: 152, 416, 468
Brabant: 61, 460
Noord-Brabant: 201
Provincieraad: 773
Braet, - (advocaat, Gent): 481
Brandenburg: 760
Brandt, Jozef: 762
Braun, Emile Louis: 72, 76, 79, 80,
119, 128, 161, 169, 176, 181,
343, 455, 464, 542, 690, 762,
763, 770, 783
Braut, Die (Karl Theodor KOrner):
770
Bremen: 725
Bremer Lloyd: 293
Breslau: 777
Brest-Litovisk: 772
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Bretagne: 433
bride of Abydos, The (Lord Byron):

764
Bril, Louis: 388
Bristol: 239
British Expeditionary Force: 766
Broadstairs: 662
Broome: 770
Brouwershaven: 764
Browne, - (Gent): 534
Browning, John Moses: 320
Brugge: 135, 166, 168, 176, 188,
194, 226, 256, 330, 335, 501,
503, 587, 659, 660, 666, 771, 782
Minnewater: 659
Sint-Janshospitaal: 194
Stadsmuseum: 194
Brugse Vaart: 178, 227, 319, 354,
704
Brussel: 22, 24, 56, 86, 134, 155,
161, 240, 247, 261, 280, 320,
332, 334, 348, 382, 387, 388,
401, 407, 439, 456, 457, 459,
462, 501, 537, 643, 678, 683,
687, 710, 711, 712, 720, 728,
729, 732, 745, 757, 764, 771,
772, 773, 774, 776, 777, 782,
783, 784
Berckendael medisch instituut:
764
Botanieklaan: 348
Gouvernementshotel: 205
Groot-Brussel: 388
Hotel des Boulevards: 711
Kriegsleder Aktien Gesellschaft:
155
Menselijke Driften (Jef
Lambeaux): 771

Molenbeek: 312

Casteau : 475

Schepencollege: 56

Catherine-Waver: 96

Sint-Goedelekerk: 456, 459

Cats, Jacob(us): 70, 764

Stadsbestuur: 774

Cavell, Edith: 334, 340, 342, 343,

Vorst: 711

392, 764, 765, 783

Wetstraat: 728

Celle-Schloss: 774

Willemsfonds: 781

Centraal Vlaamsch Persbureel

Bruxellois: 736
Bryn Mawr: 784
Bulgarije: 315, 320, 327, 329
Bureel van Weldadigheid: 97
burgerslot van Zomergem, Het

Brussel: 678
Ceulemans, - (schoenmaker, Lier):
297
Ceuterinck (familie, Outer): 777
Chalons: 93

(Karel Lodewijk Ledeganck):

Champagne: 760, 765, 767

771

Champion, orde van: 661

Buysse Arthur: 90, 95, 769
Buysse, Alice: zie De KeyzerBuysse, Alice
Buysse, Cyriel: 38, 39, 95, 302, 362,
609, 680, 758, 763, 769
Buysse, George Leon Ernest: 403,
763

Chants du crepusule (Victor Hugo):
769
Charleroi: 124, 760
Charlottenburg: 717
Charnay: 765
Cheitiments, Les (Victor Hugo): 769
Chavanne-sur-Etang: 311

Buysse, Louis: 95, 11, 749, 769

Cherbourg: 123

Buysse, R. C.: 408

Chesterfield: 779

Buysse, Rene: 680

Chicago: 783

Buysse-Dyserinck, Nelly: 362

Chiesa, Giacomo della: zie

Byron, Lord George Gordon Noel:
583, 763, 764

Benedictus XV
Childe Harold's Pilgrimage (Lord
Byron): 764

Cain (Lord Byron): 764

China: 479

Calais: 109, 192, 287, 445

Chopin, Frederic: 778

Camera obscura (Nicolaas Beets

Christene Volkspartij: 776

alias Hildebrand): 758
Canadian Pacific: 293

chute d'un ange, La (Alphonse de
Lamartine): 771

Cannes: 489, 783

Clifton: 239

Carbonari: 764

Coblenz: 279

Casement, Sir Roger Davids: 764

Coburg: 771

Casier; - (Baron, Drongen): 588,

Commissie van gevolmachtigden:

608

781

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN 1

5

Commissie voor internationaal privaat recht: 777

De Clercq, Octaaf: 473, 478, 481,
499

Commission for relief in Belgium:

De Cneudt, Richard: 682, 765

24
Compagnon du Tour de France, Le

De Keghel, Maurice: 187

(George Sand): 778
Conscience, Hendrik: 777

De Keizer, - (Deinze): 355
De Kerchove d'Exaerde, (mevrouw): 408

Conservatorium: 759

De Keyser, N.: 766

Constitutionelle

De Keyzer-Buysse, Alice: 35, 95,

Staatsbiirgerzeitung: 761

131, 220, 222, 235, 249, 283,

Consuelo (George Sand): 778

355, 466, 574, 565, 578, 600,

contemplations, Les (Victor Hugo):

603, 608, 627, 638, 639, 640,

769

685, 709, 725, 728, 738, 763, 769

Contich: 63, 96

De Koninck, Jacob: 477

Coppieters, - (schepen, Gent): 692

De Laveleye, Emile: 97

corsair, The (Lord Byron): 764

De Laveleye, Marguerite: 97, 99

Croix-Wasquehal: 692

De Maesschalck, Y.: 38

Cuperus, N.: 393

De Muer, Theodoor: 566

Cyprus: 770

De Mulder, - (soldaat, Gent): 151

Cyriel Buysse in Duitsland (L. Van

De Pinte: 247, 518, 775

Doorslaer) 38

De Potter, Frans 779
De Rop, E. J.: 188

D'Hondt, J.: 188

De Schaepdrijver, Sophie: 21

Daens, Adolf: 773, 776, 780

De Schutter, Georges: 11

dagelijksch brood II. Dagboeken en

De Vryêre, - (burgemeester,

brieven over den oorlog 19141918, Het (Stijn Streuvels): 27
Danneels, E.: 187
Dardanellen: 315

Beernem): 782
De Weerdt, - (soldaat, Gent): 151
De Weert, Maurice: 690, 762, 763,
783

Darei, - (zakkenmaker, Gent): 405

Deal Castle: 766

De Belva, Jean-Baptiste: 566

debacle, Le (Emile Zola): 342

De Bom, Emmanuel: 29

Degoutte, Jean Joseph Marie: 765

De Bruycker, - (bestuurder 'De

Deibler, Anatole: 340, 765

graanmolens van Deinze',
Deinze): 633
De Bruyne, Camilius Ludovicus

Deinze: 57, 58, 80, 127, 214, 215,
219, 231, 321, 355, 370, 392,
501, 529, 633, 684, 704, 733,

Achilles: 191, 393, 460, 464, 479,

735, 749

710, 763

De graanmolens van Deinze:
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Domela Nieuwenhuis Nyegaard, J.
D.: 25, 166
Don Carlos (Johann Schiller): 779
Don Juan (Lord Byron): 764
Dordrecht: 764
dorpsklappeien, De (Hector
Plancquaert): 777
Dover: 109
Doyon, Honorer 78
Drama Christi (Peter Benoit): 759
Dresden: 770

633
Marikollenklooster: 684
Deister: 728
Den Haag: 134, 147, 290, 356, 362,
363, 364, 365, 531, 537, 585, 647
Vredepaleis: 777
Deutsche Gesandschaft: 537,
538
Den Haver: zie Le Havre
Dendermonde: 66, 71, 126, 220,
463, 467, 468, 500, 523, 538
Denderstreek: 26
Deneckere, Gita: 17
Denemarken: 707
Depage, - (dokter in Berckendael
instituut, Brussel): 764
Deprez, Firmin: 762

Ledeganck): 293, 771
Driekeizerbond: 760
Driekoningenavond (Cyriel Buysse):
763

Dernier chant du pelerinage

droit moderne de la guerre, Le

d' Harold, Le (Alphonse de

Lamartine): 771
derniere heure, La: 329
Description des mereaux et autres
objets anciens des gildes et corps
de metier, eglises, etc. (Louis

Minard): 775
Desteldonk: 226
Destree, Jules: 21
Detiere, Oscar: 187
Deurle: 487
Dickens, Charles: 758
Diest: 50, 54, 59
Dietsche Warande en Belfort: 27,

28, 45, 64, 83, 779
Dijle: 103
Diksmuide: 148, 165
Dinant: 263
Dode Zee: 521
Dollart: 60

drie zustersteden, vaderlandsche trilogie, De (Karel Lodewijk

(Alberic Rolin): 778
Drongen: 58, 223, 236, 241, 303,
318, 466, 474, 496, 557, 584,
585, 586, 588, 595, 596, 598,
600, 603, 623, 624, 650, 676,
679, 684, 702, 742
Beekstraat: 608, 623, 702
Kasteel van baron Casier: 588,
608
Dry monopole champagne: 684
Dublin, Kingstown: 764
Dudevant, Casimir: 778
Duffel: 63
Duinbergen: 226, 420
Duinkerke: 216
Duisburg: 292
Duits-Franse oorlog: zie FransDuitse oorlog
Duitsland: 21, 22, 23, 25, 28, 31, 32,
38, 39, 46, 48, 53, 60, 97, 138,
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141, 145, 146, 147, 153, 159,
161, 166, 168, 170, 175, 177,
178, 182, 183, 188, 189, 201,
213, 229, 241, 254, 255, 257,
261, 265, 266, 267, 271, 272,
278, 279, 282, 283, 289, 290,
292, 294, 295, 303, 309, 310,
315, 320, 322, 324, 328, 331,
339, 346, 347, 349, 351, 354,
362, 367, 370, 371; 375, 376,
378, 379, 387, 401, 403, 406,
413, 414, 415, 416, 417, 426,
427, 428, 433, 436, 439, 442,
445, 453, 457, 459, 460, 463,
467, 468, 471, 473, 476, 479,
480, 481, 484, 493, 496, 500,
504, 508, 557, 575, 587, 600,
606, 617, 636, 666, 690, 702,
707, 708, 709, 710, 711, 712,
718, 720, 732, 741, 745, 746,
751, 758, 763, 764, 765, 766
774, 776, 781, 783
Duitse rijk: 760
Duits Keizerrijk: 760
Duitse Confederatie: 760
Groot-Duitschland: 267
Kamer: 757
Noord-Duitsland: 717, 730
Noord-West-Duitsland: 745
Dumollard, Martin Reymond: 765
Dupin, Armandine Aurore Lucille:
zie Sand, George
Dupureux, - (dokter, Gent): 338,
342
Duane: 291
Dwyfor: 772
Dyserinck, Nelly: zie BuysseDyserinck, Nelly
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Ebeling, - (Pachter, Nenndorf): 723
Ebert, Friedrich: 758
Ecker, - (Duitsche gouverneur) 759
Edinburgh: 767
Eeklo: 63, 111, 155, 338, 419, 422,
426, 451, 506, 524, 530, 757,
771, 782
Eeklo, Groenen bogaard
(hotel): 338
Eeklo, Oost-Eeklo: 426
Eeklo, Stadhuis: 338
Eenzelvigheidsbeweging: 687
Eerste Internationale: 757
Egmont, Lamoraal, graaf van: 190
Egypte: 770
Eigenbrakel: 774
Eine: 316
Elisabeth, koningin van Belgie: 66,
85, 134, 294, 720, 747, 748
Elisavetgrad: 782
Elsene: 781
Elzas: 146, 308, 311, 347 - Zie ook
Elzas-Lotharingen
Elzas-Lotharingen: 445, 760
Emblehem, soldatenkerkhof: 492
Emelgem: 260
Ems (riv.): 60, 652, 723
Ems (stad): 201
Ename: 316
Engeland: 37, 64, 75, 76, 85, 105,
109,137,145,152,182,183,
196,216,217,229,239,256,
263, 289, 290, 308, 309, 343,
347, 363, 367, 376, 382, 400,
444, 445, 450, 453, 471, 472,
483, 504, 505, 534, 610, 707,
720, 742, 746,

Conservatieven: 757
Hogerhuis: 757
House of Lords: 764
Labour: 757
Tories: 764
Whig: 764
Entente: 244
Ernest Staas, advocaat (Tony
Bergmann): 200, 295, 758, 759,
757
Erpe: 258
Essex: 662
Etikhove: 316
Etterbeek: 762, 782
Europa: 134, 217, 238, 350, 453,
505, 515, 772
Evere: 247
Exeter: 152
ezelken, Het (Cyriel Buysse): 763
Falkenhausen, Freiherr Ludwig
Alexander Friedrich August
Philipp von: 630, 636, 766
Farman, - (luchtvaarder): 178
Faust (Goethe): 767
Fayette, La (Brand Witlock): 783
Fernau, Hermann: 2652
Feuilles d'automne, Les (Victor
Hugo): 769
Feurs: 760

Fhanet: 662
Finland: 677, 680
Fischermildchen, Das (Karl

Theodor KOrner): 770
Flandre liberale, La: 88, 89, 160
Flandria: 783

Florence: 761
Foch: 768
Folkestone: 109, 359
Fonson, Frantz: 633
Forty Years of it (Brand Witlock):
783
Franck, L.: 393
Franck-manifest: 779
Francqui, Emile: 24
Frankenthal: 228
Frankfurt: 347, 427, 760, 780
Frankfurter Zeitung: 780
Frankrijk: 21, 28, 46, 86, 95, 109,
145, 165, 182, 188, 204, 207,
217, 255, 263, 282, 283, 290,
308, 346, 347, 376, 377, 378,
441, 445, 452, 453, 462, 471,
479, 534, 625, 667, 720, 742,
746, 757, 760, 762, 765, 766,
767, 773, 776, 777, 782
Chambre des Deputes: 782
Senaat: 762
Frans-Duitse Oorlog: 60, 347, 766
Frans-Vlaanderen: 682

2 P. 265, voetnoot moet luiden: De auteur van het boek is Richard Grelling. Dit boek wordt
ook aangehaald in volgende publicatie: "Gerade weil ich Deutscher bin! Eine
Klarstellung der in dem Buche "J'accuse" aufgerollten Schuldfrage" von Hermann
Frenau, Zurich, Art Institut Orell FUssli, 1916 (Nederlandse vertaling: "Juist omdat ik
Duitser ben", met voorwoord van Frederik van Eeden, Amsterdam, Van Holkema en
Warendorf, 1916).
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Franz I, keizer van Duitsland: 773
Frederick Augustus III (Wettin),
koning van Saksen: 194
Fredericq, Cesar: 766
Fredericq, Paul: 25, 33, 34, 37, 38,
39, 166, 191, 393, 413, 417, 420,
495, 510, 713, 760, 766, 775, 776
Fredericq, Simon: 34
Fredericq, Sophie: 773
Frederik-Willem I, koning van
Pruisen: 68
French, John Denton Pinkstone:
766, 768
Freund, - (Oberstabarzt): 709, 710
Friedens-Warte, Die: 781
Friedenthal, - (vriend Virginie,
Berlijn): 394
Friedrich II, groothertog: 757
Friedrich III, keizer van Duitsland:
347, 766, 783
Friedrichruh: 760
Friedrich-Wilhelm, kroonprins van
Duitsland: 118, 222, 274, 492,
666, 761
Frontbeweging: 762
Fudor d'Ydewalle la Bruyêre: 283
Fur alle Welt: 780
Fur Staat and Volk. Eine
Lebensgeschichte (Georg

Michaelis): 775
Gadebusch: 770
Gagern, - von (LuitenantRitmeister): 666
Ganzert, - (onderofficier): 682
Gave: 462
Gavere: 679, 680
Gazet van Brussel, De: 765
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Gazette van Gent, De: 89, 160

Geets, Willem (ook kunstschilder,
mijn vrienden, ...): 64, 65, 71,
81, 102, 120, 187, 744, 766
Geissler, Fritz: 666
Geneve: 147, 290, 519
Gent: 25, 50, 52, 56, 57, 61, 63, 64,
68, 72, 79, 80, 86, 99, 101, 103,
120, 125, 126, 128, 131, 132,
134, 135, 138, 141, 155, 161,
163, 166, 169, 172, 178, 180,
181, 188, 193, 194, 200, 205,
206, 208, 215, 217, 218, 220,
229, 246, 247, 255, 259, 261,
262, 264, 269, 271, 273, 280,
293, 295, 308, 311, 312, 315,
316, 319, 325, 330, 334, 336,
339, 341, 344, 354, 356, 357,
361, 362, 363, 364, 365, 366,
372, 373, 376, 377, 387, 392,
399, 406, 415, 422, 430, 438,
439, 455, 461, 462, 466, 467,
473, 474, 476, 477, 484, 491,
492, 497, 501, 503, 511, 518,
524, 526, 533, 534, 555, 556,
568, 572, 584, 596, 597, 599,
600, 617, 620, 621, 623, 624,
630, 633, 634, 638, 640, 642,
646, 648, 650, 656, 659, 660,
663, 680, 688, 690, 702, 707,
710, 718, 721, 725, 727, 728,
732, 733, 734, 736, 737, 738,
740, 742, 748, 752, 757, 758,
759, 762, 763, 765, 766, 768,
769, 770, 771, 772, 773, 774,
775, 776, 778, 779, 780, 781,
782, 783, 784
Abrahamstraat: 221

Academie: 251
Albertlaan: 61, 63, 83, 153, 198,
350, 523, 596
Algemeen voedingscomiteit:
344, 356, 565
Arend hotel: 478
Armbestuur: 251
Armenkamer: 578, 579
Arsenaal: 72, 589, 605
Atheneum: 166, 643, 650
Bagattenstraat: 243, 279, 399,
519, 535
Baliestraat: 506
Banque de Flandre: zie Kouter,
Banque de Flandre
Beestenmarkt: 213, 271
Belfort, Ratskeller (restaurant):
120
Belfort: 119, 120, 264, 345, 371,
540, 624
Belle Vue hotel: 703
Benardstraat: 379, 571
Berg van Barmhartigheid: 221
Bijloke: 68, 122, 131, 577, 703,
741
Bijlokenhof: 198
Bisdom: 540
Bisschop: 683
Blaisantvest: 220, 555
Blindenhuis: 314
Botermansstraat: 128
Botermarkt: 424
Boulevard Leopold: zie
Leopoldlaan
Boulevard van de Godshuizen:
zie Godshuizenlaan
Brabantstraat: 216, 532
Brederodestraat: 415

Brugsepoort: 87, 102, 175, 197,
206, 227, 253, 254, 313, 354,
442, 390, 520, 542, 588
Brugsesteenweg: 350, 603, 747
Bureel van Weldadigheid: 97,
580
Burgerlijk hospitaal: zie Bijloke
Burgerwacht: 47, 52, 57
Campo-Santo: zie SintAmandsberg
Carels (beroepsschool): 563
Casino: 126, 379, 392
Cinema Pattie: 638
Citadellaan: 51, 87, 136, 170,
245, 273, 303, 337, 380, 403,
474, 522, 525, 651, 679, 739
Citadelpark: zie Stadspark
Clementinelaan: 63, 153, 199,
324, 350, 519
Concorde: 379, 564, 465 - Zie
ook Pass Zentrale
Coupure: 178, 307, 352, 737
Dampoort: 456
Darei (zakkenmaker): 405
Davidsfonds: 779
De Karpel (café): 51
De Ster (herberg): 415
Dierentuin: 194
Dierentuinlaan: 412
Dok: 477
Doornzele, Klooster en meisjespensionaat: 8, 87, 307, 588
Drongen: zie Drongen
Du Progrês (café): 177
Eedverbondstraat: 520, 643
Elisabethlaan: 326, 350, 695
Fabriekplaats: 314
Kliniek der Fabriekplaats: 314
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Farmanplein: zie Port-Arthur
Feestpaleis: 45, 50, 53, 61, 63,
66, 77, 78, 94, 96, 97, 101, 120,
132, 149, 156, 202, 222, 273,
315, 351, 439, 442, 453, 479,
525, 560, 646, 673, 734
Florida (fabriek): 220
Fonteintje (logieshuis): 351
Fthe Orbanlaan: 734
Ganda (restaurant): 664
Ganzendriesstraat: 742
Garenmarkt: 369
Gemeentekerkhof (Geuzenhof):
102, 150, 151, 175, 197, 227,
253, 254, 354, 390, 520, 542, 588
Gemeenteraad: 121, 621, 680,
682, 692
Gentbrugge: zie Gentbrugge
Gentse ooglijdersgesticht 779
Gentse Willemsfonds 766, 775
Gerechtshof: zie Justitiepaleis
Geuzenhof: zie
Gemeentekerkhof
Godshuizenlaan: 198, 245, 227,
392, 507, 563, 567
Gouvernementshotel: 403
Gravenkasteel: 57, 162, 269,
326, 664
Groen kruis (deel van Werk der
Goedkope Eetmalen): 97, 220,
222, 264, 369, 420, 528, 540,
541, 642, 685, 769
Groendreef: 649
Groot Begijnhof: zie SintAmandsberg
Groot Café: 478
Groot Seminarie 780
Grooten schouwburg: 336
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Groot-Gent: 673, 741
Half Kluitjeswerk: 369, 420, 593
Handels- en Taalinstituut 782
Heelal hotel: 478
Het Boldershof: 211
Heuvelplein: 648
Heuvelpoort: 45, 119, 218, 382,
428, 479, 525, 696
Heuvelstraat: 432, 684
Hof van Beroep 777, 781
Hogeschool: zie Universiteit
Hoogstraat: 459
Hortensiastraat: 206
Hospicien der stad: 431
Hospitaallaan: 277
Hulpcomiteit: 691, 693
Hundelgemsesteenweg: 464
In de Cancale (herberg of
hotel): 478
Institut de Kerchove: 478
Jan-Frans Willemsstraat: 572
Jezuftenkerk: 639
Jongensweeshuis: zie
Kuldershuis
Jozef Plateaustraat: 709
Justitiepaleis: 150, 174, 289, 345,
379
Kannunikstraat: 575
Kattenberg: 575
Keizer Karelstraat: 184
Klein Begijnhof: 114, 115, 116,
137, 162, 485, 486, 490, 543,
554, 614, 678
Klooster der Grijze zusters: 624
Kommandant: 169, 177, 181,
306
Kommandantur: 113, 161, 169,
183, 190, 193, 214, 267, 330,

340, 343, 351, 355, 364, 423,
482, 484, 521, 557, 595, 605,
671, 676
Koninklijke Nederlandsche
Schouwburg: 97, 220, 261, 336,
394, 445, 528, 540, 685, 783
Korenmarkt: 119, 176, 490, 498,
513, 560, 563
Korte Dagstege: 177
Kortrijkse straat: 51, 79, 228,
357,381,404,417,456 575
Kortrijksepoortstraat: zie
Kortrijkse straat
Kortrijksesteenweg: 45, 46, 48,
52, 79, 85, 88, 89, 95, 109, 121,
125, 153, 159, 160, 186, 198,
248, 271,276,326 327, 331,
368, 397,448,457 473, 490,
519, 543,602,619 631, 633,
664,643,673,675 742, 765
Kouter, Banque de Flandre: 52,
169
Kouter, hotel van baron de
Manten de Home: 268
Kouter: 87, 120, 169, 241, 267,
268, 280, 281, 289, 445, 446,
456, 479
Kruisstraat: 540
Kuldershuis (jongensweeshuis):
53, 149, 245, 276, 277, 278, 279,
314, 379
Kunstlaan: 379, 679
Lange Violettenstraat: 490 - Zie
ook: Violettenstraat
Laurenplaats: 532
Ledeberg: zie Ledeberg
Ledeganckstraat: 156
Leiekade 33

Leopoldkazerne: 156, 170, 171,
190, 266, 379, 399, 702
Leopoldlaan: 45, 80, 85, 109,
136, 227, 234, 254, 276, 458,
522, 531, 543, 617, 631, 673,
735, 739, 742
Lindelei: 307
Lousberggesticht (oudmannenhuis): 264, 314, 380, 399, 589
Lousberglaan: 399
Maria-Hendrikaplein: 61, 163,
199,324,459,523,588,623,
689,703,732
Maria-Henrietteplein: zie
Maria-Hendrikaplein
Mariakerke: zie Mariakerke
Marnixstraat: 53, 466
Meldeamt: 413, 416, 605
Minardschouwburg 775
Moederhuis: 86, 588
Muide: 108, 267
Muidebrug: 267
Muidepoort: 616
Muinkbrug: 572
Muinkkaai: 281
Museum voor Schone kunsten:
156
Musschestraat: 329
Natuurwetenschappelijk
Genootschap 773
Nederkouter: 279, 568, 650, 656
Nederlandsch Toneel: zie
Koninklijke Nederlandsche
Schouwburg
Nederlandschen Schouwburg:
zie Koninklijke Nederlandsche
Schouwburg
Nicaise (School voor bouwnij-
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verheid): 563
Nieuw Seminaries 379
Nieuwe Wandeling: 226, 535,
671
Nieuwen Circus: 679, 680
Nieuwenboschklooster: 77
Nijverheidsschool 782
Noordstraat: 638
Normaalschool: 126, 643
Onze-Lieve-Vrouw ter Bloemen
convent: 54
Oostakker: zie Oostakker
Oude Voetweg: 572
Oudmannenhuis: zie
Lousberggesticht
Palace Hotel: 53, 65, 89, 99,
100, 153, 176, 199, 320, 321,
324, 325, 349, 379, 512, 519,
623, 625, 647, 684
Palmboomstraat: 442
Pass Zentrale: 169, 226, 356,
366, 464, 465, 473, 474, 530
Plantentuin: 156
Port Arthur (Farmanplein): 178,
275
Post Zentrale: 394, 537, 538
Posthotel: 144, 146, 273, 438,
443, 467
Prosper Claeysstraat: 575, 577,
588, 609
Priifungsbureau: 538
Puinstraat: 291
Raad der Gentsche hospicien:
577
Rabot: 270, 511
Rasphuis: 575
Rolleken (gevangenis): 521
Schepencollege: 61
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Schijfschieting: 205, 245, 304,
336, 342, 421, 426, 473, 482,
563, 567, 612, 625, 690, 692
Schreiboomklooster: 47, 417,
566, 691, 700
Sint-Amandsberg: zie SintAmandsberg
Sint-Amandsgesticht
(Katholieke kunstacademie):
625
Sint-Baafsabdij: 664
Sint-Baafskathedraal: 280, 540,
664, 780
Sint-Baafsparochie: 108
Sint-Baafsplein: 120, 540
Sint-Barbaracollege: 53, 500,
528
Sint-Denijslaan: 588
Sint-Denijs-Westrem: 476
Sint-Jacobskerk: 405
Sint-Jan-Baptistkerk: 313
Sint-Jansvest: 177
Sint-Jozefkerk: 270
Sint-Niklaaskerk: 120, 161
Sint-Paulskerk: 676
Sint-Paulsparochie: 53
Sint-Pieters: 572
Sint-Pieters-Aaigem: 198, 389,
499, 473
Sint-Pieterskerk: 152, 198, 281,
330, 345
Sint-Pietersnieuwstraat: 281,
399
Sint-Pieters-parochie: 157, 494
Sint-Pietersplein: 152-153, 266,
379, 392, 508, 510, 679, 707
Sint-Pietersstation: 46, 61, 63,
79, 163, 202, 271, 276, 291, 334,

396, 413, 444, 459, 473, 519,
523, 588, 625, 688, 695, 703,
736, 739
Slachthuis: 104, 616, 682
Slachthuisbrug: 312
Sluizeken: 111
Smissstraat: 218, 625
Snellaertkring 782
Snepken (buitenwijk): 578
Spanjaardkasteel: 262
Stadhuis: 87, 102, 251, 367, 380,
494, 594, 692
Stadsarchief: 221
Stadsberoepsschool: 266
Stadsbestuur: 52, 66, 198, 220,
271, 329, 426, 471, 581
Stadspark, Feestpaleis: zie
Feestpaleis
Stadspark: 45, 63, 76, 147, 148,
149, 156, 162, 234, 245, 274,
286, 341, 388, 397, 399, 428,
430, 432, 444, 453, 460, 479,
483, 494, 520, 522, 525, 531,
587, 611, 646, 651, 673, 682,
691, 694, 739, 740, 752
Stadsscholen: 464, 478, 643
Stafabteilung: 605
Stalhofstraat: 432, 572
Stedelijk Nachtverblijf: 54
Stedelijke Voeding: 52, 121
Steendam: 329
Steenweg: zie
Kortrijksesteenweg
Sterre: 331, 336
Synagoog Botermanstraat: 128
Tachs (zaal): 511
Te-Maria-Aalter: 640
Twaalfkamerstraat: 737

Tweebruggenstraat: 55, 77
Universiteit (Hoogeschool): 25,
40, 95, 126, 243, 266, 271, 316,
331, 393, 394, 403, 414, 441,
471, 476, 496, 511, 517, 522,
524, 526, 527, 530, 532, 533,
545, 625, 633, 634, 636, 643,
650, 662, 665, 688, 759, 761,
763, 766, 768, 769, 773, 774,
776, 777, 778, 779, 781
Universiteit, Aula: 636
Universiteitsbibliotheek: 11, 15,
17, 505
Van Hulthemstraat: 243, 710
Veemarkt: 212
Veer : 213
Veerleplein: 675
Veldstraat: 102, 170, 638
Verlorenbroodbrug: 692
Violettenstraat: 77 - Zie ook:
Lange Violettenstraat
Visitatieklooster: 247
Vismarkt: zie Vismijn
Vismijn: 568, 574, 626, 675
Visserij: 191, 659, 660
Vlaamsch theater: zie
Koninklijke Nederlandsche
Schouwburg
Voedingscomiteit: zie Algemeen
Voedingscomiteit
Voldersstraat: 524
Volksbelang: 369
voormalig postkantoor
(379)thans lazaret: 345
Vooruit: 180, 275, 525, 757
Voskensstraat: 685, 742
Vrijdagmarkt: 180, 682
Vrijmetselaarsloge La Liberte:
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639
Werk der goedkope eetmalen:
220
Werkbeurs: 168
Wilhelmskazerne: zie
Leopoldkazerne
Zandberg: 425
Zieklien: 742
Zuid, Station: 53, 78, 224, 412,
638
Zwijnaardsesteenweg: 215, 740
Gentbrugge: 177, 419, 506, 510,
534, 536, 591
Puntfabriek: 419, 534, 536
Spijkerfabriek: zie Gentbrugge,
Puntfabriek
Gent-Eeklo, arrondissement: 779
Genua, Campo Santo: 36
George IV, prins regent van
Engeland: 764
Geraardsbergen: 214
Gerade Weil ich Deutscher bin! Eine
Klarstellung der in dem Buche
"J'accuse" aufgerollten
Schuldfrage (Hermann Fernau):
265
Germania: 441
Gesellschaft der Friedensfreunde:
781
Gethsemani (Alphonse de
Lamartine): 771
Getten: 187
Gevaert, Lieven: 762
Gezelle, Guido: 780
gezin Van Paemel, Het (Cyriel
Buysse): 763
giaour, The (Lord Byron): 764
Gijzegem: 568
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Gijzenzele: 568
Glatz: 774
Goeminne, - (burgemeester,
Nevele): 587
Goethe, Johann Wolfgang von:
182, 261, 767
Goltz, Freiherr Wilhelm Leopold
Colmar von der: 767
Gontrode: 75, 206, 301, 623, 702
GOrlitz: 766
Garz: 404, 473
Gothem: 58
Gottingen: 135, 307, 330, 367, 725,
775, 777
Geitz Krafft, die Geschichte einer
Jugend (Edward Stilgebauer):
780
Gourraud, Henri Joseph Etienne:
765, 767
Grammene: 58, 80
Grand Fleet: 441
Gratz: 216
Grave, Jean: 777
Gravelotte: 136
Gravenhage, 's: zie Den Haag
Grelling, Richard: 265
Griekenland: 404
Grimbergen: 230, 450
Groot-Brittannie: 321 - Zie ook
Engeland
Groote Oorlog. Het koninkrijk
Belgie tijdens de Eerste
Wereldoorlog, De (Sophie De
Schaepdrijver): 21
Groth, Klaus: 277, 772
griine Domino, Der (Karl Theodor
KOrner): 770
Guben: 766

Giitersloh: 416, 417, 420, 495, 510,
713
Gwy de Vlaming (Nicolaas Beets):
758
Haarlem: 72, 365, 758
Haerens, - (professor Vlaamse
Universiteit, Gent): 442
Hahn, graaf von: 204
Haig, Douglas: 767
Hain, - (majoor, Pass Zentrale
Gent): 465
Halle: 68
Hamburg: 387, 403, 514, 766
Hamlet (William Shakespeare): 320
Hamme: 291, 292
Hampshire (schip): 770
Hanna (Bertha von Suttner): 781
Hannover: 60, 716, 718, 721, 724,
725, 726, 729, 730, 760
Bristol hotel: 726, 727
Egidientorplatz: 729
Zu den vier Jahreszeiten (gasthuis): 729
Hardes, Louise: 727
Harelbeke: 324, 759
Harmonies poetiques et religieuses

(Alphonse de Lamartine): 771
Harzgebergte: 730
Hasselt: 263
Haste: 714, 726
Hauthem-Sint-Margareta: 158, 398
Haynau: 775
Heemstede: 758
Heidelberg: 728
Heidsick champagne: 684, 751
Heilige Monica: 653
Heitz, - (beheer politie, Gent): 176,

540, 541
Hemptinne, Joseph, graaf de: 88,
340, 342, 343, 378, 421, 768
Hendaye: 712
Henegouwen: 23, 207
Herbesthal: 731
Herder, Johann Gotfried: 767
Hernani (Victor Hugo): 769
Hess-Cassel: 760
Heusden: 272
High Life (Bertha von Suttner): 781
Hildebrand: 758 - Zie ook Beets,
Nicolaas
Hildesheim: 710, 727, 729, 730
Hohe Weg: 729
Hindenburg, Paul Ludwig Hans
Anton von Beneckendorff en
von: 24, 492, 584, 768, 772
Histoire de l'Europe (Henri
Pirenne): 776
Hitler, Adolf: 768
Hochsee-Flotte: 441
Hoei: 781
Hoffmann, Friedrich: 68
Hoffmann, Peter: 442, 524, 526,
527, 528, 625, 662, 768
Hofstade: 187
Hoge Oorlogsraad: 769
Hoge Raad voor Nijverheid en
Arbeid: 777
Hogeschoolcommissie: 759, 773
Hogeschooluitbreiding: 781
Hohenfinow: 760
Hohenhane, - von: 647
Holland: 33, 138, 151, 192, 216,
244, 270, 292, 305, 342, 355,
359, 360, 361, 364, 366, 370,
376, 382, 392, 395, 403, 420,
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448, 472, 477, 480, 483, 514,
517, 531, 560, 585, 649, 688,
695, 748, 764 - Zie ook
Nederland
Hollweg, Bethmann: 24
Holzminden: 776
Home Rule: 757
Homeros: 767
Honderdjarige oorlog: 757
Hongarije: zie OostenrijkHongarije
Hooger Onderwijs voor het Volk:
781
Hoogstraten: 645
Hoover, Herbert Clark: 24
Hoste, - (veldwachter, Beernem):
782
Hours of Idleness (Lord Byron): 763
Houthulst, Vrijbos: 219
Houwelyck (Jacob Cats): 764
Hugo, Victor Marie Vicomte: 301,
495, 769
Huise: 775
Humbeek: 781
leper: 26, 203, 218, 445, 762, 766
Hallen: 218
Ieperlee: 219
Ierland, Paasopstand: 764
Ierland: 757
IJzer: 23, 38, 108, 109, 118, 119,
120, 122,123,125,127,136,
137, 138,153,163,165,167,
176, 178,186,194,213,215,
232, 237,238,267,274,285,
290, 294,354,382,385,387,
393, 766,776
In oorlogsnood. Fragmenten uit mijn
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dagboek (Virginie Loveling) in:
De Vlaamsche Gids: 28
In oorlogstijd. Het volledige dagboek van de Eerste Wereldoorlog

(Maria Elisabeth Belpaire): 27
Independance Belge, L': 773
India: 770
Indiana (George Sand): 778
Indie: 767
Inferno (Edward Stilgebaur): 289,
290, 780
Ingelmunster: 216, 260
Internationaal Vredesbureau: 781
Inventarium einer Seele (Bertha von
Buttner): 781
Isegem: 216, 260
Isere: 775
Italie: 138, 213, 230, 240, 241, 256,
346, 347, 404, 441, 760, 764
italienische Reise, Die (Goethe): 767
J'accuse, von einem Deutschen

(Richard Grelling): 265, 266,
289, 290
Jacqmain, Emile: 407, 475
Jan Breydel (boot): 64
Jan Vleminx (Hector- Plancquaert):
777
Japan: 97, 244, 479, 504, 505, 769
Jellicoe, John Rushworth : 441
Jena: 495, 510, 729, 776, 778
Zum wilden Baren (hotel): 495
Jeruzalem: 459
Jocelyn (Alphonse de Lamartine):
771
Jodoigne: 59
Joffre, Joseph: 769
Jong-Vlaamse Beweging: zie Jong-

Vlaanderen
Jong-Vlaanderen: 25, 166, 765, 775,
779, 782
Jong-Vlamingen: zie JongVlaanderen
Jordaan: 521
Josaphat: 521
Jose, een Spaansch verhaal

(Nicolaas Beets): 758
Journal de Gand: 338
Jozef in Gent (concert): 336
Juist omdat ik Duitscher ben

(Hermann Fernau): 265
Jutland: 441
Kabale and Liebe (Johann Schiller):

779
Kaiserlich deutsche Feldpost: 477
Kaiserlich deutsche Reichspost: 631
Kales: zie Calais
Kamerijk: 768
Karel de Goede, Graaf van
Vlaanderen (Hector
Plancquaert): 777
Karel V, keizer: 335
Karlsruhe (transatlantische boot):
705
Karlsruhe: 757
Karpathen: 219
Kaspische zee: 414
Kassel: 784
Katholiek Vlaamsch OudHoogstudentenverbond: 762
Katholieke Vlaamsche Jong-studentenbond van OostVlaanderen: 779
Kaukasus: 781
Keizerin van Duitsland: zie

Auguste Viktoria
Kemmelberg: 214, 694
Kensington: 347
Kent: 662, 766
Keudell, - von (Regierungsrat):
128, 315
Keulen: 347, 416, 444, 711, 712,
713, 761
Khartoum: 770
Kiel: 745
Kinsale: 230
Kint de Roodenbeke, 'T, -: 219,
781
Kitchener, Horatio Herbert, graaf
van Khartoum, Broome en
450, 770
Klein-Azie: 770
Kleine Gazet, De: 777

Knesselare: 226
Knokke: 139, 415, 637
KOlnische Zeitung: 153, 315, 340
Koningin van Belgie: zie Elisabeth
Koningin Wilhelmina (boot): 472
Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en
Letterkunde: 11
Koninklijke Vlaamse Academie
voor Taal- en Letterkunde: 779,
784
KOrner, Karl Theodor: 184, 770
Kortemark: 175
Kortrijk: 57, 89, 215, 216, 218, 324,
589, 617, 644, 650, 659, 778
Kossman, E. H.: 21
Koster, - : 537, 538
Kraantje Lek: 365
Krefeld: 776
Kreuzburg-an-der-Werra: 776
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wen Nederland en Belgie. Deel

Langemarck: 213, 219, 255, 444
Langres: 93
Lara (Lord Byron): 764
Larhousse, - (professor Vlaamse
Universiteit, Gent): 442
Lateur, Frank zie Streuvels Stijn
Lausanne: 265, 780
Le Havre: 137, 141, 683
Belgische regering: 22, 23, 25,
141, 683, 782, 783
Lebbele: 617
Ledeberg: 126, 135, 220, 225, 275,
467, 501, 506, 547, 568, 597, 758
Florastraat: 275
Ledeganck, Karel Lodewijk: 293,
771
Leer: 723
Leerne: zie Bachte-Maria-Leerne
Legende des siecles, La (Victor
Hugo): 769
Legergroepen Hertog Albrecht 784
Lehrjahre (Goethe): 767

II: 1914-1980, De (E. H.

Leiden des jungen Werther, Die

Kroonprins van Belgie: zie Leopold
III
Kroonprins van Duitsland: zie
Friedrich-Wilhelm
Kropotkin: 777
Kruishautem: 123
Kruszczewina: 772
Kiinzer, Franz: 690, 692, 693, 745,
770
Kurth, Godefroid:776
Kuser (Nicolaas Beets): 758
Kwatrecht: 56, 57, 72, 73, 79, 93,
257, 711
Laatste berichten: 89
Laatste Nieuws, 't: 89

Labiau: 767
Lac, Le (Alphonse de Lamartine):

771
Ladriêze, R.: 314
Lage Landen 17810-1980. Twee eeu-

Kossman): 21
Laken: 771, 774
Lamartine, Alphonse Marie Louis
de: 234, 354, 770, 771
Lambeaux, Jef: 677, 771
Lambrecht van Loo (Hector
Plancquaert): 777
Lambrechts, Emiel: 17
Landau: 472
Landegem: 90, 92, 94, 95, 223, 320
373, 411, 733, 749
Landskouter: 589
Landsturm: 104, 163, 457
Landwehr (dorp): 718
Landwehr: 106, 122
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(Goethe): 767
Leiden: 72, 758
Maatschappij van Nederlandse
Letterkunde: 771
Leie: 26, 47, 136, 174, 190, 211,
236, 245, 313, 328, 352, 368,
397, 557, 578, 586
Leipzig: 760, 761
Lelia (George Sand): 778
Lemberg: 443, 620
Lendelede: 396
Lenin, Vladimir Ilyich: 782
Lenoir, Ferdinand: 205, 206
Lenotre, Andre: 771
Leopold I , koning van Belgie: 720,

771
Leopold II, koning van Belgie: 348,
757
Leopold III, koning van Belgie:
747, 748 (kroonprins)
Lessines: 50
Letterhoutem: 775
Letters written by the Earl of
Chesterfield to his son, Philip
Stanhope, together with several
other pieces on various subjects:

353, 779
Lettre au Roi (Jules Destree): 21

Leutwein, Paul: 471
Leuven: 22, 33, 50, 70, 71, 74, 77,
94, 298, 310, 314, 315, 523, 774,
776, 779
De Blijde Inkomststraat: 300
Franstalige Hoger Instituut
voor Wijsbegeerte: 774
Gambrinus: 299
Hotel de Suede: 299
Hotel Mêtropole: 299
Rasphuis: 575
Sint-Pieterskerk: 299
Stadhuis: 299
Tienensesteenweg: 300
Universiteit: 299, 781, 762
Universiteitsbibliotheek: 22, 299
Verleysen (schoenfabriek): 300
Leven en dood in den ast (Stijn
Streuvels): 780
leven van Rozeken van Dalen, Het

(Cyriel Buysse): 763
Liberale Liga: 757
Liberte, La: 773
Libre Esthetique, La: 763
Liefdedrama (Peter Benoit): 759

Lier: 63, 134, 137, 200, 201, 202,
295, 296, 492, 759
Begijnhof: 296
Kasteel Nazareth: 200, 296, 297
Kleine straat: 296
Nonnenklooster Nazareth: 201
Limburg: 194, 476
Lingen: 60
Lippens, Germaine: 555
Lippens, Karel: 555
Lippens, Maurice Auguste Eugene
Charles Marie Ghislain, graaf:
257, 772
Lippens, Paul: 360
Lippens, Sylvie: 555
Lithauen: 680
Llanystumdwy 772
Lloyd George, David, graaf van
Dwyfor: 757, 772
Lloyddienst: 534
Loire: 217
Lokeren: 327, 467
Loncin: 87, 94
Londen: 24, 189, 287, 315, 331,
347, 445, 472, 662, 757, 763,
764, 767, 779
Kensington Highstreet: 348
Liverpool station: 315
Saint-Paul's cathedral: 347
Lophem: 638, 640
Kasteel van Fudor d'Ydewalle
la Bruyere: 283
Klooster: 638
Lotenhulle: 101
Lotharingen: 146, 347, 760, 766 Zie ook Elzas-Lotharingen
Louis Roederer champagne: 684
Louis XIV, koning van Frankrijk:
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771
Louis XV, koning van Frankrijk:
773
Louis-Napoleon: 762
Lourdes: 462
Loveling, Karel ("mijn broeder"):
262
Loveling, gezusters: 11, 18
Loveling, Pauline: 95, 749, 763, 769
Loveling, Rosalie: 404, 514, 749,
759, 760, 772
Loveling, Virginie 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 1821, 25, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 758, 759, 765, 765, 766, 767,
769, 772, 773, 774, 779, 780, 782
Lucifer (Peter Benoit): 759
Ludendorff, Erich Friedrich
Wilhelm: 741, 767, 768, 772
Ludwig III (Ludwig Leopold
Joseph Maria Aloys Alfred
Wittelsbach), koning van
Beieren: 392
Luik: 22, 63, 77, 87, 94, 97, 98, 134,
146, 182, 191, 194, 202, 300,
348, 452, 492, 731, 732, 757,
772, 776
Lusitania (Engelse pakketboot):
230, 784
Liitzows Wilde Jagd (Karl Theodor
KOrner): 770
Luxemburg 22, 23
Luykx, Theo: 21
Lyon: 765

MacLeod, Julius: 71, 156, 773
Mackensem, August von: 135, 773
Macon: 770
Madagascar: 765, 769
Madrid: 712
Maitres sonneurs, Les (George
Sand): 778
Maldegem: 63
Manchester: 772, 773
Manfred (Lord Byron): 764
Manten de Home, baron de: 268
Margate: 662
Marbach: 778
Marches-les-Dames: 757
Mare au diable (George Sand): 778
Maria Aalter: 203, 204
Maria-Hoorebeke: 317
Mariakerke: 89, 597, 600, 699, 748,
777
Maria-Leerne: zie Bachte-MariaLeerne
Marie Louise (echtgenote
Napoleon I), keizerin van
Frankrijk, hertogin van Parma:
204
Marie-Antoinette de Lorraine,
Josephine Jeanne (echtgenote
Louis XVI), koningin van
Frankrijk: 696, 773
Marienwerder: 770
Marie-Therese (echtgenote Franz
I), keizerin van Duitsland: 773
Marne: 26, 766, 767, 769
Marokko: 765, 767, 775
Marriage de Mlle Beulemans, Le

Maagdenburg: 768
Maas: 263
Maasforten: 22, 23
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(Frantz Fonson): 633
Marseillaise: 416

Marseille: 521

Martens-Leerne: zie Sint-MartensLeerne
Martier, Ernest: 158
Mary Stuart (Johann Schiller): 779
Maschinenalter.
Zukunftsvorlesungen fiber unsere
Zeit, Das (Bertha von Suttner):
781
Mater: 316
Matin, Le: 89, 329
Max, Adolphe Eugene Jean Henri:
56, 216, 773, 774
Mechelen: 63, 64, 65, 67, 68, 69, 80,
84, 103, 131, 132, 133, 135,

Menem 26, 595, 644
Mensch, Ein (Bertha von Suttner):
781
Menzel, Arthur Reinhold (= vriend
uit Soerabaya): 36, 350, 505,
515, 705, 774
Mercier, kardinaal Desire Joseph:
25, 146, 147, 419, 456, 459, 540,
682, 774
Merelbeke: 464, 616, 617
Flora (gehucht): 464
Hundelgemsesteenweg: 464
Tivoli (gehucht): 464
Merendree: 318, 319, 373

146186, 187, 188, 220, 298, 322,

Merksplas: 661

419, 523, 744, 766, 774, 781

Mesopotamie: 767

Academie: 766

Metropole (drukkerij): 294

Lievevrouwkerk: 65

Metropole, De: 89, 294

Sint-Rombaut-college,

Metz: 135, 760, 766

Compagnie des volontaires: 187

Meudon: 761

Sint-Rombautstoren: 65

Mexico City: 782

Willemsfonds 781

Mexico: 782

Mededelingen van Cyriel Buysse
Genootschap: 38
Meditations (Alphonse de
Lamartine): 770, 771

Meyer, Willy: 515, 518
Michaelis, Georg: 24, 620, 775
Middelandse zee: 521
Middelburg: 764, 774, 781

Meert, Hippoliet Alfons: 166, 774

Middelkerke: 98

Meetjesland: 524

Mijn land in de kering 1830-1980.

Meigem: 80, 392, 487, 749

Deel 2: De enge ruimte 1914-

Mein Vaterland (Karl Theodor

1980 (K. Van Isacker): 21, 26

KOrner): 770
Melle: 72, 73, 74, 75, 79, 93, 121,

Mijn moederspraak (Peter Benoit):
759

122, 257, 258, 285, 455, 506,

Milaan: 134

511, 598, 711, 775

Minard, Louis: 639, 775

Caritas krankzinnigengesticht:

Minden: 713

375, 432

Minnaert, Gillis D.: 166, 191, 775

Jongenspensionaat: 73

Minnaert, Marcel: 166

Memlinc, Hans: 194

Miraculeuze vischvangst (Rubens):
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65
Miserables, Les (Victor Hugo): 769

Missolonghi: 763
Moerbeke: 257
Moerbeke-Waas: 772
Moerdijk: 585
Mol: 661
Molenbeek: 312, 774
Mons (Bergen): 407, 474, 475
Montferrat: 775
Montfort, prince de 761
Morley: 757
Mortsel: 762
Morvan: 760
Moskau: 217
Mozart, Wolfgang Amadeus: 182
Munchen: 610
Munster: 347
Mus, Gustaaf: 473, 481, 482
Muysen: 187
Nabije Oosten: 770
Niichtliche Heerschau grozze
Parade, Die (Joseph Christian

von Zedlitz): 667
Namen: 94, 146, 492, 661, 774
Champion, orde van: 661
Nantes: 433
Napoleon I: 667, 761, 770
Napoleon III (Louis Napoleon;
orig. Charles Louis Napoleon
Bonaparte): 60, 347
Nationaal Hu1p- en
Voedingscomite: 24, 220, 229
Nationale Bank van Belgie: 483,
484
Nationalistische Bond: 783
Nazareth (Belgie): 368, 735
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Nazareth (Palestina): 521
Neder-Ename: 316
Nederland: 22, 31, 32, 38, 86, 137,
181, 364, 527, 745, 765, 768 ,
774, 777, 779, 781, 783 - Zie ook
Holland
Consul van: 137, 138, 151
Nederlanden: 766
Nederlands-Indie: 774
Neder-over-Heembeek: 774
Neels de Rhode, Maurice: 388
Neipperg, graaf von: zie Wied,
Prins Wilhelm
Nennburg: 39
Nenndorf: 714, 716, 718, 719, 722,
724, 726, 727, 730, 731
Haus Cassel: 714, 716, 722, 723,
728
Nethe: 201, 295, 297
Neudeck: 768
Neunahr: 710
Nevele: 80, 94, 95, 111, 120, 186,
229, 236, 262, 269, 302, 303,
323, 344, 350, 377, 385, 395,
398, 408, 529, 555, 556, 557,
585,586,587,595,733,734,
737,741,742,749,763,769,772
Borrelwal: 749
Dorren Plas: 738
Het ijzeren eikje (wijk): 738
Het steebeetje (galgenveld): 738
Kasteel De Mot: 395, 408
Nieuwen Weg: 556
Tieltstraat: 749
Voedselcomite: 236, 237:769
New Jersey: 784
New York: 134
Nicholas II, tsaar van Rusland: 479

Nieuw Rotterdamsche Courant: 161,

oorlog, De (Peter Benoit): 759

169
Nieuw Zeeland: 134

Oorlogsprentje (Virginie Loveling):

Nieuwe Gentsche Courant: 682
Nieuwe Gids, De: 763

Nieuwpoort: 23, 325
Nijmegen: 781
Nijvel: 762
Ninove: 58, 776
Nisch: 345
Nobel, Alfred, 781
Nohant, 778
Noord en Zuid: 759
noorderklok, De: 783
Noordzee: 486
Norddeutschen Lloyd: 293, 705
Notre Dame de Paris (Victor
Hugo): 769
Oberschwaben, SchloB Altshausen:
784
Obrie, - (professor Vlaamse
Universiteit, Gent): 442
Odes et ballades (Victor Hugo): 769
Oekrafene: 677, 680
Oeuvre de la Croix Verte, L': zie
Groen Kruis
Officieel bulletin der besluiten van
de 4de armee: 620
Ogden: 320
Ooidonk, Kasteel van: zie BachteMaria-Leerne, Kasteel van
Ooidonk
Oordegem: 71, 72
Oorlog en vrede in het proza van
Buysse (Y. De Maesschalck) in:

29
Oostakker: 462, 662, 676
Lourdes: 462
Oosten: 45
Oostende: 56, 79, 96, 135, 223, 310,
335, 377, 406, 414, 415, 440,
460, 531, 587, 773
Kursaal: 335
Oostenrijk: 240, 241, 289, 290, 315,
708, 741, 744, 760- Zie ook
Oostenrijk-Hongarije
Oostenrijk-Hongarije: 347, 480
Oostenrijks-Pruisische oorlog: 760
Oostkamp: 666, 703
Oost-Pruisen: 414, 768
Oost-Vlaanderen: 23, 600, 771, 781
Gouverneur: 53, 66, 413, 624
Provinciale Raad: 122, 763, 772
Oostzee: 414
Oplinter: 151
Opperschelde: 280-281, 338, 379,
571
Orley, - (officier, Belgie): 373
Osweiler: 768
Oude Schelde: zie Opperschelde
Oudenaarde: 316, 508
Ouderdom, buytenleven en hofgedachten (Jacob Cats): 764

Outer: 776, 777
Over vertaalrechten, dialectpassages
en papiertekort. De Buysse-correspondentie van de uitgeverij
Insel (L. Van Doorslaer): 38

Oxford: 757

Mededelingen van het Cyriel
Buysse genootschap: 38

Pacelli, Eugenio: zie Pius XII
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Palestijnse Exploratie Fonds: 770
Palestina: 31, 520
Parijs: 60, 189, 214, 259, 317, 320,
342, 445, 644, 667, 760, 767,
769, 770, 771, 773, 776, 778, 782
Sint-Geneviêvecollege: 644
Parseval, August von: 228
Pas-de-Calais: 124
Pau: 489
peche de Monsieur Antoine, Le

(George Sand): 778
Pegli: 758
Pegoud, Adolphe Celestin: 305,
306, 311, 775
Penning der Katholieke Scholen:
779
Persyn, J.: 27
Perzie: 767
Petegem: 57, 733
Petit Bleu, Le: 773
Petit Croix: 775
Petite Fadette, La (George Sand):
778
Petrograd: 214, 783
Picadilly: 779
Picard, Leo: 166
Pichon, Marie: 765
Pieskow: 775
Pil, Berten (Albert): zie Brandt,
Jozef
Pirenne, Henri: 344, 413, 416, 417,
495, 766, 776
Pirenne, Pierre: 344, 776
Pithem: 369
Pius IX, paus: 768
Pius XII, paus: 610
Plancquaert, Hector: 690, 776, 777
Poesele: 487, 749
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Poitiers: 462
Politieke geschiedenis van Belgie I,
van 1789 tot 1914 (Th. Luykx):

21
Pollaere: 477
Pollinkhove: 763
Pommern: 775
Porcuincula: 707
Port Said: 521
Posen: 104, 414, 595, 597, 690, 768,
770
Potsdam: 760, 766, 784
Poucquebeke: 749
Poulain, Norbert: 17
Praag: 781
pragmatische leeuw - Ein Lowe von
Flandern- getoetst aan Duitse
literaire normen, Een (L. Van

Doorslaer): 38
Presse, La: 89

Princeton: 784
Principes de droit international prive

(Alberic Rolin): 778
prisoner of Chillon, The (Lord

Byron): 764
Progres, Le: 388
Protus, of sinne- en minnebeelden

(Jacob Cats): 764
Pruisen: 60, 68, 309, 342, 347, 377,
414, 760, 770
Parlement, Hogerhuis: 760
Puttkamer, - von: 766
Pyreneeen: 462, 712
Pyriac: 434
Quadrilogie religieuse (Peter

Benoit): 759
Queensland: 134

Quenther, - (Oberstleutnant,
Kortrijk): 324

181, 195, 207, 217, 223, 273,
283, 345, 515, 516, 519, 546,
631, 734, 764

Raad van Vlaanderen: 25, 678, 680,
682, 683, 762, 763, 765, 774,
776, 781
Raket, - (klerenkoper, Lier): 297
Rammeloo, Leonie: 612
Ramsgate: 662
Rduber, Die (Johann Schiller): 779

Roels (Notaris, Zottegem): 407,
426, 474
Roemenie: 377, 480, 483, 513, 515
Roeselare: 26, 119, 140, 189, 214,
217, 230, 688
Rolin, Alberic Gustave Marie
Joseph: 777

Rayachol: 777

Rolin, Hippolyte: 777, 778

Receuil descriptif des antiquites et

Rome: 49, 281, 419, 425, 758, 778

curiosites du XIIIe au XVIIe sie-

Kapitool: 49

cle (Louis Minard): 775

Kerkelijke Staten: 761

Receuillements (Alphonse de
Lamartine): 771
recht van den sterkste, Het (Cyriel
Buysse): 763
Recht, Het: 776
Reforme Sociale, La: 782
Reims: 125

Sint-Pieterskerk: 281
Vaticaan 774
Ronse: 322
Roosendaal: 361
Rosalie en Virginie: levee en werk
van de gezusters Loveling (Ludo
Stynen): 11, 27

Rennes: 765

Rosenow: 770

revolverschot, Een (Virginie

Rothschild, - : 269

Loveling): 27

Rotselaar: 70, 77, 315

Revue Generale: 782

Rotterdam: 358, 359, 782

Rheinisch-Westfdlische Zeitung: 741

Rotterdamsche Courant: 160, 385 -

Richthofen, Freiherr Manfred von:
694, 777
Rijnprovincies: 419
Rijsel: 144, 146, 183, 254, 260, 630,

Zie ook Nieuw Rotterdamsche
Courant
Rougon-Macquart, Les (Emile
Zola): 342

692

Rubens cantate (Peter Benoit): 680

Paignoir (fabriek verwarmings-

Rubens, Pieter Paul: 65

toestellen): 692

Ruddervoorde, Kasteel Lakenbos

Ringelhardt, Friedrich: 761
Rinteln: 729

782
Rudolf (Duitse neef Virginie,

Ripple: 766

Oberleutnant): 37, 144, 254,

Rivesaltes: 769

260, 630

Rode Kruis: 45, 52, 53, 61, 67, 83,

Ruhekeil, - (componist): 503, 504,
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505
Ruiselede: 155, 269, 645, 661
Rumpst, - (bakker, Gent): 218
Rupelmonde: 291
Rusland: 145, 217, 219, 255, 279,
308, 309, 327, 347, 362, 441,
445, 450, 453, 471, 472, 505,
646, 648, 662, 722, 760, 770
Bolschewiki: 662
Oktoberrevolutie: 782
Russel, N.V.: 89
Russisch-Duitse veiligheidsverdrag:

761
Riistung and Uberrustung (Bertha

von Suttner): 781
Sachsen, prins Johann von: 761
Sdchsische Vaterlandsbldtter: 761
Saksen: 194, 309, 653, 761
Salem: 757
Salzuflen: 728, 777
San Remo: 780
Sand, George: 582, 778
Bandeau, Jules: 778
Sarajevo: 23
Sas-van-Gent: 358
Saxen: zie Saksen
Scandinavia: 483
Schaarbeek: 388, 392, 774
Schack der Qual (Bertha von
Suttner): 781
schandpaal, De (Cyriel Buysse): 763
Schaumburg-Lippe: 714
Scheer, - von (Admiraal HochseeFlotte): 441
Schelde, De (Peter Benoit): 759
Schelde: 26, 146, 191, 272, 281, 293
- Zie ook Opperschelde
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Scheldegebied: 26
Schelderode: 57
Schepens, Luc: 27
Schepers, - (Moord op d'Udekem
d'Acoz, Beernem): 782
Schild en Vriend: 729
Schiller, Johann Christian
Friedrich: 182, 426, 778, 779
Schipdonck: 57, 95, 236, 704, 749
Schmidt, - (Oberleutnant): 679
SchOnhausen: 760
Schotland: 505, 588
Secours discret: zie Werk van
Bescheiden Onderstand
Sedan: 60, 136, 309, 342, 371
Seine: 760
Seine-Inferieure: 433
Servie: 327, 346, 385
Shakespeare, William: 320, 767
Shrapnel, H.: 84
siege of Corinth, The (Lord Byron):
764
Siffer, Alphonse Frederic: 166, 191,
393, 779
Signal-Leuchtkugel Pyrotechnische
Fabriken: 686
Silezie: 761, 775
Sinn Fein: 764
Sint-Amandsberg: 76, 137, 246,
249, 251, 254, 287, 481, 499, 506
Campo-Santo: 254, 499
Groot Begijnhof: 247, 251, 252
Kerk: 251
Sint-Amand (herberg): 251
Sint-Denijs: 186, 301, 337, 340, 498,
561, 565, 582, 589, 701, 702
De drie koningen (herberg): 701
Oefeningenplein: 154

Sint-Denijsplein: 305, 345, 355,
476, 620, 621, 680
Vliegplein: 617
Sint-Helena: 667
Sint-Joost-ten-Node: 784
Sint-Joris (loggerschip): 292
Sint-Kruis: zie Sint-Kruis-Winkel
Sint-Kruis-Winkel: 127
Sint-Laureins: 524, 530,
Sint-Martens-Latem: 528, 532, 759
Sint-Martens-Leerne: 487, 489
Sint-Niklaas: 762, 779, 780
Klein Seminaries 780
Sint-Petersburg: 217, 723, 760
Skagerrak: 441
Sleeswijk-Holstein: 707, 760
Smolensk: 761
Snellaert comite: 31
Sobeledip: 89
Societe Generale: 24
Societe royale pour 1'
Encouragement des Beaux-arts,
La: 778
Soedan: 766, 767, 769, 770
Soerabaya: 350, 505, 515
Soignies: 207
Soltan, Liineburgerheide: 469, 654,
500
Solvay, Ernest: 24
Somme: 765, 768
Sophia: 327
Sosnowiec: 770
Souchez, Labyrint van: 760
South-Carolina: 514
Souvenirs de captivite en Allemagne

(Henri Pirenne): 776
Spaa, Pieter: 289

Cats): 764
Spanje: 214, 244, 443, 479
Spartanberg: 514
Speleers, Reimond: 166, 779
Staat Vlaanderen: zie Vlaanderen,
Staat
Stains: 761
Stalin, Joseph: 782
Stanhope, Philipdormer, graaf van
Chesterfield: 353, 779
Stauton: 784
Steenhaut, Omer: 166
Steenhert de Groebeke, graaf: 51
Steyaert, - (president Armenkamer,
Gent): 578
Stichtelijke uren (Nicolaas Beets):
758
Stilgebauer, Edward Johannes
Alexander: 290, 780
Stillemans, Antonius: 540, 780
StOber, - (professor Vlaamse universiteit, Gent): 442
Stolberg Rosfar, prins zu: 666
Straatsburg: 760, 768
stranger on the island, The (Brand
Witlock): 783
Streuvels, Stijn: 28, 30, 37, 39, 167,
780
Sturm, - (aalmoezenier to Gent,
afkomstig van Pruisen): 481
Stuttgart: 784
Stynen, Ludo: 11, 16, 17, 27, 31,
784
Suttner-Kinsky von Chinic and
Tettau, Freifrau Bertha Sophie
Felicita von: 109, 781
Swardeston: 764

Spaens Heydinnetje, Het (Jacob
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Taalminnend
Studentengenootschap 't Zal
wel gaan: zie Zal wel gaan, 't
Taalverbond: 782
Tachtig-jarig leven (Jacob Cats):
764
Tack, Pieter L.: 687, 781
Tailleur des pierres (Alphonse de
Lamartine): 354
Tannenberg: 768
Tantes (Cyriel Buysse): 763
Telegraaf, De: 88
teleurgang van den waterhoek, De

(Stijn Streuvels): 780
Temsche: 291
Terdonck: 506
Terneuse Vaart: 178, 554
Terneuzen: 356, 358, 361, 365
Tettang: 777
Thames: 440
Tielt: 101, 193, 204, 422, 426, 651
Tienen: 53, 134, 151, 230, 393
Times, The: 271
Tokio: 775
Toledo: 783
Tolk der Christen Democraten: 776
toile Ritmeister, Der (Edward
Stilgebauer): 780
Tonkin: 769
Toute une vie. Prive-editie (19141934) (Simon Fredericq): 34
Tramoyes: 765
Transvaal: 87, 767
Trieste: 761
Trois Fontaines: 761
Trotski, Lew Davidovich
(Bronstein): 782
Trou-Ringh (Jacob Cats): 764
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Troyon: 290
Tubingen: 768
Tunesie: 765
Turkije: 217, 329, 483, 708, 741,
745, 767
Turn of the Balance (Brand
Witlock): 783
Tutzing: 772
Twaalf preken (Nicolaas Beets): 758
Twee Rijnlandse novellen (Tony
Bergmann): 759
Twee-en-tachtig-jaerig leven (Jacob
Cats): 764
Udekem d' Acoz, Henri-M.-J.Alfred-G. d': 666, 782
Udekem d'Acoz-van Outryved'Ydenwalle, Cecile d': 666, 782
Ukkel :776
Uleken (Cyriel Buysse): 763
Unger, Wolfgang von: 424, 710
Union Medicale: 779
United Press: 340
Urbana: 783
Ursel: 318
Utah: 320
Utrecht: 758
Vaillant, Auguste: 782
Valentine (George Sand): 778
Van Acker, - (notaris, Lier): 296
Van Acker, Elisa: zie BergmannVan Acker, Elisa
Van acme menschen (Cyriel Buysse):
763
Van Artevelde, Filips: 680
Van Artevelde, Jacob: 512, 682, 757
Van Conkelberge, Veerle: 17

Van de Woestijne, Karel: 27, 30, 39
Van den Berghe, Adolf: 442, 532,
759
Van den vos Reynaerde: 784
Van der Haegen, Ferdinand: 779
Van Doorslaer, L.: 38
Van Eeden, Frederik: 265
Van Elslander Antonin: 11, 18
Van Gheluwe, - (Gent): 481
Van Hoof, - (timmerman, Lier):
297
Van Hooydonck, Guido: 11
Van Isacker, K.: 21, 26
Van Lierde, Bart: 11
Van Nu en Straks: 76, 780
Van Outryve-d'Ydenwalle, Cecile:
zie d'Udekem d'Acoz-Van
Outryve-d'Ydenwalle, Cecile
Van Peteghem, Sylvia: 18
Van Raemdonck, Bert: 11, 17, 784
Van Rijswijck, Jan Baptist: 777
Van Rijswijck, Jan Cornelis: 777
Van Rijswijck, Theodoor: 391, 777
Van Roy, - (notaris, Nevele): 737
Van Sante, Carlos: 762
Van Waesberghe, Aime: 661
Van Wesemael, - (oppercommissaris van politie, Gent): 176, 191,
213
Vanacker, Daniel: 17, 21, 408
Vandevijver (familie, kerkhof SintAmandsberg): 499, 500
Vanhecke, Johan: 17, 408
Vanzieleghem, Isabel: 11, 17
Vaux-le-Vicomte: 771
Vaux-sur-Somme: 777
Venus van Milo: 251
Verbeteringsraad voor het Hoger

Onderwijs: 777
Verdun: 404, 760, 765
Verenigde Staten: 410, 426, 428,
784
Verleysen (schoenenfabriek,
Leuven): 300
Vernats, Antoinette: 187
Versailles: 347, 771, 772, 784
Verscheidenheden (Nicolaas Beets):
758
Verslagen en mededelingen van de
Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en
Letterkunde: 31

Vervaecke (moordenaar): 262
Verviers: 63, 776
Veuve Cliquot (champagne): 684
Vichy: 762
Victoria (Alexandrina Victoria),
koningin van Engeland: 269,
270, 347, 348, 783
Victoria (echgenote Friedrich III),
kroonprinses Duitsland: 348
Vie et Lumiêre: 763
vier wondere jaren, De (Maria
Elisabeth Belpaire): 27
Villalobar, markies de: 189, 783
Villegenis: 761
Villes du moyen age, Les (Henri
Pirenne): 776
Vincennes: 187
Vinkt: 368
Virginie Loveling in de Spiegel van
Naar reisnotities (Ludo Stynen)

in: Verslagen en mededelingen
van de KANTL: 31
Vlaamsch Nationaal Secretariaat:
762
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Vlaamsche Gids, De: 28, 93, 758

Vlaamsche Liberale Vereeniging:
775
Vlaamsche Natuur- en
Geneeskundige Congressen:
773
Vlaamsche Nieuws, Het: 762
Vlaamsche post, De: 166, 191, 214,
316, 420, 763, 765, 775
Vlaamsche Smeder, De: 783
Vlaamsche Socialistische
Arbeiderspartij: 757
Vlaamsche Vlagge, De: 762
Vlaamschen Gouwbond: 679-680
Vlaamse beweging: 25, 40, 393, 572,
762
Vlaamse hogeschool: Gent,
Universiteit
Vlaamse Hogeschool: zie Gent,
Universiteit
Vlaamse Leeuw: 45, 46, 316, 512,
513, 535, 677, 680, 683, 746
Vlaamse Muziekschool: 759
Vlaamse Universiteit: zie Gent,
Universiteit
Vlaanderen: 61, 155, 166, 178, 283,
315, 320, 380, 462, 487, 528,
530, 586, 598, 652, 677, 759, 762
Graaf van: 348
Staat: 677, 680, 682
Zuid-Vlaanderen: 26
Vlaanderen: 762
Vlasschaard, De (Stijn Streuvels):
780
Vlissingen: 356, 361
VNV: 779
Vogezen: 766
Voix interieures, Les (Victor Hugo):
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769
Volksbelang, Het: 766
Volkstaschenbuch: 761
Vom Wege (Edward Stilgebauer):

780
Von (in eigennamen): zie onder
zelfstandig deel van de naam
(vb. Hindenburg)
Von Bissing Universiteit: zie: Gent,
Universiteit
Vooruit: 89, 160, 247, 275
Vor dem Gewitter (Bertha von
Suttner): 781
Vosselare: 80, 236, 269, 321, 323,
733, 737, 749
Kasteel van Meire: 737
Kasteel van Vosselare: 775
Zevenbunder (pachtgoed): 323
Vrielinck, Sven: 17
Waalhem: 96
Waasmunster: 779
Wacht am Rhein, Die (lied): 528

Wachtebeke: 127
Wadden: 486
Waffen nieder!, Die (Bertha von

Suttner): 109, 781
Waffen nieder, Die (maandblad): 781

Waldeck-Pyrmont, Emma, regentes-koningin Nederland: 270
Wallonie: 376, 380, 430, 672, 722
Wannyn, Jan B.: 690, 782
War memories (David Lloyd
George): 772
Waregem: 58, 169
Warschau: 288, 289, 346
Washington: 784
Waterloo: 136, 371, 761

Watervliet: 700
Weimar: 778
Weimar, Karel August von: 527
Weltreisegedanken (Georg
Michaelis): 775
Wenen: 691, 760, 761, 773, 781,
784, 761
wereldlijke hospitaal, Een (Virginie
Loveling): 322
Wereldoorlog I: 15, 26, 757, 758,
760, 760, 762, 765, 766, 767,
769, 772, 773, 774, 775, 776,
777, 779, 780, 781, 783, 784
Wereldoorlog II: 773, 779
Werk van bescheiden onderstand
(Le secours discret): 369
Werkstaking, De (Hector
Plancquaert): 777
Wervik: 392, 406
Wesleyan: 784
Westarp, Graf von: 267, 269, 311
Westfalen: 420, 718, 719, 761
West-Vlaanderen: 166, 187
West-Vlaanderen van Amicitia: 762
Wetteren: 291, 775
Whitlock, Brand: 188, 765, 783
Wick, - von (Etappen kommandant): 443, 566, 594, 612
Wied, Prins Wilhelm, koning van
Albanie: 204, 783
Wieland als Dramatiker (Edward
Stilgebauer): 780
Wiesbaden: 717
Wilhelm I (Wilhelm Friedrich
Ludwig), keizer van Duitsland:
347, 348, 760
Wilhelm II (Friedrich Wilhelm
Viktor Albert), keizer van

Duitsland: 101, 105, 109, 118,
127, 145, 152, 153, 176, 182,
185, 188, 190, 218, 227, 242,
256, 269, 273, 274, 282, 294,
308, 309, 334, 340, 343, 346,
376, 385, 392, 394, 396, 441,
457, 476, 505, 524, 526, 527,
568, 610, 641, 663, 666, 679,
707, 720, 725, 744, 745, 758,
761, 768, 783
Wilhelm II, koning van
Wurttemberg 784
Wilhelm Meister (Goethe): 767
Wilhelm Meister Wanderjahre

(Goethe): 767
Wilhelm Tell (Johann Schiller): 779
Wilhelm, kroonprins van
Duitsland: zie FriedrichWilhelm
Wilhelmina (Wilhelmina Helena
Pauline Maria), koningin van
Nederland: 270
Wilhelmshafen: 104
Willem I, koning van Nederland:
527
Willem I, prins van Oranje (den
Zwijger): 190
Willems, Leonard: 166, 784
Wilson, Thomas Woodrow: 708,
741, 742, 758, 784
Winchler, - (dokter, Nenndorf): 724
Windisch-Gratz: 761
Winkel: zie Sint-Kruis-Winkel
winter in het Zuiderland, Een

(Virginie Loveling): 36, 40, 634
Wittock, - (officier, Belgie): 373
WObbelin: 184
Woeste, Charles: 22, 453, 780
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Woolwich, Royal Military
Academy: 770
wording van het tijdschrift Dietsche
Warande en Belfort en zijn ontwikkeling onder de redactie van
Em. Vliebergh en Jul. Persyn,
De (1900-1924) (J. Persyn): 27

Wortegem: 776
Wouters, Rik 771
Wiirttemberg: 309, 778
Wiirttemberg, Albrecht von: zie
Wiirttemberg, Maria Alexander
Philipp Joseph
Wurttemberg, Catherine, prinses
van: 761
Wiirttemberg, Maria Alexander
Philipp Joseph, hertog van: 193,
194, 311, 324, 450, 651, 784
Ydewalle la Bruy6re, Fudor d': 283
Ypersche Volk, Het: 762
Zaffelare: 374, 769
Zal wel gaan, 't: 759
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Zedlitz, Joseph Christian Freiherr
von: 667
Zeebrugge: 256, 335
Zelzate: 506
Zeveneken: 369
Zimmerman, - (ondergeheimschrijver buitenlandse zaken, Berlijn):
340
zinnelooze, De (Karel Lodewijk
Ledeganck): 771
Zola, Emile: 342
Zomergem: 318, 607, 608, 733, 779
Zonnebeke: 762
Zoo Knaap, Zoo Man: 779
Zottegem: 407, 426, 467
Zriny (Karl Theodor KOrner): 770
Zuid-Amerika: 443, 774
Zuienkerke: 187
Zur guten Stunde: 780
Zwarte Zee: 414
Zwijger, den: zie Willem I, prins
van Oranje
Zwijnaarde: 224, 573
Zwitserland: 289, 299, 443, 761, 764

De dichteres Frieda Verheeke,
en nog een literair-historisch probleem.
Christine D'Haen, lid van de Academie

Sedert het boek gedrukt wordt, wordt de geschiedenis van de literatuur
geschreven op basis van het gedrukte boek. Handschriften die nu door
bepaalde omstandigheden niet gedrukt worden, worden niet verwerkt in de
literatuurgeschiedenis.
Dat het boek gedrukt is, is verder nog geen garantie tot opname in de canon,
het is alleen het sine qua non.
De talloze toevalligheden en manipulaties die de toegang tot de literatuurhistorie openen of sluiten, laat ik hier buiten beschouwing. Mijn onderwerp
is hier het ongepubliceerde manuscript.
Elke auteur kent het geheim van zijn publicatiemogelijkheden. Op de werktafel bij Querido liggen honderd ongelezen manuscripten. Hoe heb ik kunnen publiceren? Uitsluitend door vrienden-relaties. Op grond van kwaliteit,
ja. Maar iemand moet geloven in die kwaliteit; hij is dan zelf uitgever of
introduceert mij bij een uitgever. Wat bepaalt het besluit van de uitgever?
Kwaliteitsopinie - ik spreek niet van oordeel maar van opinie, pour cause o ja, maar ook of vooral de markt. Ben ik een keer uitgegeven, dan volgen
al de verdere manipulaties. U weet al die dingen veel beter dan ik.
Zal u mijn uitspraak weerleggen: de literatuurhistorie is voor een (groot)
deel fictie?
Het tweede literair-historisch probleem in verband met de dichteres Frieda
Verheeke, is een stijlprobleem.
Die dichteres heeft mijn leeftijd, ze heeft nooit gepubliceerd (behalve zo een
keertje in een tijdschrift) omdat ze zich daar eenvoudig niet mee bezig gehouden heeft: teveel werk, en to bescheiden. Nu pas heeft ze een bundel samengesteld van 24 gedichten, en het aan mij overgelaten of ik daar iets kan mee doen.
Helaas, ik kan daar niets mee doen. Een uitgever heeft er veel lof voor over,
maar drukt niets. Wat is het bezwaar? Het bezwaar is de stijl. Die gedichten
"klinken" zoals de poezie "van vroeger". "Vroeger" is dan in Vlaanderen de
tijd van Guido Gezelle over Alice Nahon, tot en met van Wilderode. De adjectieven die velen daarvoor gebruiken zijn: ouderwets, romantisch, sentimenteel.
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Mijn stelling is: die gedichten zijn gewoon goede, vormzekere, valabele
gedichten met een vol bestaansrecht, los van de tijd. Ja, de dichteres is een
epigoon, maar met een eigen geldige variant. In onze tijd vult zij een leeg vak
in: echt gevoel, echte zang.
Ik ga nu met u na, wat in die gedichten staat, maar ik lees er u eerst twee
voor, opgenomen in mijn bloemlezing Het Geheim. (p. 408)
Reminiscentie: I De dichteres denkt aan haar overleden moeder, probeert het
geheim van haar goedheid te begrijpen. Kijk toch eens hoe prachtig dat
begint:
Zoals zo dikwijls aan haar denkend,
sluit ik het boek, waarin ik las;

U let toch op de "stapstenen van de poezie", de twee z, twee d, twee 1.
en ogenschijnlijk aandacht schenkend
aan blauwig bloeiend juligras

twee sch, en twee b die de b van boek opvangen, en vier 1 die de vorige twee
opvangen.
wil ik `t geheim - haar goedheid - weten.

Nu zijn wij driemaal , in dit korte bestek, verrast. Iemand denkt aan een
vrouw, zat te lezen en sluit het boek, kijkt (maar kijkt de auteur?) naar juligras, en wil een geheim weten. Die overgangen zijn zo subtiel, dat ze ons
bijna ontgaan; "ogenschijnlijk" is een vondst.
1k vind de woorden, die ik zoek
in een klein, oud, bijna vergeten
versleten catechismusboek.

Waarom verrukt mij dat? Die enjambementen, die vier adjectieven (een
"bijna"), dit zoeken in het oude om het nieuwe te vinden, de vreemde toepassing van de catechismuswoorden, het binnenrijm.
Grijsheid, waarin we sours ontwaken,
modder en mist, en brand en as,
niets kon haar warm vertrouwen raken...
"haar latend, zuiver, lijk zij was."

Weer worden we verrast. Spreekt de auteur nu over zichzelf? We ontwaken
in grijsheid, modder, mist, brand, as: een goede samenvatting van het Leven.
Daartegenover heeft de ongenoemde vrouw, blijvend, haar warm vertrouwen gesteld. Het gedicht besluit met de verklaring van het geheim: zoals
Maria bleef deze vrouw zuiver, niets kon haar gaafheid schenden. Dit is
waarlijk een mysteries hoe kan een mens goed zijn? Ondanks onze driften,
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onze afstamming uit het dierenrijk, de analyse van Freud? Ikzelf heb in
mijn leven een drietal mensen gekend die mij goed leken, van nature en
volkomen, het is mij een onverklaarbaar raadsel. In dit gedicht heerst
opperste eenvoud, doeltreffend gebruik van poetische middelen, in 5, 3
en 4 regels staat alles en niets to veel. Een grondige analyse zou nog
veel voortreffelijkheden onthullen. In Het Geheim staat die Reminiscentie
naast de Herinnering van Ida Gerhardt. Welnu, dit vers van Frieda
Verheeke is voor mij discreter, trefzekerder, treffender en poetisch volmaakter.
Het tweede gedicht dat ik nu wil voorlezen staat ook in mijn bloemlezing,
onder het aspect: vrouw en dier (p.173). Het is veel elegischer-bewogen dan
het eerste, het heet dan ook: Voor de zwaan.
Het wijfje van de zwaan is neergeslagen. Drie rijmen op agen vertolken het
klagen dat er niet staat (neergeslagen, vragen, dragen). Dan twee rijmen, nog
twee, en een regel, waarop het rijm in een apart vers staat
maar het brekende oog
glanzend van tranen, van liefde, van weten.
Hoe zou zijn zwanenhart kunnen vergeten?

Dan volgt weer een strofe van acht regels: ze vertelt het verdere leven en sterven van de eenzame zwaan. De zwaan zingt, ieder uur, elke dag; hij zoekt,
maar zoekt niets anders dan de dode
en steeds van de zwanenbruid dromen
zingende sterven - een bruiloftslied,
sterven, de schitterende vleugels gespreid.

Dan komt nog een laatste regel die ik niet geschreven zou hebben:
Om de dood van de zwaan heb ik bitter geschreid.

Wel, naast dit gedicht staat Zwanen van Elisabeth Cheixaou: het gedicht van
Frieda Verheeke is beter. Ik denk aan Vondels Waer bleef de zwaen uit
Noah.

In het manuscript van het bundeltje - laat ik het De berenklauw noemen,
naar het eerste gedicht - een manuscript dat als zodanig vergeten zal worden
want nooit door iemand gekend - staat verder:
1) 1k ben de berenklauw - het eindigt met regels die aan Neeltje Maria Min
doen denken:
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Noem mij. Niet: berenklauw,
Of ruw; of groot, of grauw,
Maar noem mij teder
noem mij blauw.
2)

Spiegelingen. Het meisje spiegelt zich in het water: Jong bloeiend, rijp,

oud:
Zo wordt jouw leven later, later:
verkrimpend fruit, gedorste aren.
Het water mompelt: jaren, jaren?
3)

Van de liefde. Met de slotstrofe:
Een ding kan ik niet begrijpen:
dat zij geen woorden zei,
maar al Naar roodste gaven
uitstortte over mij.

4)
5)
6)

Over de incommunicabiliteit van de liefde.
Laatste lentelied. Een wat zwakker gedicht, weinig pregnant tegenover
al de modellen vanaf Helene Swarth.
Vanmorgen. Het lied van de vink is het model voor het lied van de dichteres, vreugde tegenover het doffe, het grijze, het winterse grauw.
Denken aan Ofelia. Een verdronken vrouw doet de dichteres aan Ofelia
denken.
Ook jij dreef, maar droef, en zonder
Wier en bloemen, Tangs je rug

7)

Waarom verlokt Ge mij? Een klacht tegenover de afwezig-blijvende

geliefde, met op het einde het nieuwe gebruik van het woord "wederroep"
Dus wederroep ik stil Uw allerschoonste namen

"roep ik opnieuw", en "ik trek ze in, ik heb er bezwaar tegen".
8) Klein lied. Met echo's van Duitse romantische wijsjes? Het herhaalde
"Herhaal nog eens" is meeslepend. Een liefdesbelofte willen wij steeds en
steeds nog eens horen.
9) Dolfijnen. Hier zijn dolfijnen
uit de verrukkelijke blauwzilverzee

symbolen van onbezorgd geluk.
10) De boom. Met de mooie regels
De boom zingt zijn vogels;
de boom zingt zijn nesten
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11) Als een vis. Dit is voor mij, naast de twee die ik voorlas, het meest merk-

waardige, het origineelste.
lk voel me als een vis;
maar mijn element is de stilte.
De mantel, die gij kept,
is grijs,
bedekt verlegenheid, geen kilte.
Daaronder, vuur en lis,
draag ik mijn pak van vis.

En verder:
1k voel me een vis
en het water rimpelt,
misschien van een
snik.

Die snikkende vis doet het me aan!
12) Avondbrood. Met het ontroerende
blijf loch, o bliff voor het avondbrood.
13) De telefoon der bomen. Met de interessante regels:
Met bitterzoete geur bericht
doorwaaien: schuw de lichtrode spint, en de Witte larf
van de rups.
14) De taal der vogelen. De dichter zou - (zoals Gezelle zei) - het lied van de

vogels willen verstaan en evenaren. Het gedicht eindigt mooi (het is de
kracht van Frieda Verheeke dat zij vaak een pakkend einde vindt):
Maar in een land, ver in het oosten
woonde, zo zegt een oud verhaal,
een wijze prins: hij die de taal
der vogelen verstond.
Achmed al Camel was zijn naam.
En hij verstond
de taal der vogelen.

Waarom bekoort mij dat slot, die twee regels die de vorige regels,
anders, herhalen?
15) Naar Siena. Over de relatie tussen de dichter en de kleuren:
En met de ogen willen meten,
en met de handen willen weten
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de rijkdom van het Sienarood.
16) Voor de dichter. Dit is een zeer mooi gedicht voor de moeder van Guido

Gezelle.
Wanneer ik in mijn hofke, peinzend,
het kleine eglantierke zie,
en vlieg en vlinder, honingbie
van bloem, naar bloem, frambozen reizend,
dan denk ik dikwijls hoe het was...

en tot slot:
als ik naar 't eglantierke ga
dan moet ik dikwijls blijde peinzen
op u en Moeder Monica.
17) Schoolmeisje. Frieda Verheeke was onderwijzeres. Ze gedenkt bier een

leerlingetje met een kleine tor. Kijk hoe verrassend alweer:
Zij laat de tor op het warme handje kruipen
en leest dan, zoals hij, de woorden omgekeerd.
18) Gelijk een leeuwerik. Dit is een gedicht dat door van Wilderode bij zijn

eigen jeugdverzen werd opgenomen.
Nu heb ik mij voorgoed dit lage nest gekozen;
altijd danst er de wind, in jubeling of snik.

Ja, zij heeft haar tehuis, haar binnenste en innigste, gekozen om er te
blijven, zoals ze zegt:
herproefde ik elk glanzend avondogenblik.
19) Juli. Over het geluk van het een-zijn met alle schepselen.
20) Hoogzomer. De weelde van de hoogzomer op het land.
21) Woorden. Dit gaat over gehoorde, gesproken, en niet-gehoorde en niet-

gesproken en verlangde woorden:
Soms ruizen zoem- en zuig- en ongeboren
smakgeluidjes teder in je oren.
22) Droom. De dichteres is op zoek naar haar dode moeder, en vindt haar

bij de bloeiende perelaar.
Ik hoop u overtuigd te hebben. "Iedereen, inclusief mezelf' schrijft een uitgever "vindt dat mevrouw Verheeke bijzondere gedichten schrijft. Zij is zonder twijfel een `heldere zangeres' die gedichten van een bijzondere schoonheid schrijft die vaak aan Gezelle, Boutens of Bloem doen denken." De conclusie is: we publiceren ze niet.
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Ik prijs haar originaliteit tegenover haar voorbeelden. Ik prijs haar zangerigheid, het lied-achtige, in een tijd die dat niet meer kent. Het muzikale
werk met de klanken, de telkens gevarieerde strofen en metra, de veelzijdigheid in zo kort bestek, de detail-deviaties, het fijne surplus, haar stille durf,
het gevoel dat geen sentiment is, dat alles prijs ik, en het volslagen gebrek
aan aanstellerij en trucs (o zo zeldzaam nu), haar rijke levenservaring, haar
direct vertolken van natuur-Einfiihlung, een naieve kunst die van nature
goed is, schijnbaar naief want geraffineerd.
Niets zal dit kleine oeuvre baten. Tenzij.
Onze Academie is een instelling die werken publiceert van wetenschappelijke waarde, die zonder haar niet zouden uitgegeven worden. Misschien kunnen wij een klein fonds stichten voor miskende poezie. De wereld wordt
beter door woorden, zoals de dichteres het zegt:

de woorden die je eet, en slaapt, en bent.

Reminiscentie
Zoals zo dikwijls aan haar denkend,
sluit ik het boek, waarin ik las;
en ogenschijnlijk aandacht schenkend
aan blauwig bloeiend juligras
wil ik't geheim - haar goedheid - weten.
Ik vind de woorden, die ik zoek
in een klein, oud, bijna vergeten
versleten catechismusboek.
Grijsheid, waarin we sours ontwaken,
modder en mist, en brand en as,
niets kon haar warm vertrouwen raken...
`Haar latend, zuiver, lijk zij was.'

Voor de zwaan
Ze hebben zijn wijfje neergeslagen;
eenmaal nog lokken-zingende vragen,
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wit wordt reeds rood, en de vleugels dragen
niet Langer de wiegeboot van het lijf,
dwarrelende veren, loodzwaar en stiff
en geknakt de hals, de sierlijke boog,
verwrongen, besmeurd; maar het brekende oog
glanzend van tranen, van liefde, van weten.
Hoe zou zijn zwanenhart kunnen vergeten?
leder uur, elke dag het zwanenlied zingen,
zoeken, zich wenden in bredere kringen,
vijver en stroom, en het broedgebied.
Vissen, noch kroos, noch de troostende bomen,
zoeken, en steeds van de zwanenbruid dromen.
Sterven, verkommerd, verhongerd, verdriet;
zingende sterven - een bruiloftslied,
sterven, de schitterende vleugels gespreid.
Om de dood van de zwaan heb ik bitter geschreid.
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Het Zuidlimburgse landschap
bij Hendrik van Veldeke
Jan Goossens,
lid van de Academie

1 . VRAAGSTELLING
De plaatsen waar Hendrik van Veldeke iets over het Zuidlimburgse landschap
zegt, zijn uitsluitend te vinden in zijn Sint Servaaslegende. In zijn liederen staan
weliswaar enkele natuurtaferelen, maar die kunnen niet met een concreet landschap verbonden worden. En ook de Eneide levert wat dit bet reft niets op. De
o
Servaas speelt zich echter gedeeltelijk in Zuid-Limburg af, en hier geeft de dichter sours topografische bijzonderheden. Om de passages in het gedicht waar dat
gebeurt, goed te situeren, ga ik even op de inhoud van de legende in.
Die bestaat zoals bekend uit twee delen van ongeveer gelijke lengte (3254 en
2975 verzen). ' Het eerste vertelt het /even van de heilige, het tweede wat er na

Ik citeer Veldeke (met kleine aanpassingen) naar de min of meer diplomatische uitgave van het
15de -eeuwse handschrift door G.A. van Es: Sint Servaes Legende naar het Leidse hanclschrift

uitgegeven door -. Antwerpen/Brussel/Gent/Leuven 1950. De taal van de kritische uitgave door
Th. Frings en G. Schieb (Sente Servas - Sanctus Servatius kritisch herausgegeben von -. Halle
(Saale [1956]) staat ongetwijfeld veel dichter bij die van het origineel, maar de inhoudelijke
ingrepen in de tekst door deze uitgevers staan een systematisch gebruik van hun editie in de
weg. Dat geldt vooral voor hun vergaande aanname van interpolaties, die na mijn onderzoek
van 1991 (Die Servatiusbuchstiicke. Mit einer Untersuchung und Edition der Fragmente Cgm
5249/18, lb der Bayerischen Staatsbibliothek Munchen. In: Zeitschrift fiir deutsches Altertum

und deutsche Literatur 120, 1-65) wel definitief als onhoudbaar beschouwd moet worden. Van
de drie hier te analyseren plaatsen is de eerste (de beschrijving van Tongeren) volgens FringsSchiebgeInterpoleerd en niet in het "Oudlimburgs" omgezet, terwij1 zij van de tweede (de
beschrijving van Maastricht) vier en van de derde (de beschrijving van een pick tussen beide
steden) acht verzen schrappen die zij als "onecht" beschouwen. Ik acht het na mijn studie van
1991 niet meer nodig, op de gedetailleerde argumentatie van Schieb voor de onechtheid van de
eerste twee van dezepassages in te gaan: zie Naar opstel Die Stadtbeschreibungen der
Veldekeitherlieferung, in: Beitrage zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur (Halle)
74 (1952), 44-73, i.h.b.. 47-48 en 59-63 (Tongeren) evenals 57-58 (Maastricht) en de
Servaasuitgave van 1956, p. XLVI (Tongeren). Een tegenargumentatie is overigens te vinden
in hetproefschrift van K. Walter, Quellenkritische Untersuchungen zum ersten Teil der

Servatiuslegende Heinrichs von Veldeke. Munster 1970, 172-177 en 180-181. (Vervolg p. 44)
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zijn dood gebeurt, en dat zijn hoofdzakelijk mirakelen. Dat tweede deel is voor
ons doel slechts van bijkomstig belang. Wel is hier rekening te houden met wat
in de Latijnse overlevering van het verhaal in de corresponderende stukken
staat, zoals straks zal blijken. Servaas wordt geboren in Armenie. Hij komt
naar Jerusalem, waar hij tot priester wordt gewijd. Een engel deelt hem mee dat
in Gallie een bisschopszetel al zeven jaar onbezet is en dat God hem heeft uitverkoren om daar de nieuwe bisschop te worden. Servaas begeeft zich op weg.
Het verwaarloosde bisdom blijkt dat van Tongeren te zijn. Als de heilige daar
aankomt, vindt juist in de Lievevrouwekerk een groot concilie plaats. Een engel
leidt hem naar het altaar en overhandigt hem de bisschopsstaf. Servaas regeert
dan over zijn bisdom. De duivel hitst echter de Tongenaren tegen hun bisschop
op. Zij willen hem uit de stad verdrijven, maar dan verschijnt opnieuw een
engel, die hem gebiedt, naar Maastricht te gaan. Daar neemt Servaas zijn
intrek. Hij verneemt dat de Hunnen onder leiding van Attila Gallie willen verwoesten en zendt boden uit om een bijeenkomst te organiseren waarop ten aanzien van die situatie overleg moet worden gepleegd. Dat vindt plaats in Troyes.
Servaas wordt er als afgevaardigde aangeduid om te Rome op het graf van
Petrus om genade voor Gallie te bidden. Alvorens hij zich op weg begeeft zet
hij in Keulen nog de ketterse bisschop Effrata af. Zijn reis naar Rome is geen
succes. De heilige Petrus verschijnt hem en deelt hem mee dat Gods toorn niet
afgewend kan worden, in het bijzonder niet van Tongeren. Wel geeft hij hem
een sleutel als teken van de macht om te binden en te ontbinden, waarover hij
ook zelf beschikt. Op de terugreis ontmoet Servaas Attila en gebeuren enkele
wonderen. Via Worms, Keulen en Trier gaat hij naar Metz. Daar wordt hij
opgewacht door een menigte, die hij over de stand van zaken inlicht. Ook een
afvaardiging van Tongeren is er. Ze smeekt hem, terug te keren naar zijn bisschopsstad. Servaas gaat terug naar Tongeren, maar slechts om definitief
afscheid te nemen. Hij neemt de kerkschat mee uit de stad, die immers door de
Hunnen verwoest zal worden en begeeft zich naar Maastricht. Op de korte
tocht tussen Tongeren en Maastricht gebeurt een mirakel, dat ons nog bezig zal
houden. In de kerk van Maastricht laat Servaas een crypte bouwen waar de
Tongerse schat wordt ondergebracht. Hij leeft nog korte tijd in Maastricht en
sterft er. Bij zijn dood gebeuren talrijke mirakelen.

Correctienoot: Door mijn codicologisch onderzoek van 1991 wordt een stelling over de
opbouw van het oudste Servatiushandschrift bevestigd die voordien al door J.P. Gumbert,
Eine Notiz zur Kodikologie der Servatius-Fragmente, in: Neophilologus 65 (1981), 395-396 was
geformuleerd. 1k heb die notitie pas onlangs leren kennen.
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Er zijn drie plaatsen in dit verhaal met beschrijvingen van Zuidlimburgse plekken. In de episode van het eerste verblijf van Servaas in Tongeren staat een
beschrijving van deze stad. Zijn eerste verhuizing naar Maastricht opent met
een beschrijving van die stad. En tijdens de tweede tocht van Tongeren naar
Maastricht gebeurt het mirakel op een plaats die eveneens beschreven wordt.
De vragen naar de details van die beschrijvingen en hun overeenkomst met de
werkelijkheid evenals die naar de precieze lokalisering van de derde plaats hebben een zeker belang voor de historische topografie van zuidelijk Limburg.
Zoals we zullen zien is die derde ook voor de studie van het volksgeloof interessant en kunnen we ons op grond daarvan afvragen of dat volksgeloof een bijdrage heeft geleverd aan de uitbouw van de legende. Literairhistorisch primeren
echter de volgende vragen: 1) In hoeverre zijn deze drie beschrijvingen en hun
details het werk van Veldeke zelf en in hoeverre heeft hij ze van voorgangers
overgenomen? 2) In Welke omvang zijn deze beschrijvingen uitwerkingen van
literaire topoi en zijn ze dat meer of minder dan bij Veldekes voorgangers?
Het antwoord op de eerste vraag moet van een vergelijking van Veldekes
beschrijvingen met de corresponderende plaatsen in zijn bron of bronnen
uitgaan. De Latijnse overlevering die aan zijn Servaas voorafgaat, is al
onderwerp van veel studie geweest, waarvan ik het resultaat hier onmogelijk
kan samenvatten. 2 Bijgaand schema, een uittreksel uit het grotere van
Koldeweij, verduidelijkt hoe de legende Binds de zesde eeuw is gegroeid tot
een uitvoerig verhaal. Er wordt aangenomen dat Veldeke in hoofdzaak
gewerkt heeft met een handschrift van de omstreeks 1130 ontstane Gesta
Sancti Servatii. Maar die voorstelling is niet precies genoeg. Zoals Gabriele
Schieb het samenvat, ontstonden van die Gesta "Mitte des 12. Jhs verkiirzte Bearbeitungen von groBer Verbreitung, die wohl als Lektionarien praktischen Zwecken dienten. Man faBt sie als Vita-Redaktionen zusammen.
Veldeke folgt mit seiner Dichtung einer solchen Vitaiiberlieferung." 3 In zijn

2 Een "Uberblick iiber die Servatiusviten" tot Veldeke met de verdediging van een eigen standP ten aanzien van Veldekes bronnen geeft Walter (noot 1), 82-93. Een goede samenvatting
van deproblematiek staat in het tweede hoofdstuk van het bock van A.M. Koldeweij, Der gude
Sente Servos. De Servatiuslegende en de Servatiana: een onderzoek naar de beeldvorming rond
een heilige in de middeleeuwen. Assen/Maastricht 1985. Uitvoeriger is B.H.M. Vlekke, St.
Servatius. De eerste Nederlandse bisschop in historie en legende. Maastricht 1935. Vlekke
beperkt zich tot de ontwikkeling van de legende in de middeleeuwen, Koldeweij trekt de lijn
door tot het einde van de achttiende eeuw.
3

G. Schieb, Henric van Veldeken. Heinrich von Veldeke. Stuttgart 1965, 34.
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Schema van de Servatiuslegende
•••

•

•

Gregorius van Tours, Historia Francorum, (2e helft 6e
eeuw)
Gregorius van Tours, De gloria confessorum, (2e helft 6e
eeuw)
(samenvoeging Gregorius, 7e/8e eeuw.)

1

•

1.........”

■■•• ■ ...... ..... ....

•

Vita antiquissima, ± 775-783.
Paulus Diaconus, Gesta episcoporum Mettensium, ni 783.

(Liber miraculorum, vanaf begin 9e eeuw.)
Candidus Wizo, Servatiuspreek, ± 804/809-820.

•

•

Gesta antiquiora, vOOr 850.
.1.11.

•• ■■■•

,••■ ....., .....

■■■• ■ ....

1

•■I

Ado van Vienne, Martyrologium, ± 850-875.
Usuardus, Martyrologium, ± 875.
Notger Balbulus, Martyrologium, ± 875-900.
Radbod van Utrecht, Servatiuspreek, ± 900.
Heriger van Lobbes, Gesta episcoporum, voor 980.

Vita Sancti Servatii [Metz], Ile eeuw.
•0

Jocundus, Actus Sancti Servatii, ± 1066-1088.
Siebert van Gembloers, Chronographia, ± 1060-1112.

Gesta Trevirorum, ná 1100.
Gesta Sancti Servatii, ± 1130.
Heinric van Veldeke, Sente Servas, ± 1170.

beschrijving van Tongeren vinden we echter een sterke aanduiding dat hij
daarnaast een oudere bron heeft gebruikt. Ik ga daar dadelijk verder op in.
De formulering van Schieb, dat Veldeke "einer solchen Vitaiiberlieferung"
volgt, is natuurlijk vrij vaag. Het concrete handschrift dat hij als hoofdbron
heeft gebruikt, is niet bekend. Het is denkbaar dat het vermeld wordt in de
uitvoerige catalogus van handschriften en edities van Servatiuslegenden die
Koldeweij in 1985 heeft gepubliceerd. 4 En als dat niet het geval is, wat ik
voor waarschijnlijker houd, is het denkbaar dat het door een nauwkeurige

4

Koldeweij (foot 2), 35-54.
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vergelijking van de overgeleverde tekstgetuigen onderling en met de
Veldeketekst inhoudelijk gereconstrueerd kan worden. Het deel van de overlevering dat jonger is dan Veldekes gedicht, is daarbij niet zonder meer verwaarloosbaar, want het kan oude elementen bevatten die in de bewaarde
oudere overlevering verloren zijn gegaan. Dat geldt ook voor de prozaoverlevering in het Middelnederlands, die door Deschamps is onderzocht s en
eveneens voor de Duitse en Franse overlevering, waarover ook gegevens bij
Koldeweij zijn te vinden. Dat is echter een immens werk, waaraan zich nog
niemand heeft gewaagd. Zeker is dat de beweringen van twee uitgevers van
oudere Latijnse handschriften, Wilhelm en Kempeneers, 6 dat zij de bron van
Veldekes gedicht hebben gevonden, in hun concreetheid niet kloppen.
Hoe kunnen we bij deze stand van zaken de vraag naar de mate van oorspronkelijkheid van Veldekes beschrijvingen beantwoorden als we er bovendien
rekening mee houden dat er nog een oudere tweede bron in het spel is? Die
tweede bron is volgens vers 856 een "aide vyte". Als zodanig komt volgens het
schema naast een onverkorte versie van de Gesta met groter waarschijnlijkheid
de Actus Sancti Servatii van de Franse auteur Jocundus in aanmerking, die een
eeuw ouder is dan Veldekes gedicht. Die is uitgegeven door Boeren.' Een in de
praktijk haalbare, zij het principieel niet bevredigende werkwijze is dan, naast
de Veldeketekst de uitgave van de Vita door Kempeneers, van de Gesta door
Wilhelm en van de Actus door Boeren te leggen.8

5 J. Deschamp,
s Middelnederlandse prozalegenden van de H. Servatius. In: J. Notermans,

Deel IV (A). Maastricht 1977
1977,
Commentaren op Heinric van Veldeken's Sint Servaaslegde.
en
179-195.
6

F. Wilhelm, Sanct Servatius oder wie das erste Reis in deutscher Zunge geimpft wurde. Munchen
1910. A. Kempeneers, Hendrik van Veldeke en de Bron van zijn Servatius. Antwerpen/Leuven
1913. Walter (noot 1, 304) meent dat een derde, door hemgebruikte, maar 'on ere tekstgetuige van de Vita (Maastricht, Rijksarchief in Limburg, Archief kapittel Sint Servaas nr. 169) wellicht nog dichter bijeldekes
V
versie staat dan de teksten die door Wilhelm (Trier, Stadtbibl.
cod. 1151-11) en Kempeneers (Brussel, Bibl. Boll., cod. 433) als bron werden beschouwd. Hi'
waagt "die Annalune , daB sie eine in Kleinigkeiten weiter kiirzende Abschrift der Redaktion
ist, die auch Veldeke benutzt hat."

7 P.C. Boeren, Jocundus biographe de Saint Servais. De Haag 1972.
8 Die is uiteraard niet bevredigend, omdat wat ik hier met Schieb de Vita noem, feitelijk een
conglomeraat van teksten is, die vrijwel zeker niet op een enkel archetype teruggaan. En wat
de overlevering van de Gesta betreft, blijkt uit de (kritisch te interpreteren) inleiding van
Wilhelm, dat die zeer vertakt is. Wilhelm heeft overigens als basis voor zijn uitgave geen handschrift uit de Nederlandse, maar een uit de Beierse tak van de overlevering gebruikt.
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Wat de tweede vraag betreft, de middeleeuwse literaire topoi waarmee de
genoemde drie plaatsen in Veldekes gedicht te maken hebben, zijn in de eerste twee gevallen de lovende stadsbeschrijving Claus urbium, Steidtelob),9 in
het derde de beschrijving van een lieflijke plaats in de natuur (locus amoenus,
Ideallandschaft). '° Elementen die in een Stadtelob behandeld kunnen worden, zijn het algemene uitzicht, de omgeving, de bouwwerken, de watervoorziening, de bewoners, hun beschaving, gewoonten en bezigheden,
belangrijke gebeurtenissen, de invloedssfeer, vergelijkingen met andere steden. Een locus amoenus is een gestiliseerde aangename plaats, waarvan zonneschijn en lommer, een weide met bloemen, een bron of Beek elementen
kunnen zijn.

2.

TONGEREN

De beschrijving van Tongeren staat in de verzen 843-866. Elders zijn nog een
paar daar niet genoemde details te vinden: de stad heette destijds Octavia,
naar de koning Octaviaen, "Den doe dat lant was onderdaen / Ende die stat
ghehoersam" (v. 506-509). Er stond een "monster sinte Maryen" (v. 518),
een aan de heilige Maagd toegewijde bisschopskerk. De stad had muren en
hoge torens (v. 2962-63). Deze bijzonderheden behoren echter niet tot de
eigenlijke beschrijving, die als volgt luidt:
Tongheren was in derre tijt
Groot, lanck ende wijt,
845 Voele meerder ende voele ryker
Ende stont vele vredeliker.
Daer bynnen woenden groet heer.
Die sommighe segghen dat dat meer
In dien tiden daer ghinghe

9 H. Hun(dsbichler), artikel `Stadtelob', in: P. Dinzelbacher (ed.), SachwOrterbuch der
Mediiivistik. Stuttgart 1992, 781, met verdere literatuur. Zie ook de voetnoot op p. XLVII in
de uitgave van Frings-Schieb 1956 (foot 1).
10 (0.) Rih(a), artikel Ideallandschaff, in: Dinzelbacher (noot 8), 378 en H. van Go D.
Delabastita, R. Ghesquiere, artikel 'Locus amoenus' in: Lexicon van literaire termen. 7de uitg.
Groningen/Deurne 1998 ,
264, beide met verdere literatuur.
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850 Ende dat lant daer all om vynghe.
Maer des en weft ich nyet voerwaer
Oft was inden selven jaer
Dat die stadt hadde groten roem.
In deyne side ghinck eyne flume,
855 Die Jeker, die noch daer gheit.
Dat in der alder vyten steyt
Des soelen wij voele achter laten,
Want des is boven maten.
Bennen Tongheren die wijde
860 Waren in dien tide
Twee ende tseventich sameninghen
Die Gods Toff lasen ende songhen,
Ende driehondert capellen Dit hoerde ich voerwaer tellen 865 Daer men Gods dienste in dede
Mit sanghe ende mit ghebede.
Aan deze beschrijving valt ten eerste op dat de dichter er zich in de tijd van
distantieert: zo was Tongeren destijds, niet nu, behalve dat aan een kant van
de stad nog altijd de Jeker voorbijstroomt. Tongeren was ten tijde van Sint
Servaas veel groter en rijker dan in Veldekes tijd. Er woonden grote heren
en er stonden niet minder dan 72 kloosters en 300 kapellen. Maar Veldeke
voelt zich toch niet zeker bij de mededeling dat de stad destijds aan de zee
lag: "Die sommighe segghen dat". Bovendien zou, als ze daar ooit aan gelegen heeft, het best in een ander tijdperk geweest kunnen zijn. In de oude vite
staan nog meer sterke dingen over Tongeren, maar dat wil Veldeke niet
navertellen: het is "boven maten." Wel heeft hij van dat grote aantal kloosters en kapellen horen vertellen en dat blijkt hij wel te willen geloven.
Het is duidelijk: de stad Tongeren die hij hier beschrijft met een behoorlijke
dosis scepticisme en met ongeloof ten aanzien van details die hij weglaat,
heeft Veldeke nooit gezien. Het Tongeren van zijn tijd, zo blijkt impliciet,
was een betrekkelijk armzalig stadje. Wat ook blijkt, is dat de dichter ten
minste een en vermoedelijk meer dan een schriftelijke bron heeft gebruikt,
want een groot deel van wat "in der alder vyten steyt" gelooft hij niet.
Er is dus aanleiding om niet alleen met de Vita, maar ook met de Gesta en
de Actus te vergelijken. Als we in Kempeneers' uitgave van de Vita kijken,
beleven we een verrassing: op de corresponderende plaats staat namelijk
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geen beschrijving van Tongeren, maar een opsomming van ketterijen die ten
tijde van Servatius het Christendom bedreigden. Een aanzet van een stadsbeschrijving moeten we veel verder zoeken, in het tweede deel, waarin een
lijst van de bisschoppen van Maastricht is opgenomen, negentien in aantal.
Tot die lijst behoren onder meer de heiligen Monulfus en Gondulfus. Die
twee springen uit het verband doordat van elk van hen een beknopte vita in
het grotere geheel is ingebouwd. In de vita van Gondulfus wordt verteld hoe
de heilige op zekere dag Tongeren bezoekt:
juxta civitatem tungrensium quadam die contigit. Cum iter
ageret accedens propius altitudinem ejus et latitudinem cotidianos quoque mans accessus aliaque multa que nusquam
Brant in terra miratur. Preponit earn babilonie, preponit eam et
rome, nihil huic simile estimat et in urbibus asie."
(Op zekere dag kwam hij toevallig tot in de buurt van de stad Tongeren.
Toen hij zijn tocht voortzette en dichterbijkwam, was hij verwonderd over
haar hoogte en uitgestrektheid evenals over haar constante toegang tot de
zee en veel andere dingen die nergens anders op de wereld worden aangetroffen. Hij verkoos haar boven Babilonie en Rome, niets scheen hem zelfs
vergelijkbaar in de steden van Azie).
Een paar van die elementen vinden we bij Veldeke terug, bij wie Tongeren
" groot, lanck ende wijt" was en bij wie het ook, maar dan met een dosis
scepticisme bekeken, door de zee bespoeld werd. De rest in de Vitatekst
behoort tot de traditionele Stddtelob, en dat neemt Veldeke niet over. Maar
in de Vita wordt aansluitend nog iets verteld waarvan bij onze dichter geen
spoor terug te vinden is. Gondulfus ontmoet een grijsaard, die hem zegt dat
Tongeren niet het resultaat van mensenwerk is, maar "illorum quorum conversatio est cum angelis celorum", 12 van hen die met de engelen in de hemel
omgaan. Hij toont hem de stad en het keizerlijk paleis, het "palacium quod
in honore Octaviani cesaris erat constructum, a quo et ipsa civitas olim dicta
est Octavia", een mededeling dus die Veldeke wat vroeger dan in zijn stads-

" Kempeneers (noot 6), 22-23. Oveti

vandie
Jerusalem
naar lie
Gallie
had de
Servatius
en
us

stuurde, hem al meegedeeld dat Octavia "in littore oceani sitam" was (Kempeneers, noot 6, 2),
echter zonder de naam van de stad te verklaren.
12 Kempeneers (noot 6), 23.
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beschrijving verwerkte. Ook toont de grijsaard hem de voormalige residentie van Servatius. Maar de Lievevrouwekerk ligt in puin. Gondulfus is zeer
ontdaan en beveelt, mensen uit de hele provincie naar Tongeren te laten
komen om de stad opnieuw tot bloei te brengen. Hij besluit nog een dag in
Tongeren te blijven, maar dan voltrekt zich een katastrofe. Wolven dringen
de stad binnen en verslinden alle inwoners voor de ogen van de bisschop.
Daarop volgt een onweer, de bliksem zet de stad in brand en bovendien
volgt een aardbeving. Gondulfus vlucht uit de verwoeste stad. Let wel: het
gaat hier niet om de verwoesting van Tongeren die in het eerste deel van het
verhaal was aangekondigd, de Hunneninval met zijn gevolgen heeft immers
al in het begin van het tweede deel plaatsgevonden. Is het nu dit sterk verhaal in de Gondulfus-vita dat Veldeke "boven maten" vindt? Dat zou goed
kunnen, maar dan moeten we dat zien te rijmen met de constatering dat in
de overleveringsreeks Actus-Gesta-Vita de Vita de jongste is.
Welnu, hetzelfde fantastische verhaal staat op de corresponderende plaatsen
in de Gesta en de Actus. " Er is echter dit verschil met de Vita: op een wat
vroegere plaats dan de stadsbeschrijving bij Veldeke, namelijk daar waar
Servatius in Tongeren aankomt, bevat de Actus de mededeling dat het yolk
er is samengekomen "in maiori ecclesia sancte dei genitricis Marie", " de
Lievevrouwekerk dus, die bij Veldeke in vers 861 "dat monster sinte maryen" heet. Maar Jocundus voegt daar langs zijn neus weg onmiddellijk aan
toe: "erant ibi LXXta congregationes et due", de "twee ende tseventich
sameninghen" van vers 861 bij Veldeke dus. En wat verder noemt hij het
vroegere Tongeren een "civitas magna" en "gloriosa". De auteur van de
Gesta heeft het ibi uit de Actus begrepen als "in de Lievevrouwekerk" en
congregationes bijgevolg als "kloostergemeenschappen" of "afgevaardigden
daarvan". Op de corresponderende plaats deelt hij immers mee: "Illo quippe die casu convenerant septuaginta due illic congegationes in basilicam
sancte dei genitricis Marie". 15 (Uit die aanleiding kwamen op die dag daar 72
kloostergemeenschappen samen in de basiliek van de heilige moeder Gods
Maria). Veldeke heeft het duidelijk anders begrepen: bij hem gaat het om de
kloostergebouwen, zoals ten overvloede blijkt uit de aansluitende mededeling over de 300 kapellen. In de Gesta ontbreekt de volgende herinnering

13 Wilhelm (noot 6), 81-82; Boeren (noot 7), 204-206.
14 Boeren (noot 7), 145.
15 Wilhelm (noot 6), 15.
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aan de grootheid en de roem van de stad. Het ziet er dus naar uit dat Veldeke
in zijn oudere bron in de geschiedenis van het eerste verblijf van Servaas in
Tongeren een paar bijzonderheden over de vroegere toestand van de stad
aantrof, die hem samen met de niet te fantastische elementen uit het bezoek
van Gondulfus in de Miracula ertoe hebben aangezet om in dat eerste verblijf een stadsbeschrijving in te bouwen. Die oudere bron blijkt dan de Actus
van Jocundus geweest te zijn, en niet de Gesta. Als Veldeke deze laatste
gekend heeft, dan kan daar wel een supplementaire prikkel van zijn uitgegaan om in die episode een stadsbeschrijving van Tongeren in te Lassen.
Immers, de literair gevormde auteur van de Gesta opent - na zijn prolong het levensverhaal van de heilige met een sterk opgesmukte Stddtelob.
Daarmee plaatst hij zich in een traditie van de middeleeuwse Latijnse epiek,
die teruggaat op Isidorus van Sevilla. ' In zijn beschrijving gaat hij uitvoerig
op de ligging aan de zee in " en stelt de stad met Rome, Carthago en
Numantia gelijk. Dit laatste staat evenmin bij Veldeke als de boven aangehaalde vergelijking met Babilonie, Rome en Aziatische steden. Maar iets wat
meer "boven maten" is dan het verhaal van de tweede verwoesting van
Tongeren als gevolg van een ongemotiveerd ingrijpen van een hogere macht
is in die Stdatelob niet te vinden.'
Maar we zijn nog niet klaar. Wilhelm heeft in een aanhangsel van zijn boek
het begin en de belangrijkste afwijkingen van de Gesta in een Triers handschrift opgenomen. Dit handschrift nu bevat een Vitatekst, waarin aansluitend bij de mededeling van de bijeenkomst in de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek
wordt gezegd: "Feruntur enim tunc temporis ibi fuisse septuaginta et due

16

E.R. Curtius, Europiiische Literatur and lateinisches Mittelalter. 6. Auflage. Bern/Munchen

17

Vlekke (noot 2), 118-119 wijdt aan deze stadsbeschrijving met de behandeling van de ligging

1967, 166-167.

aan de zee een vrij uitvoerig, maar no al fantastisch klinkend commentaar. De op p. 119 verworpen visie dat de schelpen in de Zuidlimburgse krijtafzettingen ("Limburgse mergel") tot het
ontstaan van datgeloof aanleiding hebben gegeven, klinkt geloofwaardiger dan zijn mening
over hetgolvende landschap.
18

Walter (noot 1), 170-171 neemt aan dat als Veldekes bron hier de Gestagefungeerd hebben en
dat de daarin voorkomende Stadtelob de buitensporige elementen bevat die Veldeke "boven
maten" vond. Zijn argumentatie heeft mij niet kunnen overtuigen. Ook Frings-Schieb (noot 1),
XLIV-XLVII beschouwen naast de Gondulfusvita als mogelijke bron van de stadsbeschrijving
het begin van de Gesta. Dit zou echter een poging tot redding voor gezichtsverlies kunnen zijn,
nadat Schieb in 1952 (noot 1) de Gondulfuspassage in de Vita niet had opgemerkt.
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congregationes" 19 (Er wordt bericht dat er hier in die tijd 72 kloostergemeenschappen waren). Dus ook een deel van de Vitaoverlevering heeft op dezelfde plaats als de Actus en de Gesta weet van die 72 kloosters. Vatten we alles
samen, dan kunnen we weliswaar met Frings en Schieb zuchten: "Wir fiihlen uns auch nicht geriistet, die gesamte lateinische Legendenitherlieferung
erneut zu priifen", 2° maar we kunnen wel een hypothese formuleren. Ze heeft
het voordeel dat ze kwetsbaar geformuleerd en consistent is en bovendien
door het onderzoek van de beschrijvingen der volgende twee Zuidlimburgse
plaatsen niet wordt tegengesproken. Bovendien vindt ze een steun in een
passage uit het tweede deel van de legende, die zo dadelijk te bespreken is.
Veldeke werkte met een Vitahandschrift dat in het tweede deel niet de
geschiedenis van het bezoek van Gondulfus aan Tongeren met de tweede
verwoesting van de stad omvatte. Dat verhaal vond hij in de "aide vyte",
d.w.z. de Actus van Jocundus. In diezelfde Actus en misschien ook in zijn
Vitatekst trof hij in de episode van het eerste verblijf van Servaas in
Tongeren de mededeling over de 72 kloosters en de lof van de stad als
"magna" en "gloriosa" aan. Dat was voor hem aanleiding om een stadsbeschrijving in te bouwen, waarin hij elementen uit het bezoek van Gondulfus
hiermee kon combineren. De rest van dat verhaal nam hij echter niet over
omdat het te fantastisch was. De behoefte om zoals de auteur van de Gesta
een klassieke Stddtelob met alle daarbij horende opsmukking uit te bouwen,
had hij echter niet, hoewel hij misschien diens tekst gekend heeft.
Onopgelost blijft bij dat alles de vraag, waar hij de informatie over het
bestaan van 300 kapellen heeft gevonden, tenzij we hem in vers 864 heel letterlijk nemen en ervan uitgaan dat hij dat uit de mondelinge Tongerse overlevering heeft opgepikt. In die veronderstelling is dat vers dus geen stoplap.
Dat Tongeren in zijn tijd een minder florissante indruk maakte en dat het
door de Jeker bespoeld wordt, zal Veldeke overigens op grond van zijn eigen
topografische kennis aan zijn beschrijving hebben toegevoegd.
Een deel van mijn hypothese vindt steun in Veldekes behandeling van de
Monulfus- en Gondulfus-viten. Na de opsomming van de eerste negen
Maastrichtse bisschoppen zegt hij:

'9 Wilhelm (noot 6), 274.
2° Frings-Schieb (noot 1), XLVII.

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN / 53

Daer nae quam sinte Monulf
495 Ende nae hem sinte Gondulff,
Die heilighe ende die meere,
Dat lanck te segghen weere
Van hare werdicheide
Ende all mitter waerheide,
500 Als men in hare legenden siet.
Wij en moghens alle gheseggen nyet.
Ouch en sal ment all nyet latent
Wij soelen nae der maten
Der reden rueren eyn deel.
Daarop volgt een zeer beknopt uittreksel uit de levensgeschiedenis van
Monulfus (36 verzen), en dan gaat Veldeke verder met de opsomming van
de laatste acht bisschoppen. Gondulfus slaat hij gewoon over. Hier wordt
dus nog minder dan "nae der maten der reden geruert eyn deel." Het was
immers "boven maten", en wat matig genoeg was, had Veldeke al naar zijn
beschrijving van Tongeren in het eerste deel overgeheveld.

3. MAASTRICHT
De beschrijving van Maastricht in de verzen 957-982 is de bekendste passage uit de hele Servaas:
Der enghel sinte Servaes erscheyn
955 Hij geboet den heilighen manne
Dat hi voer van danne
All daer hij noch is, te Triecht,
In eynen dall scoen ende liecht,
Effen ende wael ghedaen
960 Daer twee water tsamen gaen,
Eyn groot ende eyn cleyne,
Claer, schoen ende reyne.
Dats die Jeker ende die Mase.
Beide te korne ende te grase
965 Es die stadt wale gheleghen
Ende te schepen in voele weghen,
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In visschen ende in ghewilden
Ende in goeden ghevylden
Der bester Goren eerden
970 Die ye mochte ghewerden.
Des steyt die stat te maten
Aen eynre ghemeynre straten
Van Inghelant in Ongheren,
Voer Colne ende voer Tongheren
975 Ende alsoe dies ghelijck
Van Sassen in Vrancrijck
Ende mit scepe die des pleghen
Te Denemerken ende te Norweghen.
Die weghe versamenen Bich all dae.
980 Des is die stadt daer nae
Gheheiten Traiectum.
Daer sande God Servacium.
Er worden elders in het gedicht nog enkele andere bijzonderheden over
Maastricht meegedeeld, hoofdzakelijk in de verzen die op de geciteerde
beschrijving volgen. Hun bespreking zou door de tekstkritische problemen
die ermee verbonden zijn, echter van het thema afleiden. Ik beperk me tot de
constateringen dat volgens vers 1017 "Triecht voer den berghe" ligt, de Sint
Pietersberg dus, en dat volgens verzen 1453-54 in het tweede deel het
Vrijthof ten minste gedeeltelijk "voer des monsters doere" lag, wat niet met
onze huidige ruimtelijke voorstelling overeenstemt.
Veldekes beschrijving van Maastricht kan als een Stadtelob gekarakteriseerd worden, waarin de nadruk valt op de schoonheid van de inbedding van
de stad in het landschap, op de opbrengst van bodem en water en op de verkeerstechnisch gunstige ligging. De verschillen met de beschrijving in de Vita
zijn echter niet gering:
trajectum se contulit...Erat autem in eodem opido ecclesia
nullo admodum magna, sed parva et nimis decora, habens
pulchre visionis, hinc sata et montana, hinc valles atque prata,
undique terram incolis et omnibus bonis refertam. Et hec sita
erat in via, que appellatur regia. Hanc nimirum viam per universum mundum de regno in regnum, jubente augusto Cesare,
nascente christo Salvatore, factam esse audivimus, hoc quoque
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scriptum novimus. Ab ortu vero solis habebat hec basilica de
maginis et nobilioribus terre nostre fluviis fluvium mosam, a
latere versus austrum alterum sed parvulum. Ilia autem euntibus via de regno francorum in saxones aliasque nationes. Hic
erat transitus.'
(Hij begaf zich naar Maastricht... In die stad nu was een kerk die niet zeer
groot, veeleer klein, maar wel zeer sierlijk was. De stad had een mooi uitzicht, met aan de ene kant bouwland en bergen, aan de andere dalen en weiden. Daardoor was het land dicht bewoond en gezegend met veel goede dingen. En deze stad lag aan een weg die de koninklijke wordt genoemd. Deze
weg leidt van koninkrijk naar koninkrijk over de hele wereld. Zoals we hebben horen zeggen werd hij op bevel van keizer Augustus ten tijde van de
geboorte van Christus onze Zaligmaker gebouwd. Dat is ook schriftelijk
overgeleverd. Aan de oostzijde van de kerk stroomde de Maas, een van onze
grootste en voornaamste rivieren, aan de zuidkant een andere, kleinere
rivier. De genoemde weg was de verkeersader voor alien die van het rijk der
Franken naar de Saksen of andere volken wilden gaan. Hier was een
(Maas)overgang).
Een aantal elementen stemt overeen: het mooie uitzicht, de ligging aan de
Maas en aan een kleinere rivier, waarvan Veldeke de naam noemt, de
Vitaschrijver echter de positionering, verder het akkerland en de weiden
evenals de weg die Frankrijk en Saksen verbindt. De Vita noemt ook enkele aspecten die bij Veldeke ontbreken: de kerk, de ligging van de stad tussen
bergen (in het zuiden) en dalen (in het noorden), de karakterisering van de
weg als Romeins en koninklijk, de Maasovergang. Maar omgekeerd treffen
we bij Veldeke elementen aan die in de Vita ontbreken: Maastricht ligt in een
dal, het is er vlak, de Jeker (ook de Maas?) bevat helder water, het akkerland
wordt geconcretiseerd als uitermate geschikt voor de graanbouw, er zit vis
in de rivieren en er is wild. En Maastricht is een verkeersknooppunt: Veldeke
wijst niet alleen op zijn ligging aan de verbinding van Frankrijk met Saksen,
maar ook op die van Keulen met Tongeren en Engeland met Hongarije.
Bovendien verbindt de scheepvaart Maastricht met Scandinavie. Tenslotte
geeft Veldeke een etymologie, die echter niet zeer helder is, want hij schijnt
het woord Traiectum eerder op Maastricht als verkeersknooppunt dan op de

21 Kempeneers (noot 6), 6.
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transitus van de Vita te betrekken. Alles samengenomen vinden we dus bij
Veldeke meer details. Wat hij weglaat, is gedeeltelijk vanzelfsprekend (van
de kerk zal verderop immers nog herhaaldelijk sprake zijn), gedeeltelijk
onduidelijk (Maastricht ligt niet aan bergen, maar aan een berg, die zoals we
gezien hebben, even verderop genoemd wordt). De afzwakking van de via
regia tot een gemeynre straten, wat vermoedelijk slechts "drukke weg" betekent, 22 zal wel met het eenvoudige doelpubliek te maken hebben. Hij schreef
zijn legende immers voor "ongheleerde Jude", zoals hij zelf aan het einde van
zijn prolong in vers 180 zegt. Ook kan weer zijn neiging om ongeloofwaardige details te onderdrukken meegespeeld hebben. Verwonderlijk is wel het
ontbreken van een expliciete verwijzing naar de Maasovergang. Alles
samengenomen mogen we zeggen dat Veldeke de stadsbeschrijving van zijn
model met liefde nog wat opgesmukt en geconcretiseerd heeft. Hij kept
Maastricht blijkbaar goed.
De Actus 23 heeft op wat detailtjes in de woordkeuze na eigenlijk al de tekst
van de Vita. Dat het bouwland en de bergen (sata et montana) ten zuiden
van de stad (ad meridiem) zijn aan te treffen en de dalen en weiden (valles
atque prata) ten noorden (ad septentrionem), staat met zoveel woorden bij
de Fransman Jocundus, die verklaart dat zelf gezien te hebben (ut ego ipse
oculis probavi meis). Interessant is dat de Actus wel een etymologie bevat:
aan de zin "Hic transitus erat" voegt hij toe: "Unde et hec civitas iure
Traiectum appellatur (Vandaar heet deze stad terecht Traiectum). Veldeke
hoeft voor zijn etymologische uitleg echter de Actus niet gebruikt te hebben:
het Trierse Vitahandschrift dat Wilhelm heeft uitgegeven, bevat op de corresponderende plaats een zin met dezelfde inhoud als de Actus. 24 Tenslotte
noemt Jocundus de schriftelijke bron, waarin hij zijn informatie over de aanleg van de Romeinse heerweg heeft gevonden, namelijk de Romana historia,
een werk dat door Paulus Diaconus werd geschreven.25

22 De uitdrukking komt onder het lemma GEMEENE niet in het Middelnederlandsch

Woordenboek voor. Vgl. echter het Deutsches WOrterbuch van Grimm IV, 3179.
23 Boeren (foot 7), 151.
24 "Unde et hec civitas non incongrue dicitur Traiectum" (Wilhelm [noot 6], 275).
25 Boeren (noot 7), 151 deelt echter mee, dat hij in de door hem geraadpleegde uitgave van dat
werk depassage niet heeft kunnen vinden. Paulus Diaconus heeft een plaatsje in de ontwikkelingsgeschiedenis van de Servatiuslegende doordat hij in zijn Gesta Episcoporum Mettensium
een mirakel vertelt dat de heilige in Metz tot stand zou hebben gebracht.
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De beschrijving van Maastricht in de Vita is dus met lichte inkortingen uit
de Actus overgenomen. Die in de Gesta26 staat door haar formulering en ook
door een geringer aantal inhoudelijke details apart. Dat betekent dat de
voorstelling van de Vita als ingekorte versie van de Gesta in haar algemeenheid te eenvoudig is. Op dat probleem hoeft hier niet verder te worden ingegaan. Het is voldoende te constateren, dat Veldeke op deze plaats van een
Vitatekst is uitgegaan, die hij op een zeer persoonlijke wijze heeft bewerkt.

4. MILLEN

De laatste Zuidlimburgse plaats waar Veldeke topografische bijzonderheden
over meedeelt, treffen we aan in de beschrijving van een mirakel dat plaatsvindt tijdens de laatste tocht van Servatius van Tongeren naar Maastricht
(verzen 2957-3074). Tijdens deze tocht wordt hij moe en rust wat uit. De
grond waar hij op gaat zitten, past zich aan de vorm van zijn lichaam aan en
dient hem zo tot een snort rustbed (2967-3000). Daarop houdt de heilige een
afscheidspreek tot de meegekomen Tongenaren, rust een tijdje en vervolgt
dan zijn weg. De scene eindigt in verzen 3062-3074 met een beschrijving van
de plaats waar dit mirakel gebeurde:
Die stat ende die eerde
Die daer was woerden soe hoe,
Die is ye sent noch alsoe
3065 Als men wale ghesien mach,
Ende sall bis ane den doemsdach
Wesen ledich ende vry.
Daer en woent nyemant by
Die sij eere off seye
3070 Off sichte offte meye:
Doer goet laten sij dat.
Eerde mense noch bat,
Het weer seer wael gedoen:
Daer mochte wale eyn kerke stoen.

26 Wilhelm (noot 6), 34-35.
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Waar gebeurde het? Dat zegt de dichter niet. Hij deelt alleen mee dat de
plaats niet voor landbouwdoeleinden gebruikt wordt. Er is niemand die ze
beploegt (eere) of bezaait (seye 3069), er graan op oogst (sichte) of er gras
maait (meye 3070). Dat doet men allemaal niet, uit respect voor die heilige
gebeurtenis (3071). Maar men zou de plaats nog meer kunnen eren door er
een kerk te bouwen (3072-74). Er stond dus geen kerk ten tijde van Veldeke,
en daardoor zijn twee dorpen tussen Tongeren en Maastricht uitgesloten,
die toen al een Servatiuskerk hadden: Berg en Sluizen. De beschrijving,
vooral de laatste negatieve bijzonderheid, die in de Latijnse overlevering
ontbreekt, maakt duidelijk dat Veldeke de plaats persoonlijk kent.
Tussen haakjes: de contrastering van zichten en maaien door Veldeke is
landbouwhistorisch hoogst interessant. De landbouwhistoricus Paul
Lindemans komt in zijn poging de ouderdom van de zicht te bepalen niet
verder dan de 14de eeuw. 27 We mogen die grens dus twee eeuwen opschuiven
en aannemen dat het graan in Haspengouw al in de 12de eeuw met de zicht
in plaats van de zeis of sikkel werd geoogst.
Zijn er bronnen die een identificatie van de plaats van het mirakel mogelijk
maken? De historicus P.C. Boeren heeft hier een belangrijke bijdrage aan
geleverd. 28 Hij noemt drie bronnen. De oudste is een kleine 300 jaar jonger
dan Veldekes Servaas. De auteur van een aantal Latijnse gedichten
Bartholomaeus van Tongeren, die uit het nabijgelegen 's-Herenelderen
afkomstig was en een tijd in dienst van Karel de Stoute heeft gewerkt,
schreef in 1461 een Vita Sancti Servacii in 1375 hexameters, die in een handschrift van de Bibliothêque Mazarine in Parijs is bewaard. Daar lezen we in
de verzen 1169-1178 het volgende:
Transiit aspersus lacrimis singultibus usque
1170 Ad triscum ville millen nunc nomine dicte
Nam locus eius ydoneus apparebat amenus
27 P. Lindemans, Geschiedenis van de landbouw in Belie. Tweede deel. Antwerpen 1952, 64-65. Het
boek van A.H. van Vessem, Oogstgerei-benamingen, Assen 1965 bevat hierover geen informatie.
Correctienoot: Sinds het werk van Lindemans was degrens al opgeschoven tot 1326: zie H.
Vannoppen, De graanoogst in Midden-Brabant, in: Eigen Schoon en De Brabander 83 (2000),
243-269 (p. 250).
28 P.C. Boeren, Twee Maaslandse dichters in dienst van Karel de Stoute. Den Haag 1968,
58-63. In
dit boek is de hele Vita Sancti Servacii van Bartholomaeus van Tongeren als tekstbijlage A
afgedrukt. De lokalisering te Millen was al langer bekend, echter niet de identificatie met het
toponiem de Dries: zie Boeren t.a.p.
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Quo varii strepitus populi circumdedit ipsum,
Atque pedes fessi Sancti patris cubuerunt
Cumque reclinaret Caput eius parte sub una
1175 Ad nutum requiei pulvinaris ad instar
Terra tumescebat; illius adhuc hodierno
Tempore cunt testes tumuli quos tangere nolunt
Porci seu pecudes gradientes irreverenter.
(Hij schreed voort, besprenkeld met de tranen die hij snikkend stortte, tot aan
de "dries" van een landgoed dat nu Millen heet. Deze lieflijke plaats nu leek
hem geschikt, waar de drukte van een bonte menigte hem omringde en de voeten van de heilige vader (Servatius) rustten. Toen hij zijn hoofd wat achteroverleunde om de zwaarte van de rust te genieten, welfde de aarde zich geheel
als een rustbed. Tot op de dag van vandaag zijn daarvan de heuveltjes getuige, die de zorgeloos rondlopende varkens of schapen niet willen betreden).
Triscum komt in middeleeuwse Latijnse teksten veel voor als "vertaling" van
het Middelnederlandse driest, Nieuwnederlands dries `ongecultiveerde
grond'. 29 De Dries is een bestaand toponiem te Millen, dat door Boeren als
volgt omschreven wordt: "Het heuvelachtig gedeelte nabij de oude heirbaan,
de "Romeinse Kassei", in Millen, waarvan een der heuveltjes aan Sint
Servaas tot rugleuning diende, staat ter plaatse bekend als de Dries. Het heuveltje der legende moge volgens de oude Viten altijdgroen geweest zijn en
door het grazende vee ontzien, tegenwoordig is van die heerlijke toestand
niets meer te bespeuren. In de volksmond geldt het terrein, waarop vroeger
een bouwwerk stond, als oud Tempeliersgoed." " Ook al is de kennis van dit
mirakel thans te Millen uitgestorven, dan heeft ze tenminste toch voortgeleefd tot in de tweede helft van de 17de eeuw. Dat blijkt uit twee jongere
bronnen die Boeren citeert. - Daarin is wel nog sprake van Millen, maar de
veldnaam Dries wordt er niet in genoemd.

29 "Cette latinisation de driesch se rencontre frequemment dans les textes": J. Vannerus, Une enigme toponymique: "treola". In: Handelingen van de Kon. Commissie voor Toponymie en

Dialectologie 22 (1948), 339-351, zie 343. Een samenvatting van de rijke literatuur over het zeer
verspreide toponiem Dries is te vinden bij , W.
van
Gent
G 1995,
Toponymie
vanOsta
Brasschaat.
428-432. Zie thans ook G. Milner, Westfidischer Flurnamenatlas, Lieferung 1. Bielefeld 2000,
104-106.
' Boeren (noot 28), 62.
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De informatie van Boeren kan echter nog stukken concreter gemaakt en
gecorrigeerd worden. Het tijdschrift Volkskunde wijdde het vierde nummer
van zijn jaargang 87 (1986) aan het dorp Millen. Daarin staat een uitvoerig
artikel van Ludo Melard, dat o.a. informatie over de Dries bevat. ' Eigenlijk
zijn er twee driesen: Dries en Genendries, die aan elkaar grenzen. Het artikel
bevat een kaart van Millen naar het kadastraal plan van 1845 waarop zij gelokaliseerd zijn (p. 339) evenals een kaart van de twee driesen zelf (p. 321, zie bijlage 3). De Dries ligt een kleine tweehonderd meter ten zuiden van de Oude
Steenstraat (de "Romeinse Kassei"). Hij vormt een lage rug parallel met de
rug waarover die oude Romeinse weg loopt. De dorpskern van Millen ligt een
eind verder zuidelijk, aan de andere kant van het kasteel. Melard verschaft
ook aan de hand van bronnen sinds de tweede helft van de achttiende eeuw
bijzonderheden over de evolutie van het uitzicht van de Dries. Deze heeft zijn
aanvankelijke functie verloren, hij werd geprivatiseerd en bebouwd. Een begin
van deze evolutie is al in de achttiende eeuw vast te stellen, maar de "bebouwing en privatisering, zoals we ze nu kennen, dateert voornamelijk van het
begin van deze eeuw" (p. 342). Zoals bij een gezamenlijke bezichtiging bleek,
is de versnippering en bebouwing zeer ver gegaan, zodat voor een niet deskundige de plaats niet meer als een oorspronkelijke dries herkenbaar is.
Ludo Melard bezorgde mij een aantal interessante gegevens, die het topografische aspect van het mirakel en de Millense Servatiusverering concretiseren. Zijn informatie is hierbij in de vorm van bijlagen afgedrukt. De eerste
is een uittreksel uit de rollen en gichten van de Millense schepenbank. In
1547 vermaakte Joncker Lambrecht Vandenbossch aan Steven Hendrick
Lievesoens "eynen hoeff tot Millen op den Dries tegen Sinte Servaes Cuyle".
Er was dus in de zestiende eeuw op de Dries een kuil van de heilige bekend,
dat wil wel zeggen: zijn rustplaats. De tweede bijlage bevat uittreksels uit het
sterfregister en het doopregister die de E.H. Swennen, die te Millen van 1880
tot 1896 pastoor was, heeft bijgehouden. Ze werden aan Ludo Melard ter
beschikking gesteld door priester A. Daenen. De derde bijlage is een versie
van de door Melard aan de hand van het kadaster van 1845 getekende en
gepubliceerde kaart van de Dries en de Genendries, waarop bijzonderheden
zijn aangebracht die de ons interesserende details uit het sterfregister verder
concretiseren. Ik vat het essentieelste uit die gegevens nu samen.

l' L. Melard, Millen van natuurlandschap tot cultuurlandschap. In: Volkskunde 87 (1986), 262345.

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN 1 61

Op 23 mei 1884 overleed te Millen in zijn huis de betovergrootvader van
mijn informant, Johannes Melard. Zijn huis was gelegen "in loco vulgo den
Driesch e regione excavati Sti Servatii vulgo de Sint Servaaskuil of Krub."
De kuil had dus nog een tweede naam: Krub, met verscherpte anlaut wel hetzelfde woord als grub, Mnl. grubbe, dat door het Woordenboek der
Nederlandsche Taal 5, 1160 omschreven wordt als "Eene door graven of
groeven gemaakte uitholling of uitdieping" en door de nieuwe grote Van
Dale als verouderd wordt gekarakteriseerd. Die Johannes had nog door zijn
wader, Lambertus Melard, horen vertellen dat hij in de buurt daarvan een
Servatiuskapel had weten te staan, die sindsdien was afgebroken. Die moet
er dus na Veldeke zijn gekomen. Ze stond op de Dries toen die nog gemene
grond was, en wel op het deel dat bij de privatisering ervan tot het erf van
de familie Durlet ging behoren. Een buurman van Johannes Melard,
Lambertus Theunissen, geboren in 1804, had aan pastoor Swennen verteld
dat hij als tienjarig jongetje die kapel had gezien en dat destijds de mensen
uit de hele buurt hun vee naar de Krub leidden om van het water daaruit te
drinken. Dat deden ze opdat de dieren door de tussenkomst van Sint
Servaas zouden genezen of gezond zouden blijven. Nadat de Krub privebezit van Durlet was geworden liet deze er nog altijd met dezelfde bedoeling
zijn paarden uit drinken. En nog in 1884 was achter het erf van Durlet de
weg herkenbaar waarlangs de mensen destijds hun dieren naar de Krub leidden. Deze laatste is op het kaartje duidelijk herkenbaar. Als het mirakel van
Sint Servaas anderhalf millennium later was gebeurd, had de heilige dus wel
in het water gelegen. ' Was het in het jaar 2000 gebeurd, dan had hij in een
heel lichte verdieping van de bodem achter de hoeve Peters vlak voor een
laagstamaanplanting droog gelegen, met wat goede wil dus in een locus
amoenus. De poel is m.a.w. na 1885 gedempt.
Terug naar Veldeke. Een locus amoenus kunnen we de Millense dries in zijn
beschrijving moeilijk noemen. De klemtoon ligt op de continuering van het
mirakel, doordat het vee van de plek afblijft, en op de eerbied van de dorpsbewoners, die ze niet exploiteren, hoewel die eerbied nog groter zou kunnen

32 Millen ontbreekt in Zenders "Verzeichnisder Kultstdtten des hl. Servatius van Maastricht",
dat 425plaatsen omvat evenals in zijn uitvoerige naar plaatsnamen geordende list "Der hl.
Servatius in Kalendarien, Martyrologien and Litaneien". Het moet er dus dringend aan worden toegevoegd. Zie M. Zender, Riiume and Schichten mittelalterlicher Heiligenverehrung in

ihrer Bedeutung fiir die Volkskunde. Die Heiligen des mittleren Maaslandes and der Rheinlande
in Kultgeschichte and Kultverbreitung. Dusseldorf 1959 75-88.
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zijn. Trekken van die topos vinden we wel in de voorafgaande beschrijving
van het wonder zelf:
Soe quam hij teynre scoenre stede
Daer hem god groet eer dede,
Diet wale vermochte te doen.
2970 Die heilige man hij wolde roen,
Die gewarighe Gods holder
All daer hij sitten solde
Sint Servaes die werde,
Doen hueff sich op die eerde
2975 Teghen heme wel hoe.
Des waren herde vroe
Alle sijne vaert ghenote.
Doer dat wonder groet
Vervroude sich sinte Servaes mit namen
2980 Ende die andere alle te samen,
Leeken ende papen,
Want die eerde waart ghescapen
Recht als eyn bedde
Dat men ghemaect hedde:
2985 Gods cracht men daer Bach.
Doen sinte Servaes daer op lach,
Die heilighe ende die gheeerde,
Daer hij sijn houft keerde
Daer hoechde sich die wase,
2990 Die ressche mitten grase,
Also oft eyn poelwe weer
Daer sinte Servaes die heer
Sijn houft aen leende,
Den God ghenade sende.
2995 Aen die ghehoechde eerde
Daer sinte Servaes die weerde
Sijne raste ane nam
Van Gods ghenaden dattet quam —
Daer wiessen bloemen ende gras
3000 Wie wale dattet wynter was.
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Het wonder gebeurt dus "teynre scoenre stede", en niet alleen begint het gras
te groeien, maar ook verschijnen bloemen. In de preek die Servaas daarop
houdt, werkt hij ook nog een tegenstelling uit tussen de barheid van de winter en de schoonheid van de zomer die iedereen gelukkig maakt
Voor de beschrijving van het mirakel, de preek van Sint Servaas, de afloop
van de scene ' en de beschrijving van de Millense dries heeft Veldeke alles
samen meer dan honderd verzen nodig (2965-3074). Dat staat in schril contrast tot de behandeling in de Vita, waar de tegenhanger van dat alles slechts
enkele regels in beslag neemt:
cum locus aparuisset amenus, ibi fessis requietum residentibus,
visa est pulvinaris instar tellus intumuisse sanctoque
supersessuro sese in suggestum gaudenter extulisse prisceque
veritatis tumulus testis adhuc usque capiti reclinando idoneus
ibidem viridescit. Turn sanctus o yes circumfusas consolanter
allocutus: "En, ait, quomodo florida post hiemem oritur verna
temperies, sic post seviciam mortis orietur sanctis eterna
requies.""
(Toen een lieflijke plaats verscheen, rustte hij samen met de vermoeiden die
gingen zitten. Toen zag men de garde opzwellen als ware ze een kussen, en
de heilige, die daarop was gaan zitten, werd verheugd als op een ereplaats
verheven. Van dit oude ware feit legt tot vandaag de heuvel getuigenis af, die
daar groen is waar men zijn hoofd tegen leunen kan. Toen sprak de heilige
troostend tot zijn schapen, die hem omringden: "Zoals na de winter de lente
met bloemenpracht aanbreekt, zo wacht de heiligen na de hardheid van de
dood de eeuwige rust.")
Er valt daarbij nog meer op. Hoewel de plaats van het mirakel in de vita een
locus amenus genoemd wordt, ontbreken rechtstreekse attributen van zo een
plaats. Er is alleen maar een klein beetje groen, daar waar men zijn hoofd
tegen leunen kan. Er is dus weer eens aanleiding om in de Actus te kijken.
De scene is daar nauwelijks Langer dan in de Vita, maar ze vloeit over van
lieflijke natuurelementen:

33 Eengrote schaar oprechte gelovigen volgt hem naar Maastricht, maar een aantal slechte
Tongenaren die in slaap gevallen waren, blijven liggen.
34 Kempeneers (noot 6), 15.
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Illis vero abeuntibus apparuit locus spaciosus herbisque terre,
ut in maio mense, delectabilis valde. Huc contulit se antistes
propter infirmos et debiles et resedit. Omnis multitudo ilia cum
eo. Gaudet terra, se in altum levat, ut habeat ubi reponat
convenienter Caput omnis qui ingreditur, parvus et magnus,
quemadmodum ibi videtur usque in hodiernum diem. Illius
agri in herbis refecit eos sacris verbis. In herbis ostendit flores,
ut esse mereantur et ipsi flores in regno celorum. Ait enim:
"Sicut post hiemem oritur veris temperies, ita post mortem
eterna requies.""
(Aan hen die (uit Tongeren) vertrokken waren vertoonde zich een ruime
plek weideland, die er uitzag als in de maand mei, zeer liefelijk. Daarnaartoe
wendde zich de bisschop omwille van de zieken en de gebrekkigen. Hij ging
zitten en al het yolk dat daar was met hem. De aarde verheugde zich en rees
omhoog, zodat ieder die meegekomen was, arm en rijk, een plekje had om
gemakkelijk zijn hoofd tegen te leggen. Dat is tot op de huidige dag nog herkenbaar. In het grasgroen van dat land verkwikte hij hen met heilige woorden. Hij toonde de bloemen in het gras, want deze bloemen waren het
waard, in het rijk der hemelen te staan. En hij sprak: "Zoals na de winter het
zachte jaargetijde komt, zo komt na de dood de eeuwige rust.")
Het mirakel bij Veldeke stemt overeen met dat in de Vita (de aarde welft zich
alleen bij de heilige) en verschilt van dat in de Actus (hier welft ze zich bij
alle meegereisden), maar zijn reminiscenties aan een locus amoenus leunen
aan bij deze laatste, waar de bloemen ook tot het landschap zelf behoren,
maar waar alles nog meer kleur heeft. Zoals in de beschrijving van Tongeren
vinden we dus bij Veldeke een overname, maar tegelijk een tempering van
topos-elementen. 36 En hij blijkt dus opnieuw ook van zijn oudere bron
gebruik te hebben gemaakt.

35 Boeren (noot 7), 174.
36 Het is niet uitgesloten dat het verhaal van de achtergebleven slapende slechte Tongenaren (zie
noot 33) zijn oorsprong vindt in de aansluitende twee zinnen in de Actus: Erant enim diebus in
illis heretici catholice veritatis inimicissimi,
qui terram fere universalem huius docmatis veneno
interfecerant. Hoc ab errore, cum amovisset eos, surrexit et ad civitatem Traiectensium cum
omni gloriaprocessit. (Er waren in die dagen ketters die die katholieke waarheid zeer vijandig
gezind waren en bijna de hele aarde met vergift voor de waarheid aantastten. Toen hij hen van
die dwaling verlost had, stond hij op en ging in voile glorie naar de stad Maastricht).
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De Gesta bevatten woordelijk dezelfde tekst als de Vita. ' De van de Actus
afwijkende tekst stamt dus van de auteur van de Gesta, wat eigenlijk een
beetje verrassend is, want zijn versie is in de regel de bloemrijkste.

5. SLOTBESCHOUWINGEN
Van de drie besproken plaatsbeschrijvingen in Veldekes Servaas zijn er twee
die het uitzicht in de tijd van de dichter zelf behandelen, de tweede en de
derde. De eerste daarentegen is een beschrijving van Tongeren in een ver verleden, maar bij nader toezien is er toch iets van het uitzicht in Veldekes tijd
in te herkennen. De dichter kent de drie plaatsen doordat hij er zelf is
geweest.
De vergelijking van zijn tekst met de Latijnse overlevering leert ons dat hij
topos-elementen in zijn bronnen gedeeltelijk overneemt en gedeeltelijk vervangt door meer concrete gegevens die hij uit zijn eigen topografische kennis en misschien ook uit de mondelinge overlevering put. De nieuwe gegevens bij hem lijken mij nogal los te staan van de stereotiepen in de geleerde
Latijnse Stddtelob. Veldeke gedraagt zich, als we dat zo mogen uitdrukken,
minder geleerd dan zijn Latijn schrijvende voorgangers. Hij heeft ook de
behoefte om de beschrijvingen te temperen, niet alleen door te fantastische
elementen te schrappen, maar ook door in het gebruik van de stilistische
opsmukking niet te overdrijven. In de beschrijving van Maastricht laat hij
zich echter gaan. Deze stad moest kennelijk voorgesteld worden als belangrijk en als aangenaam om er te verblijven. Dat kan met Veldekes eigen voorkeur, maar ook met de wensen van zijn opdrachtgevers te maken hebben.
Er is nog even in te gaan op de vraag wat de analyses van deze drie plaatsbeschrijvingen ons leren over de manier waarop Veldeke zijn Servatiuslegende heeft opgebouwd. Ik heb vroeger als eens betoogd dat hij ernaar
gestreefd heeft, een werkstuk met een uitgebalanceerde tweedeling tot stand
te brengen. ' We kunnen eraan toevoegen: zodat twee voordrachteenheden
van ongeveer gelijke lengte ontstonden. Daarvoor moest hij in het eerste

37 Wilhelm (noot 6), 58.
38 J. Goossens, Literairhistorische vragen rond Middelnederlandse Maaslandse heiligenlevens.
In: VMA 1984, 273-303. Zie. 291.
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deel, dat in de Vita maar ongeveer half zo lang is als het tweede, breedvoeriger vertellen dan in zijn tweede stuk. Zijn behandeling van het wonder op
de Dries te Millen Levert er een mooi voorbeeld van. Bovendien moest hij
daarvoor in het tweede deel passages schrappen. Dat heeft hij met enkele
mirakelen gedaan, met het grootste deel van de Monulfusvita en eveneens
met de gehele Gondulfusvita. Wel heeft hij daaruit een paar elementen gered
door ze over te hevelen naar zijn beschrijving van de stad Tongeren, waardoor hij dan weer het eerste deel wat meer body gaf.
Ik besluit met een wens. Niettegenstaande het verdienstelijk werk van een
aantal onderzoekers is het bronnenonderzoek van Veldekes Servaas nog niet
tot een goed einde gebracht. Ik denk dat het materiaal waar de dichter mee
heeft gewerkt, door een gedetailleerde vergelijkende studie van de Latijnse
overlevering, eventueel aangevuld met de volkstalige, reconstrueerbaar is.
Er zou iemand gevonden moeten worden die in die harde filologische appel
wil bijten en dat ook volhoudt.

BIJLAGE 1
Rijksarchief Hasselt: Schepenbank Millen, Rollen en Gichten nr 43 bis,
1544-1550, fo 147
Den XVIIIen Aprilis a(nn)o XVc ende XLVII... Joncker Lambrecht Vandenbossch heeft ut
macht van eynre wettige permutatie ende mangelscappe van erve om erve van den gueden hier
nae volgende tot oerbaer ende behoeff van Steven Hendrick Lievesoens erffelick opgedraghen
eijnen hoeff tot Millen op den Dries teen Sinte Servaes Cu le over gelegen bij den voorg:
Jonckergegolden ende vercregen op den Xe ffebruary a(nn)o XVc ende XLVItich teen
Herman Lenaerts erven allet nae luijt ons registers.

BIJLAGE 2
Notities van de E.H. Swennen, pastoor te Millen van 1880 tot 1896
Sterfregister nr 91, 23.05.1884
Fuit ille Lambertus Melard,pater Johannis, olim functionaris subalternus ad perceptionem
vectigalis ad domum tolenarium - hodie domum Guilelmi Froidmont Contant, in via vulgo "de
oude Steensteeg" statuum Leodiensium.
Johannes Melard obiit 23.05.1884 in domo sua in loco vulgo den Driesch e re Tone excavati Sti
Servatii vulgo "de Sint Servaaskuil of Krub".
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Narravit Johannes ille Melardquod pater ipsius, Lambertus Melard (grandaevus fuit et attigit
plus quam octoginta annos) vidit olim capellam Sti Servatii, hodie dirutam. Et ipse Johannes,
filius eius, aliis cum explanavit, ait, locum seu fundum ubi olim erat ca ells.
Capella illa Sti Servatii non lone erat ab excavato vulgo de Krub in loco Trisco (Den Driesch)
in territorio seu fundo communipostea devendito et nunc inclavato in praedio Durlet.
Narravit mihi Lambertus Theunissen, vicinus Johannis Melard, natus ipse 26.11.1804, annos
natus ergo fere octingenta hodie, quod ipse, infans decem annorum, vidit capellam illam superdictam etquod olim undique ex vicinia jumenta circumducebantur locum ubi erat capella et
aqua in illa dicta Krub e qua bibebant, hoc fiebat ut intercessione Sti Servatii impetrarent sanitatem vel illam conservarent.
Ise Durlet, jam a multis annis defunctus, cum jam locus capellae et ipsa Krub in eius praedio
inclaverentur, adhuc circumduxit equos suos et fecit eos bibere.
Hodie adhucpost loo um tempus, videre est retro praedium Durlet, viam inter se es quae ad
nihil induxit nisi ut olim circumducerentur animalia.
Johannes Melard(°13.05.1818) obiit 23.05.1884 in domo sua in loco vulgo den Driesch e re 'one excavati Sti Servatii vulgo "de Kuil of de Krub".
Narravit ipse mihi quod cum aliis explanavit locum ubi olim erat ca ells Sti Servatii, non longe
a Krub in loco Den Driesch in territorio communipostea devendito et nunc inclavato in praedio Durlet.
Narravit mihi Lambertus Theunissen, vicious Johannis Melard, natus ipse 26.11.1804, quod
ipse infans decem annorum, vidit supradictam capellam et quod olim animalia et jumenta supra
praedium Durlet circumducebantur ad sanitatem eorum impetrandam intercessione St Servatii.

Sterfregister nr 108, 06.01.1885
Domum Lamberti Theunissen acquisivit eius vicinus Henricus Stassen Faberferrarius, pro cura
quam ipso aegroto consecravit et acquisivit emptione domum vicinam Johannis Melard.
Theunissen Lambertus Obiit in domo sua, in loco Den Driesch e re Tone parvulae viae quae
ducitper prata ad ecclesiam, non lone a loco, ubi olim erat capella Sti Servatii, de qua mihi
narravit vidisse vestigia, nunc inclusa in prato Agnetis Durlet, cuius pater ultimus equum circumduxit circa aquam vulgo "Sint Servaaskrub" ad implorandum Sanctum pro sanitatem
jumenti...

Doopregister nr 263, 29.05.1891
Maria Johanna Margaretha Vrindts... natam in domo matris in Trisco vulgo dicto "bij scepen
Engel" (Stassen), prope ad locum capellae dirutae Sti Servatii...

Doopregister Nr 301, 03.10.1892
Anna Maria Dehareng echtg. Lambert Peters, ... natam in domo patris in loco vulgo den
Drieschprope ad aquam vulgo Sint Servaaskrub...
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BIJLAGE 3
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De dichter Maurice Maeterlinck
en de Middelnederlandse poezie
Ste aan van den Bremt, lid van de Academie

Wie de relatie wil onderzoeken tussen het literaire oeuvre van de Franstalige
Gentenaar Maurice Maeterlinck en de Nederlandse, meer bepaald ZuidNederlandse, anders gezegd Vlaamse, literatuur, stuit al gauw op twee
namen: zijn stads- en tijdgenoot Cyriel Buysse en zijn verre voorganger
Ruusbroec. Over zijn vriendschap met Maeterlinck heeft Cyriel Buysse een
en ander aan het papier toevertrouwd, wat dankzij de goede zorgen van
prof. dr. A. van Elslander en collega Anne Marie Musschoot in het 6de deel
van Buysses Verzameld Werk (Brussel, Manteau, 1979) een plaats heeft
gekregen. In 1913 noteert Buysse: 'Ik herinner mij zeer goed de dag, iets
meer dan vijftien jaar geleden, toen wij beiden, toevallig op dezelfde ochtend, ons geboorteland verlieten: hij naar Frankrijk, ik naar Holland. Wij
scheidden met de wederzijdse belofte elkaar nog dikwijls terug te zien. En die
woorden zijn waarheid geworden. Hij kwam wel eens naar Holland; ik reisde of en toe naar Parijs, en geregeld zagen wij elkaar terug in Vlaanderen,
waar de geboortegrond ons allebei nog heentrok. Hem minder dan mij.
Langzamerhand ging hij van Vlaanderen vervreemden; de voeling met zijn
land verzwakte. Hij kwam er al zeldzamer en zeldzamer, en, tenslotte, als ik
hem nog Wilde zien, moest ik hem zelf in Frankrijk gaan opzoeken.' (Uit Bij
de Maeterlincks te Nizza', o.c., pp. 375-376)
In oktober 1885 is de jonge advocaat Maurice Maeterlinck voor het eerst naar
Parijs gereisd, met de zegen van zijn vader aan wie hij heeft voorgehouden dat
hij zijn schamele redenaarskunst wil gaan spiegelen aan de briljante voorbeelden van de Parijse balie. Hij wordt vergezeld door Gregoire Le Roy, een
schoolvriend van het Gentse Sint-Barbaracollege, die ook literaire ambities
koestert en hem in contact brengt met het `decadente' literaire milieu waartoe
naast Paul Verlaine en Joris-Karl Huysmans ook Saint-Pol Roux en Jules
Laforgue gerekend kunnen worden. Dankzij de lectuur van Huysmans' A
rebours ontdekt hij Ruusbroec die hij, vanaf zijn terugkeer in Belgie, naar eigen
zeggen in de Middelnederlandse handschriften (maar naar alle waarschijnlijkheid in de uitgave van kanunnik Jan Baptist David, waarvan de zes delen in
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Gent verschenen waren tussen 1858 en 1868) zal gaan bestuderen en van wie hij
Het boec vanden twaelfbeghinen en Die chierheit der gheesteliker brulocht in het
Frans vertaalt, resp. onder de titel Le Livre des XII Beguines en L' Ornement des
Noces spirituelles (1891). Deze vertaling laat hij voorafgaan door een uitvoerig
inleidend essay waarvan het eerste deel, onder het kopje Ruysbroeck
1'Admirable', fungeert als hoofdstuk van Le Tresor des Humbles. Vooral tijdens de jaren 1886-1888 legt hij zich intensief toe op deze Ruusbroec-studies
eind 1887 blijkt reeds een eerste versie van het essay tot stand te zijn gekomen.
De Brusselse mysticus laat Maeterlinck met een ander katholicisme kennismaken dan dat van zijn Gentse jezufeten-leermeesters, een waarin een
hartstochtelijke liefde tot de Schepper en niet de vreze Gods centraal staat.
Of, met de woorden van Maeterlinck (geciteerd door Stefan Gross in het
nawoord bij Introduction

a la psychologie des songes et autres ecrits 1886-

1896, Bruxelles, Editions Labor, 1985, p. 177):
`Le solitaire a des cris d'amour si intenses, qu'ils ressemblent parfois
A des blasphemes.'
Terzelfder tijd biedt de prior van Groenendael hem het voorbeeld van een
symbolisme dat wonderlijke beelden weet te puren uit alledaagse woorden.
`Les mots s'avancent simples et nus et ne sortent jamais du langage
ordinaire.'
(Poesies completes, 'Introduction' par J. Hanse, p. 7)
En toch staat er meer dan er staat.
`Malheur a nous, dit Carlyle, si nous n'avons en nous que ce que nous
pouvons exprimer et faire voir!'
(`Ruysbroeck l'Admirable')
Ruusbroec bevestigt Maeterlinck in zijn hunkering naar een taal die het
onzegbare suggereert, wat in zijn theaterwerk als 'dialogue du second degre'
(de onuitgesproken insinuaties achter het banale gesprek) de alledaagse conversatie een nieuwe, onvermoede dimensie zal geven.
In de reeks `Dichters van nu' verschijnt dit voorjaar bij het Gentse
Poeziecentrum een bundel door de auteur van deze lezing in het Nederlands
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vertaalde en uitvoerig ingeleide Gedichten van Maurice Maeterlinck. Het
boek bevat vanzelfsprekend de baanbrekende Serres chaudes (Broeikassen)
uit 1889, een datum in de geschiedenis van het symbolisme. Pas in 1896,
zeven jaar na dat schitterende debuut, verscheen van Maeterlincks hand
weer een dun gedichtenbundeltje, Douze Chansons die anno 1900 zouden
zijn aangegroeid tot Quinze Chansons. Daarna lijkt de poetische ader uitgeput, al heeft Joseph Hanse, voor zijn wetenschappelijke editie van de Poesies
completes, nog een handvol liedjes' bij elkaar gesprokkeld die de dichter zelf
niet goed genoeg vond om in boekvorm te worden gepubliceerd (en die daarom niet zijn opgenomen in de bloemlezing die weldra bij het Poeziecentrum
het licht zal zien).
`Lied', het oudste gedicht uit de cyclus, kreeg zowel in Douze Chansons als
in Quinze Chansons het nummer 12 toebedeeld (`Vous avez allume les lampes', lrullie staken de lampen aan'). Het verscheen op 1 december 1891 in het
bibliofiele tijdschriftje La Conque dat door de Parijse dichter Pierre Louys
was opgericht en al in januari 1892, na het verschijnen van de elfde aflevering, ter ziele zou gaan. Maeterlincks 'Lied' werd opgenomen in de tiende
aflevering en lijkt echt op bestelling te zijn geschreven, zonder dat de dichter
op dat ogenblik een nieuwe cyclus in de zin had. Pas vanaf eind 1892 onstonden, in snel tempo ditmaal, andere liederen - liedjes' lijkt me een betere typering - in dezelfde trant. Op 22 februari 1893 beweerde Maeterlinck, in een
brief aan regisseur Lugne-Poe van het Theatre de l'Oeuvre, dat hij er een
dertigtal in portefeuille had. Daarvan zouden er in de loop van 1893 tweeentwintig verschijnen in tijdschriften. Slechts twaalf onder hen zou de dichter
in 1896 waardig bevinden om gebundeld te worden; in de vermeerderde editie uit 1900 werden daar dus nog eens drie andere aan toegevoegd.
Verschillende commentatoren hebben opgemerkt hoezeer tegen het einde
van de negentiende eeuw de voorliefde van dichters voor het lied beantwoordt aan de tijdgeest. Gerard de Nerval heeft met zijn Goethe-vertalingen
de weg gewezen; Paul Verlaine (`De la musique avant toute chose'), Jules
Laforgue, Paul Fort, Paul Gêrardy, Camille Mauclair, Jean Moreas en
zovele anderen zijn hem met hun klaag- en andere zangen achterna gehold,
terwijl Gustave Kahn chansons schrijft die hij Lieds noemt (het Duitse
woord, voorzien van een Franse meervoudsvorm, wordt door de taal van
Racine geadopteerd). Maeterlinck is niet bijster origineel wanneer hij op zijn
beurt het lied gaat cultiveren. Of schuilt zijn originaliteit precies in het feit
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dat hij die keus maakt vanuit zijn Vlaamse achtergrond? Dat is althans de
indruk die hij probeert te wekken, zoals mag blijken uit dit stukje vraaggesprek - dat vijftig jaar later, in 1948, plaatsvond - met Robert Goffin:
`- Oil avez-vous eu l'idee de ces chansons?
- Dans mon terroir flamand.
- Que voulez-vous dire?
- Les vieilles chansons que me repetait ma mere etaient
baties, construites et pensees un peu sur le plan qui m'a inspire.
Il me cita quelques vers de vieilles rengaines de la Flandre.'
(Poesies completes, 'Introduction', p. 65)
Een dagboekaantekening van Jules Renard op 14 januari 1898 wijst in
dezelfde richting; na een avond waarop Georgette Leblanc enkele staaltjes
ten beste gaf uit haar Maeterlinck-repertoire, noteert de bezoeker:
`Fabre, le musicien de Georgette Leblanc. Maigre, maladif, figure de
rat três doux. Un singulier col de chemise en forme de petit bateau. Il
dit:
- Maeterlinck a toujours peur que je mette trop de musique sur ses
vers. Des qu'il entend une note un peu trop haute, il fronce le sourcil.
D'ailleurs, en ecrivant, il se chante des airs insignifiants de nourrice et
de petit soldat.'
(ibid.)
Maeterlinck, de mystificator met zijn zelfgemaakte mythe waar iedereen in
tuint! Zodra hij het heeft over zijn Vlaamse afkomst, gaan alle poppetjes aan het
dansen. Als Vlaming heeft een mens nu eenmaal een heel bijzondere constitutie.
Allons, bon, je viendrai entre midi et midi et demi, a velo, mais nous
mangeons a une heure tapant, mon appetit de Flamand n'attend pas.'
(Gaston Compere, Maurice Maeterlinck, Bruxelles, La Renaissance du
Livre, 1998, p. 62)
Zo zegt hij tegen Jacques-Emile Blanche die zijn portret wil schilderen, voor
het geval dat de man hem voor een wat al te schimmig kluizenaar of mysticus zou aanzien. Wie had het ook weer over het vette en het vrome, die twee
onafscheidelijke kenmerken van de rasechte Vlaming? Maeterlinck eist niet

74 1 VERSLAGEN & MEDEDELINGEN

alleen het vrome van een Ruusbroec, ook het vette van Bruegels boerenbruiloften op. En wanneer zo'n Vlaming een gedicht 'Lied' noemt, dan is dat
niet om een Franse mode na te volgen, nee: hij heeft het hele liederenrepertoire al met de moedermelk ingezogen...
Natuurlijk haast de Gentenaar zich, met die relativerende achteloosheid tegenover reeds verschenen werk die hem eigen blijft, om voor zijn `Lied'-rage de
minst diepzinnige verklaring aan te reiken (een Vlaming, hoe mystiek hij ook
mag zijn aangelegd, blijft met beide benen op de grond). In haar Souvenirs herinnert Georgette Leblanc zich hoe hij haar toevertrouwde 'gull n'y avait rien
sous tout cela qu'une maniere de jouer avec des mots harmonieux.' Zelf spande zij zich bij haar vertolkingen tot het uiterste in om te demonstreren Welke
Aeschyliaanse tragiek zat ingebouwd in deze `drames en comprimes' (drama's
in tabletvorm). En inderdaad hebben de liedjes' een dubbele bodem. Zoals in
het vroege, symbolistische theater, varieren ze steeds weer een zelfde thema: het
Lange en vaak vergeefse wachten op en de moeizame en meestal vruchteloze
zoektocht naar het geluk, omdat een ongrijpbaar en kwaadwillig noodlot dat
broze geluk, zodra het in handbereik lijkt, bijna telkens weet te doen verkeren
in zijn tegendeel. Net als in dat vroege theater keert in de liedjes steeds weer een
symboliek terug die betrekking heeft op de blik en de moeizame pogingen om
een Blimp op te vangen van een waarheid die aan het Leven ten grondslag ligt
maar zich aan het oog - en a fortiori aan elk bevattingsvermogen - onttrekt.
Hoe vaak ook is er niet - zoals in liedje V, 'Les trois soeurs aveugles' (`De drie
blinde zusters') - sprake van blinden, die vertrouwelingen van de stilte en de
vergetelheid, die zo gevoelig blijken voor de zwakste lichtstraal in het ondoordringbaarste donker? In Le Tresor des Humbles, de essaybundel die in dezelfde
periode ontstaan is als de liedjes, staat deze gedenkwaardige uitspraak:
11 est vrai que nous agissons déjà comme des dieux, et toute notre vie
se passe au milieu de certitudes et d'infaillibilites infinies. Mais nous
sommes des aveugles qui jouons avec des pierreries le long des routes'
(`Emerson').
Andere motieven die telkens weer opduiken zijn de slottoren, de grot, de zee,
hek en deur en poort, de sleutel die zoek is. Liedje I begint met deze strofe:
Elle l'enchaina dans une grotte,
Ellett un signe sur la porter
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La vierge oublia la lumiere
Et la clef tomba dans la mer.

(Zij ketende het vast in een grot,
Zij kraste er een teken op;
Toen vergat de maagd het licht,
En de sleutel viel in zee.)
Vaak (b.v. in liedje VII) is die sleutel van goud, net als de ring (II), de kroon
(VIII en XIV) of hoofdband (IV), de lamp (V), het licht en de bron (I).
Graag maakt Maeterlinck gebruik van een getallensymboliek die aan oude
volksballaden ontleend lijkt; vooral de getallen drie en zeven zijn geliefd (III
heeft als beginregel: 'Ils ont tue trois petites filles'; V 'Les trois soeurs aveugles'; VIII 'Elle avait trois couronnes d'or'; XIV 'Les trois soeurs ont voulu
mourir'; VII gaat over 'Les Sept filler d'Orlamonde'). Als men bovendien
nog stuit op syntactische procedes als herhaling en parallellisme, het afbreken van een volzin, een dialogische opbouw waarbij de lezer of toehoorder
zelf moet raden wie aan het woord is, of semantische ingrepen als een in
ruimte en tijd sprongsgewijs verlopende vertelling, dan is de volkspozie als
vermoedelijke inspiratiebron niet meer veraf. De door Maeterlinck binnensmonds geneuriede voedster- en soldatenliedjes mogen hem dan in zijn kinderjaren zijn voorgezongen door zijn moeder die ze op haar beurt gehoord
had van haar moeders hulpje-in-huffs of haar eigen keukenmeisje, waarom
zou de in het Frans grootgebrachte maar in het `Vlaams' klein gebleven
Gentenaar niet gehoord hebben van uit de volksmond opgetekende yolksballaden als het Halewijnslied, of van al die andere liederen die in de tweede
helft van de negentiende eeuw vanonder het stof der eeuwen zijn gehaald?
Dat Maeterlinck zich - net als de symbolisten Jan Hendrik Leopold en Pieter
Cornelis Boutens in Nederland - wel degelijk interesseerde voor die pas herontdekte Middelnederlandse literatuur bewijst het slotlied van de Quinze
Chansons, dat voorzien is van de ondertitel `Cantique de la Vierge dans
"Soeur Beatrice"'. Dit lied, in 1899 geschreven voor het toneelstuk Soeur
Beatrice, wordt bij het begin van het tweede bedrijf gezongen door de heilige Maagd en bevat in een notendop de morele les van het mirakelspel. Een
andere, even duidelijke aanwijzing is to vinden in het vierde en het zestiende
tafereel uit het toneelstuk La Princesse Isabelle (1935), waar telkens een fragment wordt gezongen uit een lied dat verdacht sterk lijkt op 'Het waren twee
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koninghs kindren':
Deux enfants royaux se trouvaient
A l'autre bout du monde,
Mais se rapprocher ne pouvaient,
L'eau etait trop profonde...

Verder is in nummer IX (`Elle est venue vers le palais', `Zij is naar het paleis
gegaan') uit Quinze Chansons een echo te horen van 'Het daghet in den oosten': ook in Maeterlincks gedicht is sprake van een vrouw die in de vroege
ochtend (`Le soled se levait a peine', 'Het daagde maar ternauwernood'), tot
grote consternatie van een ieder, zich naar de ridderzaal begeeft; alleen gaat
het nu niet om een meisje dat haar vriend verloren heeft, maar om de dood
(in het Frans is 'la mort' vrouwelijk) die zijn (haar) buit komt opeisen.
Weliswaar zijn er ook aanzienlijke verschillen aan te wijzen tussen het oude
volkslied en het cultuurlied zoals dat beoefend wordt door een symbolistisch
dichter als Maeterlinck. Het epische, verhalende element dat zo kenmerkend is
voor elke vorm van volksliteratuur, raakt bij hem in de verdrukking; het lyrische aspect krijgt de overhand. Wat van het verhaal - als het er ooit echt
geweest is - nog overblijft, zijn onsamenhangende, raadselachtige Harden.
Maeterlincks liedjes hebben iets van middeleeuwse ruffles, maar dan gerestaureerd volgens neo-gothische principes. Of zijn ze veeleer schatplichtig aan de
prerafaelietische esthetiek van een Dante Gabriel Rossetti? Hanse heeft erop
gewezen dat lied XIII (Tai cherchê trente ans, mes soeurs', `Dertig jaar ben ik
op zoek, zusters') uit Quinze Chansons opvallende overeenkomsten vertoont
met Rossetti's 'An old song ended'. Daarin beseft een stervend meisje dat ze
haar minnaar niet meer zal weerzien. Ze fantaseert over zijn terugkeer en zegt
dat hij herkend zal worden aan zijn pelgrimsmantel en de ring die hij draagt; zij
zal op hem wachten met losgeknoopt haar, en alleen haar levenloze ogen zullen hem nog aanstaren. Maar in een brief uit 1906 aan zijn Duitse vertaler von
Oppeln-Bronikowksi beweert Maeterlinck naar aanleiding van dit 'al erg oude'
chanson (dat in maart 1893 in een tijdschrift was verschenen):
`Je crois me souvenir qu'elle m'a ete inspiree au moins quant au
rythme - non par le poême de Rossetti, mais par une des chansons
d'Ophelie dans Hamlet.'
(Poesies completes, 'Introduction', p. 68)
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Overigens had ook Rossetti voor zijn lied inspiratie geput uit Shakespeare.
In het vijfde toneel uit het vierde bedrijf van Hamlet zingt Ophelia:
How should I your true love know
From another one?
By his cockle and his staff
And his sandal shoon.

(In de vertaling van Willy Courteaux:
Hoe zal ik uw lief herkennen,
Wanneer ik hem ontmoet?
Aan zijn staf en zijn sandalen,
En aan zijn schelpenhoed

Een beetje later zingt ze nog:
And will he not come again?
And will he not come again?
No, no, he is dead;
Go to thy death-bed,
He will never come again.

(Vertaling van Courteaux:
En keert hij dan nimmer weer?
En keert hij dan nimmer weer?
Neen, hij zonk in het graf
Daal nu zelf erin af
Want

hij keert nimmer weer.)

Wat Maeterlinck aan Shakespeare heeft ontleend is, naast het ritme, de dialogische vorm van zijn lied XIII. Shakespeare's Engeland bleef voor hem
niet gesloten, de sleutel - gebroken, maar teruggevonden - wordt ons door
hemzelf eigenhandig aangereikt.
Na Quinze Chansons begint voor de dichter Maeterlinck het grote zwijgen,
hoewel hij als toneelauteur en vooral als essayist tot het einde van zijn
bestaan ongelooflijk productief zal blijven. Avant le grand Silence is de titel
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van een essay - nog lang niet het laatste - dat hij als zeventigjarige publiceert.
`Dernier cri' heet het allerlaatste (in mijn bloemlezing niet opgenomen)
gedicht uit de Poesies completes; het sluit er de cyclus of die door tekstbezorger Hanse Treize Chansons de l' Age min- is genoemd en die nergens nog
het niveau van de vroegere lyriek weet te evenaren. Een gelijkaardige conclusie kan getrokken worden uit een vergelijking van het latere theaterwerk
met het vroegere. Zodra het symbolisme een literair-historisch feit is geworden, nog voor hem in 1911 de Nobelprijs wordt toegekend, is de Gentenaar
als kunstenaar zichzelf aan het overleven. La Vie des Abeilles (1901), dat
bizarre, semi-wetenschappelijke, half visionaire traktaat over een insectenwereld die hem rinds zijn kinderjaren vertrouwd is, wordt een van de laatste
echte hoogtepunten uit zijn werk. Nadien volgt de broodschrijverij.
Vela a ete dit et redit - rêsumons: avant quarante ans, la creation;
aprês quarante ans, l'administration.'
Zo ziet Gaston Compere het (in zijn Maurice Maeterlinck, p. 10). Eens de
veertig voorbij, wordt Maeterlinck een goeroe voor lezers die, uit angst voor
de moderniteit, op zoek gaan naar troostende wijsheden - New Age avant la
lettre -. Hij heeft zijn vaste publiek van getrouwen, verspreid over de hele
wereld. De kassa rinkelt. Was de dichter al morsdood toen de mens
Maeterlinck nog een lang Leven wachtte?
Een verklaring voor deze cesuur moet misschien gezocht worden in zijn fundamentele wantrouwen ten opzichte van de taal. Zwijgen was hem altijd al liever
dan spreken. 'In den beginne was het Woord' is een uitspraak die de Gentse
dichter nooit van harte heeft kunnen onderschrijven. Misschien is dat de hoofdreden waarom hij het, na een relatief korte maar hevige gewetensstrijd, tot een
breuk liet komen met het joods-christelijke erfgoed dat hem via zijn opvoeding
was meegegeven. Het oerbegin is voor hem de stilte waarin de ziel in woordeloze dialoog verkeert met de ander en met het oneindige, zo merkt Alberte
Spinette op in haar nabeschouwing bij Le Tresor des Humbles (pocketuitgave
van de Brusselse Editions Labor uit 1998), waarin ze ook de pertinente vraag
stelt of Maeterlincks taalscepsis niet samenhangt met `zijn situatie als francofoon in Vlaanderen'. Het Frans mag voor hem misschien de taal zijn van de
beschaving - te gepasten tijde protesteert hij met klem tegen de vernederlandsing
van de Gentse universiteit -, het is niet de taal van het hart. Als dichter moet hij
zijn natuurlijke sensibiliteit in het Frans ver-talen. In een eerste creatieve face
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leidt dat tot een opvallend nieuw geluid, op het moment waarop de Franstalige
Gentenaar de hele Franse literaire traditie en 'de kunstmatige Latijnse bron' wil
afzweren. Bij Ruusbroec ontdekt hij een taal die nog dicht bij de dingen staat;
hoe onaards die dingen sours ook mogen zijn, hij ervaart er - zo drukt hij het met
een krasse, sterk erotisch gekleurde beeldspraak uit - 'tin contact nouveau et
comme de muqueuse a muqueuse avec la realite, et dune intuition virginale'
(Poesies completes, 'Introduction', p. 35). Hij heeft het, met Thomas de Quincey,
over Tetat de phtisie oil est arrivee la litterature francaise "sous je ne sail quels
pretextes de bon gait dont on ne sondera jamais les monstruosites"' (ibid.) en
zoekt die Franse letteren to redden door een kruisbestuiving met Angelsaksische
poezie en Duitse vroege romantiek. Dat alles past perfect in het negentiendeeeuwse fin de siècle, maar is anderzijds ook typisch voor die heel aparte relatie
van deze francofone Vlaming met de Franse taal en cultuur. In geen enkel
opzicht was Maeterlinck een man uit een stuk. Maar misschien is hij precies
daardoor een voorloper van het postmoderne tijdperk?
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VII
Les Sept filles d'Orlamonde,
Quand la fee fut morte,
Les Sept fines d'Orlamonde,
Chercherent les portes.
Ont allume leurs Sept lampes,
Ont ouvert les tours,
Ont ouvert quatre cents salles,
Sans trouver le jour...
Arrivent aux grottes sonores,
Descendent alors;
Et sur une porte close,
Trouvent une clef d'or.
Voient l'ocean par les fentes,
Ont peur de mourir,
Et frappent

a la porte close,

Sans oser l'ouvrir...

VII
De zeven dochters van Orlamonde,
Toen de fee stierf in het land,
De zeven dochters van Orlamonde
Zochten deuren in de wand.
Hun zeven lampen aangestoken,
Torens opengebroken,
Vierhonderd kamers opengedaan,
Van daglicht verstoken.
Tot onder in de galmgrotten
Hebben ze zich verstout
En vinden op een gesloten deur
Een sleutel van goud.
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Ze zien door kieren de oceaan,
Zijn bang om dood to gaan,
En kloppen op de gesloten deur
Die ze niet openen aan...

IX
Elle est venue vers le palais
- Le soleil se levait

a peine -

Elle est venue vers le palais
Les chevaliers se regardaient
Toutes les femmes se taisaient.
Elle s'arreta devant la porte
- Le soleil se levait

a peine -

Elle s'arreta devant la porte
On entendit marcher la reine
Et son epoux l'interrogeait.
Oa allez-vous, oa allez-vous?
- Prenez garde, on y voit

a peine -

Oa allez-vous, oa allez-vous?
Quelqu'un vous attend-il la-bas?
Mais elle ne repondait pas.
Elle descendit vers l'inconnue
- Prenez garde, on y voit

a peine -

Elle descendit vers l'inconnue
L'inconnue embrassa la reine
Elles ne se dirent pas un mot
Et s'eloignerent aussitOt.
Son epoux pleurait sur le seuil
- Prenez garde, on y voit a peine Son epoux pleurait sur le seuil
On entendait marcher la reine
On entendait tomber les feuilles.
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IX
Zij is naar het paleis gegaan
- Het daagde maar ternauwernood Zij is naar het paleis gegaan,
De ridders keken elkaar aan,
Alle vrouwen zwegen, ontdaan.
Voor de poort, daar bleef ze staan
- Het daagde maar ternauwernood Voor de poort, daar bleef ze staan
Tot er de koningin heen vlood,
De koning zag haar vragend aan.
Waarheen gaat gij? Waar gaat gij heen?
- Pas op, 't schemert ternauwernood Waarheen gaat gij? Waar gaat gij heen?
Is daar iemand die u verwacht?
Maar ze sloeg op hem geen acht.
Zij ging naar die wildvreemde vrouw
- Pas op, 't schemert ternauwernood Zij ging naar die wildvreemde vrouw
Die haar in haar armen sloot,
Zij zegden elkaar geen woord
En gingen dadelijk voort.
De koning keek haar wenend na
- Pas op, 't schemert ternauwernood De koning keek haar wenend na,
Men hoorde hoe 's konings gade vlood,
Hoe elke boom zijn loof verloor.

XII
Vous avez allume les lampes,
- Oh! le soleil dans le jardin!
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Vous avez allume les lampes,
Je vois le soled par les fentes,
Ouvrez les portes du jardin!
- Les clefs des portes sont perdues,
II faut attendre, it faut attendre,
Les clefs sont tombees de la tour,
II faut attendre, it faut attendre,
Il faut attendre d'autres fours...
D'autres fours ouvriront les portes,
La foret garde les verrous,
La foret bride autour de nous,
C'est la clarte des feuilles mortes,
Qui bralent sur le seuil des portes...
- Les autres fours sont deja las,
Les autres fours ont peur aussi,
Les autres fours ne viendront pas,
Les autres fours mourront aussi,
Nous aussi nous mourrons ici...

XII
Jullie staken de lampen aan
- 0! De zon in de tuin!
Jullie staken de lampen aan,
'k Zie door kieren zonneschijn,
Open het hek van de tuin!
- De sleutels van het hek zijn zoek,
We moeten wachten, moeten wachten,
De sleutels vielen uit de toren,
We moeten wachten, moeten wachten
Tot andere dagen gloren...
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Andere dagen openen 't hek,
Het woud doet grendels aan kant,
Het woud staat rondom ons in brand,
Het Licht verbrandt het bladerdek
Aan de voet van ieder hek...
- De andere dagen bederven,
De andere dagen zijn zo bang,
De andere dagen, zij zwerven,
De andere dagen sterven allang,
Ook wij zullen hier sterven...

XIII
J'ai cherche trente ans, mes soeurs,
Oti s'est-il cache!
J'ai marche trente ans, mes soeurs,
Sans m'en rapprocher...
J'ai marche trente ans, mes soeurs,
Et mes pieds sont las,
II etait partout, mes soeurs,
Et n'existe pas...
L'heure est triste en in mes soeurs,
Otez mes sandales,
Le soir meurt aussi, mes soeurs,
Etmon dame a mal...
Vous avez seize ans, mes soeurs,
Allez loin d'ici,
Prenez mon bourdon, mes soeurs,
Et cherchez aussi...

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN 1 85

XIII
Dertig jaar ben ik op zoek, zusters,
Zeg me, waar zit hij?
Al die tijd kwam ik, zusters,
Geen stap dichterbij...
Al die tijd was ik op zoek, zusters,
Ik ben moe van gaan.
Hij was overal, zusters,
En kan niet bestaan...
Wrang is nu dit uur, zusters,
Doe mijn sandalen uit,
Ook de avond sterft, zusters,
De ziel wil uit mijn huid...
Jullie zijn zestien, zusters,
Ga nu maar op zoek,
Neem nu maar mijn staf, zusters,
En zoek hem ook...

BRON
Maurice Maeterlinck, Quinze Chansons (uit Poesies completes, edition
definitive avec introduction, notes et variantes par Joseph Hanse, Bruxelles,
La Renaissance du Livre, 1965)
Nederlandse vertalingen: Stefaan van den Bremt
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Haikoe in Vlaanderen

Jan Veulemans, lid van de Academie

Naar de vorm is haikoe een Japans gedichtje van 5, 7, en weer 5 lettergrepen,
hoewel van deze cijfers sours wordt afgeweken. Naar de inhoud ligt de inspiratie in de natuur, waarbij het allereenvoudigste voldoende is. Het kan our een
simpele vaststelling gaan, bijvoorbeeld een dauwdruppel aan e'en blad van een
struik. Het kan ook verrassing, verwondering, genoegen of wat ook uitdrukken. Daarbij is echte haikoe nooit op zoek naar originele of diepzinnige uitspraken. Ook de gebruikte woorden moeten liefst zo eenvoudig mogelijk zijn.
De verrassing van dit soort gedicht ligt dan ook vaak in zijn eenvoud.
Behoorde in vroegere eeuwen haikoe in Japan tot volkskunst of volksvermaak, dan werd er in de tweede helft van de 17e eeuw een hoog literair
gehalte aan gegeven door Matsoeo Basjo. In Japan werden en worden miljoenen haikoes geschreven. In de tweede helft van de twintigste eeuw is het
Westen er zich mee gaan bezighouden, nadat in verscheidene talen vertalingen uit het Japans waren verschenen. In het Nederlandse taalgebied verschenen al enkele honderden bundels haikoe-poezie, waarvan de meeste weliswaar een stil bestaan geleid hebben.
Een variant van haikoe is senrioe, waarin de natuur minder en de mens meer
aandacht krijgt. Tot de animators in ons taalgebied behoren vooral de
Vlaamse dichter Bart Mesotten en de Nederlandse schrijfster Van Tooren.
In 1976 werd er zelfs een Haikoe-centrum Vlaanderen opgericht met vanaf
1980 een eigen tijdschrift Vuursteen.
Haikoe is niet enkel een aanwinst voor de letteren, maar is ook een voorwerp
van discussie geworden, met name Welke haikoes echte of onechte zijn en
Welke onderwerpen taboe zijn. Zo wordt nadrukkelijk betoogd dat persoonlijke gevoelens van de auteur niet aan bod mogen komen, want strijdig met
de streng opgelegde objectiviteit van haikoe. Dit soort discussies wordt in
het Westen gehouden, maar ook in het moederland Japan. De Japanse haikoedichter Mizuhara stichtte uit onvrede een nieuwe haikoebeweging, die
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nogal wat leden ging tellen en die wel pleit voor de uitdrukking van gevoelens in haikoe. Anderen in het Westen betoogden dat haikoe geen aforisme,
redenering of algemene waarheid mag behelzen. In dat geval moeten vrij
veel van de in ons taalgebied gepubliceerde haikoes verworpen worden.
Merkwaardig is dat de grootste ijveraar voor haikoe in Vlaanderen, Bart
Mesotten, honderden mooie haikoes schreef, waarvan de meeste niet beantwoorden aan het oorspronkelijke genre van de simpele natuur-impressie. Ik
moge er enkele citeren. Een waarheid zou ik kunnen noemen:
Een ronde tafel
heeft geen ereplaats, maar ook
geen scherpe hoeken.
Een waarheid lijkt mij ook:
Hoe groter liefde,
hoe kleiner de dingen die
je elkaar vertelt.
Een wijsheid die wij wellicht graag tot de onze zouden maken:
Ik ga naar bed: mijn
kleren en mijn problemen
hang ik op een stoel.
En zeker in strijd met de oorspronkelijke opvatting van haikoe, omdat er
gevoel mee gemoeid is, maar een ontroerende tekst:
Morgen verjaar ik.
Vandaag verjaren angst en
pijn van mijn moeder.
Vooreerst stellen wij vast dat haikoe zich door de seizoenen laat meeslepen,
omdat die seizoenen zich in de natuur openbaren. Zo de sneeuw:
Laat het maar sneeuwen:
kinderen kunnen spelen
en dichters dromen.
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Zo de bloesems (en dit is er weer een volgens de originele opvatting):
In de zachte glans
van de ondergaande zon
de kersenbloesems.
Zo een zomers moment (en de natuur is hier niet bij betrokken):
Zondagnamiddag.
Heel ver: kermisgeluiden.
De eenden slapen.
Als het waar is dat de wisselende seizoenen de dichters in het algemeen blijven inspireren, dan zal dat zeker het geval zijn voor de haikoeschrijvers.
Onze aandacht voor de natuur is verflauwd. De vonk die van het haikoevers
naar de lezer moet overslaan, kan de functie van een remedie hebben.
Om het even Welke dichter staat op elk moment ontvankelijk voor wat de
inspiratie hem levert. Meer dan een poeet heeft een blaadje papier en een
schrijfstokje op zak om mogelijke invallen te noteren. Voor de haikoedichter geldt dat openstaan voor invallen nog meer, omdat haikoe nauwelijks
meer is dan het verwoorden van een inval, bijvoorbeeld het geven van een
naam aan de herfst:
November: een boom
trekt zijn bonte jurk uit, en
gaat winterslapen.
Men weet dat in poezie, meer dan in proza, de woordkeuze een delicate aangelegenheid is. In haikoe is dat, gezien het geringe aantal woorden, nog meer
het geval. Meer dan de inhoud laat de woordkeuze toe een haikoe te prijzen
of te verwerpen. Het gaat om een dubbele aandacht; aandacht voor het best
passende woord en, daaraan voorafgaand, aandacht voor het waargenomen
verschijnsel. Het resultaat moet steeds eenvoudig zijn:
Hoe ondankbaar vlot
verhuist de rijpe perzik
van tak naar plukhand.
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Of, nog eenvoudiger:
Boven de vijver
fladdert een zwaluw en nipt
even aan 't water.
In deze opperste eenvoud kan sours een harde werkelijkheid vertolkt worden. Hoe het lieflijke platteland onverbiddelijk door de stadsbouw veroverd
wordt, is zo'n werkelijkheid. Geen kreten daarover, geen uitroepingsteken,
enkel een uiterst simpele waarneming:
Op een vrij perceel
tussen twee hoge huizen
grazende koeien.
En een vrouw die haar man verloren heeft, kan in leegte vallen die zij op
eigen kracht zal moeten vullen, en Leven met een dode kan vele vormen aannemen. Weer zo'n momentopname:
Wat ga je nu doen?
Al zijn brieven herlezen,
zei de weduwe.
Meer dan een twistgesprek is mogelijk over de vraag of, binnen ons taalgebied,
haikoe een aanwinst is voor de letteren. Ik geloof het wel, omdat er naast de
bestaande genres een nieuw bijkwam, maar ook omdat haikoe door zijn vorm,
zijn beknoptheid en ook door zijn inhoudsvoorkeur een andere poetische sfeer
schept. Kees Fens noemde het genre de kolibrietjes van de poezie, dus poezie.
Nochtans hoort haikoe volgens sommigen niet thuis in onze letterkunde, omdat
enerzijds wij niet het leefklimaat van de Japanners kennen en anderzijds de
Nederlandse taal zich niet tot het genre zou lenen. Deze bezwaren kunnen niet
zonder meer weggewimpeld worden. Dat bijvoorbeeld de Japanners met beeldende letters schrijven, is een essentieel verschil dat wij niet kunnen compenseren.
Omdat onze taal in dat opzicht armer is dan het Japans, lijkt het mij mogelijk dat
men bij ons wat meer ideeengoed in de haikoe wil stoppen.
Uit het Japans vertaald is deze tekst, die de gekende soberheid van inhoud
vertoont:
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Gras van de zomer!
Van dappere krijgsmansdromen
bleef dit slechts over.
Er steekt, dunkt mij, iets meer idee in de volgende Vlaamse regels:
Geen ruiker mooier
dan een dozijn bloemetjes
uit je eigen tuin.
Hier blijkt ook dat haikoe nog minder dan andere dichtkunst aan de tijd
gebonden is. De volgende regels werden in het Japans in de 18e eeuw
geschreven. Zij konden net zo goed vijf eeuwen vroeger of vandaag geschreven zijn:
Bladeren vallen neer
op afgevallen bladeren;
regen striemt regen.
Uit deze wat oppervlakkige benadering van het genre, met telkens de nadruk
op de eenvoud van de tekst, zou men kunnen afleiden dat haikoe zich met
een vluchtige pennentrek laar neerschrijven. Dat is zo, als men om het even
Welke tekst van 5, 7, 5 lettergrepen zou bedoelen. Met hetzelfde gemak levert
iemand 20 of 30 rijmende regels af, die niet noodzakelijk iets met poezie
gemeen hebben. Toch is er arbeid en discipline mee gemoeid. De Japanse
meester Basjo zei aan zijn leerlingen dat ze hun haikoe duizendmaal op de
lippen moesten nemen eer het werk af was.
In zijn uitvoerige beschouwingen over haikoe herinnert Bart Mesotten eraan
dat haikoe woordkunst is. Is men een haikoe aan het maken, dan zal men
hem herhaalde malen luidop voor zichzelf lezen, kritisch luisterend of alle
woorden, letters, klanken goed zitten, of er niets meer verbeterd kan worden. Er dient gezocht to worden naar doeltreffendheid, juistheid, preciesheid. De woorden moeten geproefd en beproefd worden. Haikoe ontstaat
uit een ervaring die zo getrouw mogelijk de lezer moet bereiken en beroeren.
Basjo beweert zelfs dat een haikoe een aparte waarde kan krijgen door het
feit dat hij niet heel duidelijk is, omdat de lezer dan bij-scheppend en interpreterend moet lezen. Maar het schijnbare niets blijft, zeker in de Japanse
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haikoe, domineren, zoals in deze:
Een dode kraai ligt
op de sneeuw, met de ogen
wijd opengesperd.
Is haikoe in Vlaanderen of in het Nederlandse taalgebied de aandacht waard?
Werden onze letteren er werkelijk mee verrijkt? Eens te meer moet eraan herinnerd worden dat Japan vijf eeuwen haikoe achter de rug heeft en wij een
halve eeuw. Van een evolutie van het genre kan bij ons niet meteen sprake zijn.
Op het eerste gezicht lijkt haikoe in ons taalgebied een apostolaat van een paar
eenzamen geweest te zijn, met als voortrekkers, zoals gezegd, in Nederland
mevrouw Van Tooren en in Vlaanderen Bart Mesotten. In de voorbije jaren
zijn dan talrijke haikoeverenigingen en -kringen opgericht, die in het literaire
veld niet veel lawaai maken, maar sours ongelooflijk vitaal en ook productief
zijn. Het reeds genoemde Haikoe-centrum Vlaanderen, dat thans geleid wordt
door prof. Willy van de Walle, was een ijverig genootschap en het haikoetijdschrift "Vuursteen" had zijn aanhangers en medewerkers, nogmaals zonder
veel erkenning in de literaire wereld.
Het voerde, zoals gezegd, tot telkens hernomen bespiegelingen en discussies
over de onderwerpen van waarachtige haikoe. Over het algemeen werd aanvaard dat haikoe geen diepzinnigheden hoefde mee te delen, ook geen echte
lyrische ontboezemingen. Eigen gevoelens en gedachten van de haikoedichter zijn niet taboe, maar komen hoofdzakelijk slechts tot uiting door wat in
de natuur ervaren wordt. Sours kan het een haast kinderlijke verwondering
over een fenomeen in de natuur zijn, alsof men dat fenomeen voor het eerst
in zijn ]even waarneemt. Het kan over bijna niets gaan:
De zon oplichtend
in de gele viooltjes
van het stadsplantsoen.
Of over minder dan niets:
Dat ene hoekje
waar des winters in de tuin
de rijp niet verdwijnt.
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Een andere vaststelling is dat in haikoe de humor vaak niet veraf is. En dat,
terwijl de Vlamingen doorgaans geen humoristen van eerste rang zijn.
Humor zit in het volgende:
`t Begint te gieten.
De jonge eenden vluchten
het vijvertje in.
En humor - en bovendien veel waarheid - zit in deze:
Iedere avond
laten mijn hondje en ik
elkaar even uit.
Ik zit nu te graaien in de verzamelde Vlaamse haikoedichters. De meesten
van hen behoren niet tot de algemeen bekende letterkundigen. Walter
Vereertbrugghen, Max Verhart, Gertrude Meyling, Riet De Bakker, Arnold
Vermeer en nog anderen zijn namen die ik in geen enkele literaire bloemlezing ontmoet.
De intrede van haikoe in de Vlaamse letteren was ook geen denderende
gebeurtenis. De eerste haikoebundel verscheen in 1972 bij Colibrant: "Dag,
haikoe" van Mesotten. Achteraf verklaarde de auteur zelf dat het voor driekwart geen echte haikoe betrof, maar meestal aforismen of spreuken of senrioes. Haikoe of niet, ik vind het een pittige, boeiende en sours ontroerende
verzameling waaruit ik niet kan nalaten te citeren:
"Ik ben maar water"
klaagde de dauwdrop. Toen zei
de zon: "Je schittert!"
En dan, Touter observatie:
De kleine vogel
dwarrelt dronken door de lucht:
zo hevig waait het.
En een waarheid die beurtelings de dichters en de taalkundigen aankijkt:
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"Wolk" zeggen dichter
en meteoroloog. Maar
het zijn twee talen.
Ten slotte een vergelijking, even doodgewoon als origineel:
Een slecht geheugen
is als hengelen in een
visloze vijver.
Het bundeltje kende in vier jaren vier herdrukken, wat, dunkt mij, toch wijst op
een ontvankelijkheid van Vlaamse lezers voor dit genre. Opvallend is het hoe in
de jaren na het verschijnen van dit boekje er steeds meer Nederlandstalige haikoebundels verschijnen, o.a. van Gust Gils, Willem van Herckenrode, Herwig
Verleyen, Luk Versteylen. Mesotten zelf liet in 1976 zijn tweede bundel "Dag
pauwoog" verschijnen. Weer waren zijn teksten geen echte haikoes zoals in de
oorspronkelijke Japanse visie bedoeld. Te vaak steekt er een pittige gedachte in,
die mij niettemin erg aantrekt. Ik grabbel nog even: Eentje dat ons in de rechtspraak binnenvoert, maar ook algemeen maatschappelijk geldt:
Wie geen schuldige
kan vinden, is tevreden
met een verdachte.
Een ander maatschappelijk verschijnsel, ons alien bekend, behalve aan wie
tussen stadsmuren woont:
Zaterdagochtend.
De buurt viert lawaai-sabbat
met maaimachines.
En alien kennen wij de weg naar de gevreesde werkplaats van de tandarts,
waar men echter verlicht weer vandaan komt:
Mijn kiespijn, mijn angst,
mijn geld: alles laat ik bij
mijn tandarts achter.
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Om to besluiten, nogmaals over de vertederende kracht van het moederschap:
Alleen mijn moeder
heeft naar mij verlangd, Lang voor
ik geboren werd.
Inmiddels zij duidelijk dat de haikoebeoefenaars in Vlaanderen het begrip
haikoe verruimd hebben. Een pittige wijsheid betekent vaak een schitterende vondst, maar is een eind verwijderd van het oorspronkelijke Japanse
begrip, waarbij enkel verwondering over iets zeer eenvoudigs wordt uitgedrukt. Zoals in een van de beroemdste haikoes van de befaamde Moritake:
Gevallen bloesem
die terugkeert naar de tak?
Ach, 't is een vlinder.
In Vlaanderen springt men verder. Men grijpt bijvoorbeeld naar haikoe als
een gelegenheidsvers. De haikoedichter Karel Hellemans kondigt de geboorte van zijn derde zoon aldus aan:
Chrysanten bloeien
en dauwdroppels schitteren.
Nieuw leven ademt.
De natuur is erbij betrokken, maar het gaat om een heel ander bericht: er is
een kind geboren.
Het kan net zo goed over dood als over geboorte gaan. Bij het overlijden van
Bernard Kemp schrijft Mesotten:
In de chrysanten
trilt middaglicht - een verbond
voor dood en leven.
Soms wordt een tekst van een andere auteur in haikoevorm gegoten. Uit een
van de oden van Horatius (mitte sectari, rosa quo locorum sera moretur)
distilleert Marcel Smets dit over de rosa sera, de late roost
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Wil in je ijver
niet zoeken waar ergens nog
laat een roos verwijlt.
Er werden haikoes gewijd aan bepaalde categorieen van mensen, aan
bepaalde beroepen, talrijke bijvoorbeeld aan de medicus, het medicijn, de
zieke. Ik kies er eentje dat niet van ironie gespeend is:
De herstellende
ziet er veel te gezond uit.
Er hapert dus wat.
Nogmaals moet ik herinneren aan het nooit weg te werken verschil tussen
Japanse en westerse haikoe, onder meer omdat het belangrijkste element in
de Japanse haikoe de gebruikte lettertekens zijn, liefst in min of meer sierschrift geschreven en gewichtiger dan de betekenis en de muzikaliteit. De talloze vertalingen van Japanse haikoes kunnen wij dan ook niet smaken zoals
de Japanner dat vooraf wel gekund heeft.
Nog een uit het Japans vertaalde haikoe, die naar mijn gevoel alle verschillen tussen Oost en West met elkaar verzoent. Hij is van een van de grote
meesters, Sjoeson Kato:
Ik zit te treuren
en daar wandelt een fazant
met goud op zijn rug.
Ten slotte even terug naar Vlaanderen, waar de jongste 30 jaar aardig wat
ge-haikoed wordt. Ik noemde al enkele namen. Er verschenen ook enkele
haikoebloemlezingen en het tijdschrift "Vuursteen" moest de hele beweging
benadrukken. Een van de merkwaardigste aspecten lijkt mij dat haikoe verschillende vriendenkringen of haikoekernen heeft doen ontstaan, in Oost- en
West-Vlaanderen, te Antwerpen, in Brabant en onder meer in de Kempen.
Een lid van de Kempense haikoekring gaf mij zijn eerste bundel haikoes ten
geschenke. De auteur is licentiaat in economische wetenschappen en in een
multinationale onderneming hoofd van de afdeling beleidseconomie. Mij is
niet bekend dat hij ooit enige literaire belangstelling zou gekend hebben
vet& hij toetrad tot de haikoebeweging. Ik wil maar zeggen dat ik hier op
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een fenomeen stuit dat, geloof ik, met geen ander literair genre ooit voorgekomen is. 1k daal volstrekt niet of naar een lager peil, zo ik even iets uit deze
homo economicus citeer: uit de afdeling "lente" deze regels:
Langs de rivier ligt
een kant met sleutelbloemen
waar niemand ooit komt.
En uit de afdeling "winter" dit ondeugende stukje:
Het is bijna kerst.
In het hoenderhok zie ik
geen kalkoenen meer.
Het was niet mijn bedoeling het haikoegenre op te hemelen of het een voorkeurplaats in het poetische landschap te geven. Maar ik twijfel er niet aan
dat het in Vlaanderen - en ook daarbuiten - iets teweeggebracht heeft dat
niet meer uit het literaire Leven kan geweerd worden.
Ik zie niet in wat mij zou beletten deze beschouwingen met een haikoe te
besluiten:
De academie:
een lid met een lezing en
twintig met geduld.
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Een decennium van antes-studies
Bibliografisch overzicht van publicaties over artes-literatuur
sinds 1989, met de nadruk op de medioneerlandistiek
Erwin Huizenga, NLCM, Universiteit Leiden

1 . INLEIDING

In 1989 verscheen van de hand van de Brusselse hoogleraar mevr. prof.dr.
R. Jansen - Sieben het Repertorium van de Middelnederlandse artes-literatuur

(voortaan Repertorium). In dit imponerende naslagwerk worden alle handschriften en drukken tot 1600 die Middelnederlandse artes-teksten bevatten,
ontsloten. Onder artes-literatuur wordt daarbij verstaan: 'alle geschriften die
een utilitair, instructief, en niet (hoofdzakelijk) een recreatief, esthetisch,
religieus of emotioneel doel beogen'. 2 Dat betekent bijvoorbeeld dat religieuze, historische en juridische traktaten hier niet toe behoren. In Duitsland
wordt de artes-literatuur beschouwd als een onderdeel van het bredere kader
dat onder de noemer Fachliteratur wordt aangeduid, dat wil zeggen het
geheel van non-fictionele literatuur. 3 Met name vanuit germanistische hoek
liep men vanaf de jaren '50 tegen een enorme hoeveelheid teksten aan, wier

Dit artikel is een bewerking van een lezing, gehouden op 17 december 1999, tijdens een
symposium ter gelegenheid van tien jaar Repertorium van de Middelnederlandse artes-literageorganiseerd door de Werkgroep Middelnederlandse Artes-literatuur (WEMAL) to
tuur,
Utrecht. Titels die in de bibliografische list voluit beschreven zijn, en die tevens in de voetnoten wordengenoemd, worden daar in afgekorte vorm vermeld, met tussen haakjes het
jaartal waar de volledige titel gevonden kan worden.
2

R. JANSEN-SIEBEN, `Middelnederlandse Vakliteratuur' (1974), p. 24; herhaald in het
Repertorium op p. XII.
Zie B.D. HAAGE, AnwendungsmOglichkeiten and bisherige Anwendung von philologisch-historischen Methoden bei der Erforschung der Fachsprachen der Artes'. In: L.
HOFFMANN, H. KALVERKAMPER en H.E. WIEGAND, in samenw. met C.
GALINSKIen W. HOLLEN, Fachsprachen. Ein internationales Handbuch zur
Fachsprachenforschung and Terminologiewissenschaft. - Languages for Special Purposes. An
International Handbook of Special-Language and Terminology Research. Dl. 1. Berlin [etc.],
1998, 269-277 [=p. 273-274].
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primaire doel kennistransmissie was, maar die zich lastig binnen de huidige
wetenschappelijke disciplines lieten classificeren; het gaat daarbij om bijvoorbeeld woordenboeken, boekhoudingen, astronomische en astrologische
traktaten, alchemie, architectuur en, in vele gedaanten, medische werken.
Maar ook werken over krijgskunde, klokkengieten en zelfs bijenteelt. De
pionier op dit onderzoeksgebied, Gerhard Eis, kwam toen op de gedachte
om `een bestaand middeleeuws referentiekader te gebruiken, nl. dat van de
scholastische Artes-reeksen', om al deze teksten te kunnen classificeren.4
Er worden drie reeksen onderscheiden: de artes liberales (het op klassieke
leest geschoeide onderwijssysteem dat op de universiteiten wend beschouwd
als basis voor alle volgende studies), die kunnen worden onderverdeeld in
een TRIVIUM, met de vakken grammatica (leer van het correcte taalgebruik
en tekstinterpretatie), rhetorica (praktische taalbeheersing) en dialectica
(logica, argumentatieleer), en een QUADRIVIUM, met als vakken arithmetica (rekenkunde, bijvoorbeeld van de computes, de kerkelijke feestdagen),
musica, geometria ((land)meetkunde, feitelijke astronomie, bijvoorbeeld de
berekening van de afstand tot de planeten) en astronomia; de artes mechanicae (strikt utilitaire werken, noodzakelijk om een ambacht te kunnen uitoefenen of lichamelijke arbeid te kunnen verrichten), verdeeld in opificium
(handwerk, waartoe gerekend worden architectuur, mijnbouw, hout- en
steenbewerking, schilderen en schrijven, en ook alchemie), armatura (teksten
over krijgkunde, wapens, het bouwen van vestingen etc.), navigatio (reizen,
aardrijkskunde, pelgrimsvaarten), agricultura (land- en tuinbouw, botanie,
kookboeken, huisvesting), venatio (over het woud en de dieren, de jacht, visen vogelvangst, valkenjacht en bijenteelt), medicina (de geneeskunde in al
zijn facetten), en theatrica (de zogenoemde `hofkunsten', over sport, spel,
zang, toneel en dans); en tenslotte de artes magicae of incertae (een verzamelnaam voor alle traktaten over tovenarij, alle mogelijke soorten waarzegkunsten, geheimschriften, voorspellingen etc.).
Het boek van Ria Jansen-Sieben vormt in vele opzichten een bijzondere

4

R. JANSEN-SIEBEN, Repertorium (1989), XII; zie ook G. EIS, 'Die sieben Eigenkiinste
und ihre altdeutschen Literaturdenkmdler'. In: Forschungen und Fortschritte.

Nachrichtenblatt der Deutschen Wissenschaft und Technik 26(1950).
, p
269-271; G. EIS,
Mittelalterliche Fachliteratur. Stuttgart, 1962. Realienbilcher fur Germanisten, Abteilung
Literaturgeschichte; G. EIS, `Mittelalterliche Fachprosa der Artes'. In: W. STAMMLER
(ed.), Deutsche Philologie im Aufriss. Onveranderde herdruk van de tweede oplage. Berlin,
1966, kol. 1103-1216.
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markering in de studie naar deze Middelnederlandse artes-literatuur. Het is
het beginpunt van de systematische ontsluiting van de Middelnederlandse
artes-literatuur geweest, en heeft als zodanig zowel in binnen- als buitenland
grote erkenning gekregen. 5 De kern van dit bibliografisch overzicht draait
our de vraag wat er sinds het verschijnen van het Repertorium zoal is gebeurd
op het gebied van de studie naar met name de Middelnederlandse artes-literatuur. Wat is er veranderd, en Welke speerpunten kent het moderne artesonderzoek?
Het artikel valt uiteen in twee delen. Het eerste deel vormt een inleiding op
de feitelijke bibliografie, het tweede en centrale onderdeel. In een min of
meer chronologische volgorde zal kort worden besproken wat er sinds het
verschijnen van het Repertorium zoal gepubliceerd is. Aan de hand daarvan
zullen enkele van de belangrijkste thema's en ontwikkelingen van het afgelopen decennium aangestipt worden.

2.

TOELICHTING BIJ DE BIBLIOGRAFIE

De bibliografie bestaat uit twee delen. Het eerste deel richt zich op de medioneerlandistiek in meer algemene zin, en de Middelnederlandse artes-literatuur in het bijzonder, het tweede op wat er internationaal gezien is gedaan
aan onderzoek naar artes-traktaten en teksten die daaraan verwant zijn. Dit
tweede gedeelte heeft betrekking op zowel de Latijnse situatie als die van de
overige volkstalen. Voor deze dichotomie is een reden. Iedereen die zich met
de artes heeft beziggehouden, weet maar al te goed hoezeer de Paden van het
nationale en Internationale onderzoek zich geregeld kruisen, en dat er vaak
sprake is van een intensieve en vruchtbare samenwerking. Bovendien valt
het artes-onderzoek uit de aard van de teksten ook niet los te zien van het
bredere kader van de algemene wetenschapsgeschiedenis, waarin zij ten dele
ingebed ligt. Eerdere bibliografieen op het gebied van de wetenschapsgeschiedenis laten dit overtuigend zien. 6 Het komt daarnaast sours ook voor

5

Recentelijk heeft bijvoorbeeld William Crossgrove het Middelnederlandse taalgebied bestemPe als een van de best ontsloten terreinen voor wat betreft de artes, en het Repertorium aangeduid als een 'extremely valuable tool': W. CROSSGROVE, 'The Vernacularization of

Science, Medicine, and Technology' .
Annotate
6 Zie bijvoorbeeld C. KREN , Medieval Science and Technology. A Selected, Annotated
Bibliography. New York [etc.], 1985. Bibliographies of the History of Science and Technology 11.
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dat auteurs uit andere landen over Middelnederlandse artes-traktaten publiceren. Wanneer dat het geval is, zijn ze opgenomen in de Middelnederlandse
lijst. Omdat het perspectief zich voornamelijk op de medioneerlandistiek
richt, is deze bibliografie substantieler in omvang dan de lijst met internationale literatuur.
Het artikel beoogt geenszins een aanspraak op volledigheid te maken; dat
zou binnen dit kader ook onmogelijk zijn. Er is daarom noodgedwongen een
selectie gemaakt. Daar komt bij dat een bibliografie als deze een afspiegeling
is van de interesses en de onderzoeksvelden van de betrokken onderzoeker.
In mijn geval betekent dat, dat ik geleidelijk aan steeds meer in de medische,
en in het bijzonder in de chirurgische hoek terecht ben gekomen. Andere velden, zoals het trivium of de artes magicae, konden binnen het onderzoek
noodzakelijkerwijze veel minder worden bestreken. Er ligt dan ook in deze
bibliografie veel nadruk op de astronomie, de astrologie en vooral de
geneeskunde. Die nadruk kan echter gerelativeerd worden door erop te wijzen dat het overgrote deel van de overgeleverde Middelnederlandse artestraktaten betrekking heeft op juist dit snort onderwerpen.
Het is binnen de medioneerlandistiek, in navolging van andere disciplines waar
dergelijke processen al eerder op gang zijn gekomen, ten gevolge van de alsmaar toenemende publicatie- en informatiestromen zelfs voor specialisten
steeds moeilijker om alleen maar `bij te blijven' op je eigen vakgebied. Daarom
stelt deze bibliografie zich tevreden met het per jaar bijeenbrengen wat de
belangrijkste publicaties leken, of in ieder geval het vermelden waard. Doel is
om onderzoekers van buiten de medioneerlandistiek titels, die voor hun van
belang kunnen zijn, onder de aandacht te brengen, evenals het omgekeerde, dat
wil zeggen medioneerlandici te wijzen op artikelen en monografieen over artesliteratuur die voor hun nog grotendeels onbetreden terrein zijn.
Beide bibliografische overzichten zijn in principe chronologisch geordend.
Daarbij is ook het jaar 1989 betrokken, het jaar waarin het Repertorium verscheen. Voor elk jaar is een opsplitsing gemaakt in vier onderdelen. Drie
daarvan zijn de hierboven genoemde drie artes-reeksen artes liberates,
mechanicae en magicae. Maar er is ook nog een vierde onderdeel. Veel publicaties zijn namelijk vlees noch vis, maar vormen meteen de hele hoofdmaaltijd, dat wil zeggen dat ze onderwerpen aansnijden die de grenzen van de
artes-reeksen overschrijden, en daardoor een meer encyclopedisch karakter
krijgen. Dit is de categorie "Medioneerlandistiek/Artes algemeen". Soms
zijn hier ook zaken ondergebracht die evident van belang zijn voor de studie
naar de Middelnederlandse artes-literatuur, maar die daar desondanks niet
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direct aan gerelateerd zijn. Een voorbeeld hiervan is de actuele belangstelling
die er bestaat voor de materiele overlevering van de tekstdragers waarin de
artes-teksten meestal voorkomen, de verzamelhandschriften. Binnen elk
onderdeel zijn de titels alfabetisch geordend op naam van de auteur of editeur. Wanneer er bij een van de artes-categorieen in een bepaald jaar geen
titels bekend waren, is die categorie voor dat jaar weggelaten.
Zoals bekend is een van de problemen bij het ordenen van een bibliografische
lijst dat het niet altijd even gemakkelijk is om een titel in de ene of in de andere categorie onder te brengen, en dit geldt zeker voor de artes. Niet alleen is
het soms lastig te bepalen wat Middeleeuwse artes-literatuur is en wat niet,
zowel in enge zin als in de meer uitgebreide die in het Repertorium wordt
gehanteerd, maar dit gaat evenzeer op voor dat wat wij er vandaag de dag
over schrijven. Zoals in de inleiding van het Repertorium reeds is aangestipt,
is dit een probleem dat samenhangt met het afbakenen van de grenzen tussen
de genres fictie en niet-fictie binnen de middeleeuwse literatuur. Wat moet je
wel en wat moet je niet opnemen? Hoe ver moet je gaan met de interdisciplinariteit, waarop het artes-onderzoek zo sterk berust? Voor dit bibliografisch
overzicht moesten daarom soms subjectieve knopen worden doorgehakt. Om
maar wat te noemen: Dromen van Cocagne van Herman Pleij, dat in 1997 verscheen, gaat dat nou wel over artes? Vanzelfsprekend niet in directe zin, maar
naar mijn mening in de prachtige belichting van onder andere de laatmiddeleeuwse eet- en kookcultuur meer dan voldoende om in de bibliografie
gerechtvaardigd vermeld te worden. Ook de chronologische grens is niet
altijd even scherp getrokken: hoewel de nadruk ligt op de middeleeuwse
periode, worden met enige regelmaat ook titels vermeld die betrekking hebben op de Renaissance en de zestiende of zeventiende eeuw, als bekend in veel
opzichten nog nauw verwant aan het middeleeuwse wereldbeeld.
Aandacht is er in de bibliografie ook voor de vele congres- en huldebundels
die Binds 1989 verschenen zijn. Wanneer daar uit de aard van het onderwerp aanleiding voor is, worden voor deze bundels in een kleinere letter
ook de titels van de individuele artikelen vermeld, en wel in de volgorde
waarin ze in de bundel voorkomen. Daarbij zijn alleen die titels vermeld die
in meer of mindere mate gerelateerd zijn aan de studie naar de artesliteratuur. In een enkel geval is extra aandacht op een titel gevestigd,
bijvoorbeeld wanneer in een internationaal getinte bundel (vermeld in het
tweede deel van de bibliografie) een artikel voorkomt dat specifiek is
gericht op de Middelnederland-se situatie; in dat geval is die titel ook in
het eerste deel genoemd. Alle namen en titels die in het vervolg van deze
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inleiding in vogelvlucht besproken worden, zijn in een van beide onderdelen van de bibliografie terug te vinden.

3. DE STUDIE NAAR DE (MIDDELNEDERLANDSE) ARTESLITERATUUR SINDS DE VERSCHIJNING VAN HET REPERTORIUM

De verschijning van het Repertorium in 1989 vormt in vele opzichten een bijzondere markering in de studie naar de Middelnederlandse artes-literatuur.
Hierboven werd er al aan gerefereerd dat nu voor het eerst de systematische
ontsluiting van de vele honderden handschriften met artes-teksten mogelijk
was geworden. Maar daarnaast vormde het werk voor de auteur, Ria
Jansen-Sieben, ook het eindpunt van een langdurig proces, een afsluiting
van een persoonlijke queeste. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het interview van
Piet Franssen met Naar uit 1990, waarvoor het verschijnen van het
Repertorium de aanleiding was. Uit dat interview wordt duidelijk waarom
het zowat vijfentwintig jaar studie en onderzoek had moeten kosten, voordat het Repertorium tot stand kon komen. Een van de redenen was dat er
vrijwel geen uitgaven van Middelnederlandse artes-teksten ter beschikking
stonden, waardoor iedere onderzoeker van artes-literatuur zich tot de handschriften moest richten. Verder was het vrijwel onmogelijk te weten te
komen wdt wddr lag. Aan dat laatste kwam met het verschijnen van het
Repertorium in ieder geval een eind. Het eerste, het ontbreken van uitgaven,
geeft ook in het nieuwe millennium nog steeds reden tot zorg, zoals nog zal
blijken. Wel zijn er initiatieven die mogelijk op relatief korte termijn in ieder
geval ten dele in deze leemten kunnen voorzien. 7 Uit datzelfde interview
bleek verder ook dat er zo rond 1990, ondanks de toenemende belangstelling, toch nog maar erg weinig mensen daadwerkelijk fulltime met de
Middelnederlandse artes-literatuur bezig waren. Voor heel Belgie bestond

7

Zo werd in 1999 de Werkgroep Middelnederlandse Artes-Literatuur (WEMAL) opgericht.
In verschillende subgroepen zijn inmiddels een aantal projecten voortvarend ter hand
genomen. Een daarvan is het samenstellen van een bloemlezing van de Middelnederlandse
artes-teksten. Andere editorialeprojecten zijn in voorbereiding. Daarnaast zal het imposante artes-handschrift Wenen, Osterreichische Nationalbibliothek, hs. 2818 over enkele
jaren in zijn geheel door mij worden geediteerd in de reeks Middeleeuwse
Verzamelhandschriften uit de Nederlanden.
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de artes-wereld, om in Naar woorden te blijven, `uit een apotheker [W.F.
Daems; EH], een anglist [W.L. Braekman] en een neerlandica'. 8 En in
Nederland was de situatie al niet veel beter.
Hieronder zullen kort enkele ontwikkelingen in de studie naar de
Middelnederlandse en internationale artes-literatuur worden geschetst.
Daartoe worden sommige, maar lang niet alle, titels uit de bibliografie nader
onder de aandacht gebracht. Per jaar zullen enkele belangrijke titels worden
besproken, waarbij voor ieder jaar eerst de voor de medioneerlandistiek
meest relevante werken worden genoemd, gevolgd door de internationale
studies.
[VOOr 1989] Natuurlijk waren er aan het Repertorium al eerder publicaties
voorafgegaan, waarin onder het nodige voorbehoud een voorlopige stand
van zaken van het inventarisatieproces werd gegeven. Afgezien van de dissertatie van Ria Jansen-Sieben over de De natuurkunde van het geheelal uit
1968, was de belangrijkste daarvan wel het artikel `Middelnederlandse vakliteratuur' uit 1974, typerend genoeg verschenen in een sterk op het germanistische onderzoek gerichte bundel.
[Recensies] De meest onmiddellijke invloed van het Repertorium bleek
natuurlijk uit de primaire reacties in de vorm van de recensies, waarvan er
een zelfs nog in 1996 verscheen, niet minder dan zeven jaar na het verschijnen ervan! Het waren er tenminste twaalf. De algemene teneur van deze
recensies was precies zo als Ria Jansen-Sieben had voorspeld: `Je kunt je de
recensies wel voorstellen, pionierswerk, maar dat en dat ontbreekt er aan en
dat en dat is verkeerd'. 9 Toch overheerste duidelijk de positieve waardering
voor al het werk dat voor het Repertorium verzet was.
[1989] In 1989, het jaar waarin het Repertorium verscheen, vielen al enkele
belangrijke ontwikkelingen te noteren die later nog meer gestalte zouden
krijgen. Zo verscheen er de bundel De studie van de Middelnederlandse letterkunde, de eerste van een kleine reeks waarin nadrukkelijk gereflecteerd
wordt op het vak medioneerlandistiek. Haast als vanzelfsprekend was een

8 P.J.A. FRANSSEN, `Ria Jansen-Sieben' (1990), p. 37.
9 P.J.A. FRANSSEN, `Ria Jansen-Sieben' (1990), p. 40.
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van de artikelen, van Orlanda Lie, gewijd aan de Middelnederlandse didactische literatuur. Bovendien verscheen er onder redactie van Antonius
Weiler een editie van een belangrijk Haags handschrift, waarin thema's als
astrologie en iatromathematika een belangrijke rol spelen. Nog altijd is dit
een van weinige recente min of meer uitvoerige artes-edities, waar veel vraag
naar is. Ook verscheen in dit jaar het proefschrift van Annelies van Gijsen,
waarin verschillende belangrijke aspecten die tot de artes liberales behoren,
en die in een literaire tekst voorkomen, worden uitgelegd en met elkaar in
samenhang worden gebracht. In dit boek wordt getoond hoe veel literaire
beschrijvingen niet of moeilijk begrepen kunnen worden zonder kennis van
het middeleeuwse wereldbeeld in het algemeen, en de artes in het bijzonder.
Een belangrijke mijlpaal in dit jaar was ook de bundel over de Artes mechanicae in middeleeuws Europa, onder redactie van Ria Jansen-Sieben. In de
ons omringende landen was aandacht voor deze andere artes-reeks, naast de
artes liberales, al tamelijk normaal, maar voor het Nederlandse taalgebied
was zo'n lijvige bundel toch iets bijzonders. Opvallend ook was de aandacht
die vanuit het buitenland - in casu Oostenrijk - aan een Middelnederlandse
alchemistische tekst werd geschonken, en wel in de dissertatie van Marianne
Vogg. Marius van Lieburg schreef een belangrijk stuk over het stedelijk
functioneren van doktoren en chirurgen in de zestiende eeuw, een periode
van belangrijke veranderingen van de gezondheidszorg.
Internationaal traden met name de publicaties van Ortrun Riha op de voorgrond. Er werd een tendens mee geaccentueerd, namelijk om aandacht te
besteden aan een heel specifiek aspect van artes-literatuur, te weten de vaak
problematische overlevering of deeloverlevering. Veel meer dan bij andere
middeleeuwse tekstgenres het geval was, zijn artes-teksten onderworpen
geweest aan ingrijpende processen als inkorting, adaptatie, bewerking en
min of meer fragmentarische overlevering. Dit kan de hedendaagse onderzoeker sours voor grote problemen stellen. De reden is simpel en moet
gezocht worden in het functioneren van de traktaten: omdat in heel veel
gevallen uitsluitend kennisoverdracht centraal stond, werd er naar hartelust
in gesnoeid, of juist uitgebreid met wat men maar van waarde vond. Om stilering of esthetiek maakte men zich niet druk. De handschriftelijke context
waarin een tekst of een deel daarvan voorkomt, kan voor ons vaak veel verduidelijken met betrekking tot gebruiker of functie. Een typerend voorbeeld
is de overlevering van het Middelnederlandse chirurgische traktaat Jonghe
Lanfranc. Deze veertiende-eeuwse tekst ke pt een voor Middelnederlandse
begrippen ruime overlevering in de vorm van tenminste negen, en mogelijk
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tien tekstgetuigen. Opvallend daarbij is dat alle tekstgetuigen grote verschillen ten opzichte van elkaar vertonen. Sommige passages vertonen weliswaar
in woordgebruik grote overeenkomsten met enkele van de andere teksten,
maar dan is de structurering in kapittels weer geheel omgegooid of aangepast aan de rest van de inhoud van het handschrift, is de eerste helft van het
traktaat weer achter de tweede geplakt, of worden er bij de behandeling van
ziekten of wonden weer recepten ingevoegd door de scribent waar hem dat
van pas leek to komen. Dit maakt iedere tekstgetuige tot een unicum. De
Jonghe Lanfranc is in veel opzichten een heel bijzonder traktaat, en karakteristiek voor de artes-literatuur als geheel.'°
Het verkennen van dergelijke onderzoeksvelden voor met name het Duitse
taalgebied werd door Riha ongeveer vanaf dit jaar met kracht ter hand
genomen, hetzelfde jaar dus als waarin het Repertorium verscheen. Zeker in
de jaren 1992 en 1993 zou dit in haar geval leiden tot een aantal belangrijke
publicaties, waarbij haar studies naar de manier waarop kennis in de medische verzamelhandschriften geordend is " , en naar de Latijnse bronnen van
Ortolf von Baierland 12 , beiden uit 1992, tot de meest opvallende behoren.
Dit werk voegt zich nagenoeg naadloos in het bredere perspectief van het
onderzoek naar de maatschappelijk-culturele ontstaanscontext van de middeleeuwse literatuur. Door dit onderzoek zijn de verschillende tekstueel-historisch gerichte disciplines zich er bewust van geworden dat de handschriftelijke dan wel de maatschappelijke context, zeker in een categorie als de
artes-literatuur, een essentiele rol speelt in het determineren van zaken als:
wie heeft deze tekst gebruikt, waarom, en waarvoor? In het Nederlandse
taalgebied heeft het project Nederlandse Literatuur en Cultuur (NLCM) in
Leiden op dit gebied een voortrekkersrol gespeeld, maar soortgelijke tendensen spelen zich ook in internationaal verband af.
John North bundelde in dit jaar een collectie essays van zijn hand tot een
belangrijk naslagwerk over antieke en middeleeuwse astronomie en kosmologie. Daarnaast editeerde Udo BenzenhOfer de Duitse tekst van het alche-

t°

Een artikel over deze tekst is door mij onder de titel 'Het wonderbaarlijke leven van meester Jan Framons. Struktuur, intentie en de maatschappelijke verankering in de
Middelnederlandse overlevering van de Jonghe Lanfranc' in voorbereiding.

'I O. RIHA, Wissensorganisation in medizinischen Handschriften (1992).
12 O. RIHA, Ortolf von Baierland and seine lateinische Quellen (1992).
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mistisch-medische werk van Johannes de Rupescissa, Liber de consideratione quintae essentiae omnium rerum. Dit belangrijke en invloedrijke traktaat,
met alleen al in het Duits een overlevering van tenminste achtentwintig
handschriften en een tiental drukken, is ook in het Middelnederlands overgeleverd, hoewel slechts in een codex, het Weense artes-handschrift ONB
2818. '3 Belangwekkend is in dit jaar verder ook het boek over de onderlinge
relaties tussen magie en godsdienst in het Engeland van rid 1500 van
Thomas.
[1990] In het volgende jaar overheerste binnen de studie naar de
Middelnederlandse artes-literatuur opnieuw de aandacht voor de artes
mechanicae. Zo was er het prachtige proefschrift van Chris de Backer, over
de farmacie in Gent, en verscheen de belangrijke bundel Heelkunde in
Vlaanderen door de eeuwen heen, geediteerd door Robrecht van Hee. Het
overzicht van Ria Jansen-Sieben over de Vlaamse heelkunde hierin bijvoorbeeld, is nog altijd het belangrijkste dat we voor de Middelnederlandse chirurgische traktaten hebben. Willy Braekman zette zijn indrukwekkende editoriale activiteiten voort met de editie van een zestiende-eeuws `secreetboek'
in de Scripta-reeks. Opvallend is ook de catalogus die verscheen bij de tentoonstelling over De geneeskunde in de Zuidelijke Nederlanden: in verschillende artikelen is voor degene die in de artes-literatuur gelnteresseerd is veel
wetenswaardigs to vinden. Dit geldt trouwens ook voor enkele andere catalogi die daarna zijn verschenen, en waarvan ik noem: Van sirenen en meerminnen, en Specerijkelijk, beiden verschenen in 1992; en De botanica in de
Zuidelijke Nederlanden (1993).
Veel aandacht was er in dit jaar ook voor diverse aspecten van het middeleeuwse wereldbeeld. In de rijk geillustreerde catalogus En toch was ze rond...,
geediteerd door Geert Berings, belichtten diverse auteurs in korte opstellen
een groot aantal aspecten van hoe de middeleeuwer de wereld om hem heen
beschouwde. Grondiger, maar helder van opzet was de monografie van
Amber Verrycken over hetzelfde onderwerp. Hierin komen onder andere
zaken aan bod als de klassieke traditie, met auteurs als Macrobius en
Ptolemaeus, de klimaatzones, geografie, T in O-kaarten, etcetera.

13 Zie hierover E. HUIZENGA, 'De vijfde essentie' (1994), en Een nuttelike practijke van cirurgien (1997), 127-146.
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In 1990 verscheen de Engelse vertaling van de studie van Marie-Christine
Pouchelle over de opvattingen over chirurgie en geneeskunde van een van de
belangrijkste middeleeuwse chirurgen, Henri de Mondeville. Haar beschrijvingen van Mondevilles methoden van behandeling blijken nog even krachtig en fascinerend als in het Franse origineel uit 1983. Ook op het gebied van
de middeleeuwse geneeskunde, meer veel breder van opzet, is het prachtige
overzichtswerk van Nancy Siraisi, Medieval and Early Renaissance
Medicine. Talrijke aspecten zoals de transmissie van medische teksten, de
geneeskunde aan de universiteiten, de verhoudingen tussen de verschillende
medische beroepsgroepen, en tussen theorie en praktijk van de geneeskunde,
worden hierin deskundig uiteengezet. Niet voor niets is er het afgelopen
decennium zo vaak verwezen naar dit standaardwerk.
[1991] In sommige opzichten was 1991 een bijzonder jaar. Ten eerste zag een
nieuwe bundel interdisciplinaire reflecties op de medioneerlandistiek het
licht, de Misselike tonghe-bundel. Ook hierin was er aandacht voor de artes,
in de vorm van het artikel van Annelies van Gijsen. Daarnaast publiceerde
vanuit Duitsland Gundolf Keil opnieuw een belangrijk artikel over een
Middelnederlandse tekst, en wel over 'Das dlteste niederliindische Rezept and
seine Quellen' . Belangrijk was ook de bundel Een school spierinkjes. Het was
het eerste directe, tastbare resultaat van het verschijnen van het
Repertorium. In korte tot zeer korte, en volgens velen to korte stukjes, wordt
een beeld geschetst van de rijkdom van de Middelnederlandse artes-teksten,
met het Repertorium als uitgangspunt. In de bibliografie zijn slechts enkele
van de vele tientallen spierinkjes vermeld, waarbij met name de bijdrage van
Keil als rechtstreekse beschouwing op het Repertorium als ontsluitingsinstrument Bruit springt.
Vreemd genoeg is een van de belangrijkste publicaties in dat jaar, en in zijn
consequenties óók voor de artes, een klein artikeltje van ternauwernood drie
pagina's van Wim van Anrooij en Dini Hogenelst. Zij signaleren daarin
voor het Middelnederlands voor het eerst de mogelijkheden die de integrale
studie van tekstdragers kan bieden, in de vorm van edities van complete verzamelhandschriften. Ook voor de artes-literatuur heeft dit grote gevolgen:
vrijwel al het handschriftelijk materiaal is immers overgeleverd in verzamelhandschriften. De studie van de handschriftelijke context waarin al deze
traktaten voorkomen maakt het mogelijk veel meer te weten te komen over
het milieu waarbinnen zij functioneerden. Van Anrooij en Hogenelst zullen
indertijd nauwelijks kunnen hebben bevroed wat zij met hun pleidooi te
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weeg brachten. Verzamelhandschriften zijn inmiddels een belangrijk speerpunt geworden van het onderzoek binnen de medioneerlandstiek als geheel,
mede door het van de grond komen van de succesvolle reeks Middeleeuwse
verzarnelhandschriften uit de Nederlanden. In 1994 verscheen het eerste deel.
Inmiddels zijn er al zeven delen verschenen, waaronder het imposante en
voor de medioneerlandistiek zo belangrijke handschrift-Van Hulthem. " En
meer edities zijn voorzien, waaronder het Weense handschrift ONB 2818.15
Van belang was ook de fotomechanische herdruk in dit jaar van het standaardwerk van Strubbe en Voet over De chronologie van de Middeleeuwen en
de moderne tijden in de Nederlanden, oorspronkelijk verschenen in 1968.
Een belangrijk overzicht van een van de meest gepraktiseerde onderdelen
van de middeleeuwse geneeskunde, de aderlating in al haar facetten, publiceerde Ortun Riha. Zowel de praktijk van de flebotomie als de manier waarop deze ingreep in de middeleeuwse traktaten is overgeleverd, is in de volgende jaren meermalen aan de orde gesteld, en dit geldt zowel voor het internationale onderzoek als de studie naar de Middelnederlandse artes-literatuur.16
[1992] In het jaar dat daarop volgde, 1992, zag een belangrijke huldebundel
het licht, de Cultuurhistorische caleidoscoop, die werd aangeboden aan prof.
Willy Braekman. Wanneer het om het editeren van Middelnederlandse
artes-literatuur gaat, is hij misschien wel de absolute kampioen geweest: al
sinds het begin van de jaren zestig gaat er bijna geen jaar voorbij of er worden weer recepten, spreukenverzamelingen, studentenliederen of wat al niet
gepubliceerd. De meeste van deze edities zijn echter nogal specialistisch van
aard, en vragen sours nogal wat voorkennis. De bundel die aan hem is
gewijd is, zoals de naam al aangeeft, even breed van opzet als Braekmans
eigen interesses. Huldebundels blijken overigens toch al een ware Fundgrube
voor studies over artes-teksten te zijn; de collega's van de gelauwerde feestvarkens lijken vaak hun beste beentje voor te zetten. Ik noem voor het
Middelnederlands bijvoorbeeld nog In de zevende hemel uit 1993, gewijd aan

14 Handschrift Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 15.589-623.
15 Zie hierboven, n. 7.
16 Zie C. BOOT, 'an aderlaszen ligt grosz gesuntheit' (1992) en P. GIL-SOTRES, 'Derivation
and revulsion' (1994), beiden in thematische bundels, en E. HUIZENGA, 'Het bloed
kruipt waar het niet gaan kan' (1998).

110 / VERSLAGEN & MEDEDELINGEN

Piet Verkuyl; en internationaal het imposante Licht der Natur ter gelegenheid van Gundolf Keils zestigste verjaardag, uit 1994.
Verder kwam in 1992 ook de editie van Helmut Birkhan van een van de traktaten in opnieuw het Middelnederlandse Weense alchemistische handschrift
2372 op de markt, en verschenen de belangrijke Groningse dissertaties van
Frank Huisman, over de geneeskunde in een periode net 'IA, de Middeleeuwen,
en van Catrien Santing over de humanist Theodericus Ulsenius.
Internationaal sprong in dit jaar het monumentale werk van David
Lindberg, The Beginnings of Western Science. The European Scientific
Tradition in Philosophical, Religious, and Institutional Context, 600 B. C. to
A. D. 1450, Bruit. Zoals de titel al aangeeft is het boek zeer breed van opzet,

en voor iedereen die zich bezighoudt met de studie naar de wetenschapsgeschiedenis in het algemeen, en de artes-literatuur in het bijzonder, uiterst
behartenswaardig. Tenslotte moet uit dit jaar nog de bundel onder redactie
van August Buck genoemd worden, over de occulte wetenschappen in de
Renaissance. Vele fascinerende bijdragen belichten hierin diverse aspecten
van de artes magicae.
[1993] Het jaar daarop verschenen, zowel binnen het Nederlandse taalgebied
als internationaal, voor de geinteresseerde in artes-teksten zeer veel belangwekkende publicaties. Een van de meest prominente is, hoewel klein van
omvang, het artikel van Jo Reynaert over het interdisciplinaire perspectief
van de Middelnederlandse literatuur. Het artikel is een weldoordachte reactie op het verschijnen van de Misselike tonghe-bundel in 1991, die hierboven
reeds werd genoemd. Reynaert schenkt hierin aandacht aan de ruimere
taakomschrijving voor de medioneerlandistiek die in de bundel telkens weer
opduikt. En in verband daarmee ziet hij ook voor de artes-studie een belangrijke, zelfstandige, rol. Met andere woorden: werd in het verleden de studie
naar de Middelnederlandse artes-literatuur nogal eens gelegitimeerd door de
toegevoegde waarde die ze kon betekenen voor ons begrip van de canonieke literatuur, nu is er het inzicht dat een dergelijke legitimering in het geheel
niet nodig is, en dat de artes-studie als een volwaardige en zelfstandige tak
van de medioneerlandistiek beschouwd moet worden. Vanuit cultuurhistorisch perspectief verdienen de artes, in de woorden van Reynaert, `beter [...]
dan deze dienaarsrol'. 17 En misschien is dat wel de belangrijkste, hoewel
onzichtbare verdienste van het Repertorium gedurende de afgelopen tien

'7 J. REYNAERT, 'In margine' (1993), p. 147.
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jaar: het heeft de Middelnederlandse artes-literatuur nadrukkelijk niet alleen
nog prominenter op de kaart van allerlei historische internationale interdisciplinair gerichte onderzoeksgebieden geplaatst, zoals de wetenschapsgeschiedenis of de geschiedenis van de geneeskunde, waar ze natuurlijk al langer bekend was, maar zeker ook op die van de medioneerlandstiek.
Vermeldenswaard zijn voor dit jaar ook twee thematische bundels die ziekte, gezondheid en genezing in de periode van nd 1500 bespreken, en die
nadrukkelijk gericht zijn op de situatie in de Nederlanden. " Van onschatbare waarde, zowel voor het internationale als het Middelnederlandse onderzoek, is eveneens in 1993 ook het verschijnen van de Nomina simplicium
medicinarum van Willem Frans Daems, de verzameling van Middelnederlandse en Duitse benamingen voor middeleeuwse enkelvoudige geneesmiddelen. Veel onduidelijkheid rondom de middeleeuwse terminologie met
betrekking tot plantennamen werd zo in een keer opgeheven.
Ria Jansen-Sieben zet in dit jaar haar reeks inventariserende overzichtsartikelen van de Middelnederlandse artes-literatuur voort met een belangrijk
stuk over de overlevering, het belang en de mogelijkheden ervan, onder de
titel Perspektiven der mittelniederldndischen Artesliteratur'. Daarnaast
redigeert ze mede de bundel Voeding en geneeskunde, waarin in diverse artikelen met name de relatie tussen medische en culinaire recepten nadrukkelijk naar voren wordt gebracht. De talrijke verwijzingen in deze bundel naar
het Repertorium laten zien hoezeer het werk als ontsluitingsinstrument ingeburgerd begint to raken. Veerle Fraeters publiceert het eerste van een reeks
artikelen waarin het Weense alchemistische handschrift ONB 2372 stukje bij
beetje ontsloten wordt, culminerend in haar dissertatie uit 1996, waarvan in
1999 de handelseditie verscheen.19
In Duitsland editeerde in dat jaar Gundolf Keil de belangrijke bundel "ein
teutsch puech machen". Hoewel het boek zich vooral richt op het werk van
de Duitse chirurg Ortolf von Baierland, biedt het voor iedereen met interesse voor de volkstalen als doorgeefluik van wetenschappelijke kennis die binnen de Latinitas-context tot stand is gekomen, heel veel, ook voor de
Middelnederlandse artes-literatuur. Twee belangrijke monografieen op

18 H. BINNEVELD en R. DEKKER (ed.),

Curing and Insuring (1993); en W. DE
BLECOURT, W. FRIJHOFF en M. GIJSWIJT-HOFSTRA (ed.), Grenzen van genezing
(1993).

'9 V. FRAETERS, Gods gouden thesaurus (1999).
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medisch gebied zijn de studies van Joan Cadden, een werk waarmee ook binnen de medievistiek het afgelopen decennium de gender-gerichte invalshoek
vorm wordt gegeven, en van Michael McVaugh. Diens boek, Medicine
Before the Plague, bespreekt de beoefening van de geneeskunde in de eerste
helft van de veertiende eeuw binnen een klein geografisch gebied, namelijk
Aragon. Van de omvangrijke archivalische bronnen die hierover zijn overgeleverd, maken het afgelopen decennium ook onderzoekers als Luis
Garcia-Ballester dankbaar gebruik. In deze voor de geneeskunde zo belangrijke periode van grote veranderingen slagen zij erin een beeld te schetsen dat
ook in een groter, Europees verband van belang is.
[1994] Het toegenomen belang van de studie naar de Middelnederlandse
artes-literatuur is terug te vinden in de negende NCLM-bundel over lekenethiek in de Middelnederlandse letterkunde, die, onder leiding van Jo
Reynaert, in 1994 verscheen. Niet alleen worden er de belangrijke vigerende
thema's onder de loep genomen, zoals de verzamelhandschriften in het artikel van Dini Hogenelst, maar ook is er veel plaats ingeruimd voor de artes
in de stukken van Orlanda Lie, Annelies van Gijsen en Veerle Fraeters,
gewijd aan respectievelijk de seksuele ethiek, de geneeskunde en de alchemie.
Voor al deze artikelen, maar ook voor de talloze anderen geldt opnieuw dat,
waar het daadwerkelijk om Middelnederlandse teksten gaat, het gebruik om
naar pagina en volgnummer in het Repertorium te verwijzen danig in zwang
raakt; sours volstaat een eenvoudig Rep., waarmee de goede verstaander - of
beter gezegd: lezer - al genoeg weet. Verschillende auteurs geven een
bekwaam overzicht van het wereldbeeld in de hoge Middeleeuwen, belicht
vanuit verschillende perspectieven, in De middeleeuwse ideeenwereld, 10001300.

In 1994 waagde William Crossgrove zich ook aan de concurrentie met Eis'
Mittelalterliche Fachliteratur uit de jaren zestig", in een werk onder de titel
Die deutsche Sachliteratur des Mittelalters. Na een inleidend hoofdstuk over
de Duitse sachliteratur als studieobject, worden in de volgende hoofdstukken de Duitse aan de artes gerelateerde teksten chronologisch behandeld.
Iedere tekst of ieder tekstconglomeraat wordt afgesloten met praktische
blokjes informatie, waarin opgesomd zijn: de handschriften of drukken;

'

Zie n. 4.
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eventuele edities; literatuur; en de stand van zaken rondom het onderzoek
naar deze tekst. In het verleden is gebleken dat zo'n werk voor het
Middelnederlands ontbreekt, waarbij steeds naar Eis' boekje verwezen
werd. Het veel recentere boek van Crossgrove wordt daarbij dan meestal
echter niet genoemd, terwijl het heel goed een voorbeeldfunctie zou kunnen
hebben van hoe het kan, of hoe het juist niet zou moeten.
Uit datzelfde jaar moet zeker ook genoemd worden Planets, Stars, and Orbs,
van Edward Grant. Dit veelomvattende standaardwerk, want zo kon het bij
het verschijnen al bestempeld worden, behandelt zo'n beetje alles wat in de
late Middeleeuwen vanaf ongeveer 1200 gezegd, gedacht en geschreven is
over de kosmos en alles wat daarmee samenhangt (in de Middeleeuwen is
dat dus ook de astrologie). Het boek is niet gemakkelijk, en gaat bijvoorbeeld de uitvoerige scholastieke discussies over dit onderwerp, vaak sterk
filosofisch getint, niet uit de weg, maar is een onuitputtelijke en bijzonder
gedetailleerde bron van informatie voor iedereen die hierover meer wil
weten, bijvoorbeeld om de Latijnse bronnen die de basis vormden voor de
vele volkstalige traktaten beter te leren kennen. Toegankelijker is het encyclopedische werk van John North uit datzelfde jaar over de historische ontwikkelingen binnen de astronomie en kosmologie. Van groot belang voor de
wetenschapsgeschiedenis in het algemeen is het volumineuze Styles of
Scientific Thinking van Alistair Crombie, waarvan alleen al de vele honderden (!) bladzijden die de bibliografie beslaat enorm veel toewijding en acribie verraden.
[1995] 1995 bracht opnieuw een bundel van belang voor de medioneerlandistiek. In Grote lijnen. Syntheses over Middelnederlandse letterkunde wordt,
zoals de naam al aangeeft, geprobeerd de verregaande specialisering binnen
het vakgebied te doorbreken. Opvallend in het Licht van het voorafgaande,
is in deze bundel juist weer het ontbreken van expliciete aandacht voor de
artes. Maar dit hangt natuurlijk ook samen met de individuele interesses en
onderzoeksvelden van de auteurs, die ondanks alle goede bedoelingen door
de grote lijnen been zijn blijven schemeren. Een bijzonder aardige bijdrage is
ook het artikel van Greet Jungman en Annelies van Gijsen in Millennium.
Ze laten daarin zien hoe in een complex en heel divers Middelnederlands
verzamelhandschrift (het reeds genoemde handschrift-Van Hulthem) ooit
een artes-tekst aanwezig moet zijn geweest, een zogenoemd orakelboek.
Omwille van religieuze of morele bezwaren scheurde een latere bezitter of
gebruiker deze tekst, die qua omvang tot de langste in de codex moet heb-
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ben behoord, Bruit. Alleen het laatste blad van dit orakelboek, met het bijna
onleesbaar gemaakte opschrift Aghangalaura, resteert ons nog, en dan nog
alleen om wat er op de verso-zijde van dat blad was geschreven.
Opvallend in dit jaar was ook de verschijning van de editie van een
Middelengels chirurgisch traktaat, de Anatomie van Guy de Chauliac. Niet
Bens zozeer opvallend vanwege de tekst of de editie zelf, maar vooral in verband met het bredere kader waarin het plaatsvindt. Al Binds het begin van de
jaren zestig is Bjorn Wallner bezig heel geleidelijk, maar ook heel zeker de volledige Engelse vertaling van Guy's chirurgie in delen uit te geven. Gezien de
omvang van diens tekst een mammoetproject. De Anatomie nu maakt deel uit
van dit chirurgische traktaat. In Duitsland editeerde Gundolf Keil met
Wiirzburger Fachprosa-Studien opnieuw een belangrijke bundel over volkstalige medische literatuur; ook hierin is veel aandacht voor de cultuur-maatschappelijke context en het functioneren van dit snort teksten, vaak met een specifiek
publiek, zoals uit het artikel van Bernard Schnell blijkt. ' Onder editie van
Margaret Schleissner Bogen internationaal vooraanstaande specialisten zich
over de handschriftelijke bronnen die de transmissie van medische kennis droegen, met veel aandacht voor individuele codices; ook in de bundel valt opnieuw
de aandacht voor de handschriftelijke context van artes-literatuur op, die ook
binnen de medioneerlandistiek zo prominent aanwezig is.'
[1996] Ook in 1996 werd er gestaag voortgebouwd aan het `verzamelhandschriften-project', in de vorm van een nieuw deel in de reeks van de hand van
Hans Kienhorst en Gerard Sonnemans, en in een bundel waarin verslag
werd gedaan van het twee jaar daarvoor gehouden congres ter gelegenheid
van het van de grond komen van deze editie-reeks. Met name voor geInteresseerden in de artes-literatuur is het artikel van Ria Jansen-Sieben zeer
interessant, over de manier waarop artes-teksten in verzamelhandschriften
voorkomen, en in Welke combinatie. De al te bescheiden titel, 'Jets over
Artes in verzamelhandschriften', verhult het grote belang van de verschijnselen die in het stuk systematisch gesignaleerd worden, en waarmee iedere
medievist of medioneerlandicus te maken krijgt.
Tevens verscheen in dit jaar de vijftiende NLCM-bundel. Onder leiding van
Paul Wackers wordt door diverse auteurs en op diverse manieren een ook

21 B. SCHNELL, 'Das "Hausbuch" als Oberlieferungstrager' (1995).
22 Zie hierboven bij de bespreking van het jaar 1991.
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voor de artes natuurlijk zeer belangrijk aspect van de middeleeuwse letterkunde uitgewerkt, namelijk de wisselwerking tussen de Latijnse literaire
wereld en het Middelnederlands. Heel veel in het Middelnederlands geschreven artes-teksten wortelen op een meer of minder directe manier in een lange
Latijnse traditie. In dit boek, waarin de resultaten van een van de NLCMthemagroepen zijn verwerkt, is tamelijk veel ruimte ingeruimd voor de artes,
zowel in de inleiding van Paul Wackers, als in de artikelen van Annelies van
Gijsen en van mijzelf.
Opvallend is dit jaar voor het Middelnederlands ook de functionele aandacht voor een artes-traktaat, het bijzondere Der vrouwen heimelicheit.
Zowel Dieuwke van der Poel als Geert Claassens belichten in hun artikelen
verschillende contextuele aspecten van deze tekst, waarin lange berijmde
passages over gynaecologie en obstetrie worden afgewisseld met lyrische uitweidingen van een mannelijke dichter over zijn beminde dame. Het traktaat
leent zich bij uitstek voor niet alleen onderzoek naar functie en milieu, maar
ook naar de rol van berijmde artes-teksten ten opzichte van hun toch overwegend proza-pendanten. En dit is een onderwerp waaraan het afgelopen
decennium veel aandacht is besteed, vooral onder de impulsen van Orlanda
Lie. En het is dan ook geen wonder, dat ze er in haar in 1999 gehouden Bert
van Selm-lezing uitgebreid op terugkwam. ' Maar ook in 1996 werd er al het
nodige over gepubliceerd, en dat is opvallend voor een tekst waarvoor in
honderdvijftig jaar medioneerlandistiek (in 1846 verscheen de editie van
Blommaert 24 ) op een enkele uitzondering na de belangstelling zeer gering
was geweest. Het blijkt dus dat ook bij onderzoekers die zich niet primair op
de artes richten, deze traktaten toch steeds meer in de belangstelling komen
to staan.
In internationaal opzicht springen in dit jaar de artikelen van Monica Green
Bruit. Zij begint aan een reeks artikelen waarin heel nauwkeurig de overlevering en de ontwikkeling van de gynaecologische zogenoemde Trotula'traktaten in kaart worden gebracht, niet alleen in de Latijnse traditie, maar
zeker ook voor wat betreft de volkstalige handschriften, waaronder de
Middelnederlandse. In 1997 en 1998 zet Green haar Trotula-verkenningen
voort, of eigenlijk zijn het veel meer dan dat. Haar inventarisaties en onder-

23

O.S.H. LIE, Vrouwengeheimen (1999).

24 Ph. BLOMMAERT, Der Vrouwen heimelijkheid. Dichtwerk der XIVe eeuw. Gent, (1846).
Vlaemsche Bibliophilen 23 s., nr. 3.
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zoekingen kunnen een grote hulp betekenen voor iedereen die zich met de
Middelnederlandse gynaecologische en obstetrische artes-literatuur gaat
bezighouden, zoals de genoemde Bert van Selm-lezing van Orlanda Lie liet
zien. Vrouwen- en genderstudies staan in dit jaar toch al tamelijk prominent
in de belangstelling, gelet op het verschijnen van de handelseditie van de dissertatie van Barbara Kruse over de vrouwengeneeskunde in de late
Middeleeuwen. Edward Grant publiceerde met The Foundations of Modern
Science in the Middle Ages alweer een belangrijk overzichtswerk, waarin de
belangrijkste wetenschappelijke ontwikkelingen en methoden worden
geschetst vanuit hun religeuze, institutionele en intellectuele context.
[1997] 1997 was een belangrijk jaar voor de studie naar de Middelnederlandse artes-literatuur. Op het gebied van de verzamelhandschriften editeerden Herman Brinkman en Janny Schenkel het beroemde Comburgse handschrift, waarin zoals bekend is ook artes-teksten voorkomen. Daarnaast
werd in de door Rita Schlusemann en Paul Wackers geediteerde bundel over
de receptie van de Middelnederlandse literatuur in het Duitse taalgebied een
ook voor de artes belangrijk aspect ontsloten. Zowel Ria Jansen-Sieben als
Gundolf Keil hebben meermalen het belang van de vroege overlevering van
verschillende Middelnederlandse artes-teksten ten opzichte van hun Duitse
volkstalige pendanten benadrukt.
In 1997 verscheen tevens mijn proefschrift Een nuttelike practijke van cirurgien,
gericht op de ontsluiting van het Weense artes-handschrift ONB 2818. Een
andere dissertatie, die van Jeroen Salman over de almanak als handelswaar in
de zeventiende eeuw moet eveneens niet onvermeld blijven. Zoals bekend speelden vanaf de opkomst van de boekdrukkunst artes-teksten een vooraanstaande rol in het drukwerk (zie bijvoorbeeld het fonds van iemand als Thomas van
der Noot). Een interessant boek is bovendien het proefschrift van Jan Veenstra
over de rol van de magie en voorspellende kunsten aan de Bourgondische en
Franse hoven in de vijftiende eeuw. Tenslotte moet zeker het werk van Willy
Braekman, Middeleeuwse Witte en zwarte magie in het Nederlands taalgebied,
genoemd worden. Hierin worden in principe alle middeleeuwse magische teksten die in het Nederlands taalgebied zijn opgetekend, dus óók de Latijnse, in
een becommentarieerd compendium bijeengebracht. Geen enkele toekomstige
onderzoeker van Middelnederlandse magische teksten zal nog om Braekman's
werk been kunnen.
In ditzelfde jaar verscheen in twee delen de Lang verbeide editie van de
Latijnse tekst van de chirurgie van Guy de Chauliac, Inventarium sive
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Chirurgia Magna, van de hand van Michael McVaugh. Van een van de
belangrijkste - want invloedrijkste - middeleeuwse chirurgieen, en tegelijk
ook een van de uitvoerigste, is zo eindelijk een gefundeerde wetenschappelijke editie van de Latijnse tekst beschikbaar, een Binds Lang gekoesterd desideratum. Met behulp hiervan kunnen bijvoorbeeld ook de Middelnederlandse vertalingen veel beter in kaart worden gebracht. 25 Een artikel van
groot belang is het stuk van Bernard Schnell, 'Die volkssprachige
Medizinliteratur des Mittelalters - Wissen fur wen?'. Voor het eerst wordt
hier voor de Duitse medische codices een getalsmatige analyse uitgevoerd
van opdrachtgevers, schrijvers, gebruikers, compilatoren en secundaire
receptie van de teksten. Van Danielle Jacquart werden in dit jaar haar
belangrijkste artikelen samengebundeld in de bekende Variorum Collected
Studies-reeks. In haar werk staat met name de beoefening van de universitaire geneeskunde in de late Middeleeuwen centraal.
[1998] Ook in 1998 waren er verschillende publicaties die voor de studie van
de Middelnederlandse artes-literatuur belangwekkend zijn. Zo verscheen de
bundel Kennis op kamelen onder redactie van Dick de Boer, waarin een rijk
en geschakeerd beeld wordt geschetst van de connecties tussen Latijns-,
West-Europa en de omringende culturen, en de invloeden van die wisselwerkingen op onder andere de artes-teksten. Het boek sluit aan bij de aandacht die er iiberhaupt voor reizen en reisliteratuur bestaat, gelet op de artikelen van Wim van Anrooij en Clara Strijbosch, de editie van het reisverhaal, geschreven door Ambrosius Zeebout over de reizen van Joos van
Ghistele, en de bundel over reizen en reizigers in de Renaissance in datzelfde jaar. Verder verscheen een thematisch nummer van Queeste, een nummer
over het Comburgse handschrift in het bijzonder, en Middelnederlandse verzamelhandschriften, waaronder die met artes, in het algemeen.
Van het grootste belang is ook het in dit jaar zowel in het Nederlands als het
Frans prachtig uitgegeven Geschiedenis van de wetenschappen in Belgie van
de Oudheid tot 1815, geediteerd door Robert Halleux, Carmelia Opsomer en
Jan Vandersmissen. Hoewel zeker voor de Middeleeuwen de gegevens hieromtrent vaak schaars zijn, blijkt er toch nog heel wat waardevols boven

25 De Chirurgia magna is volledig overgeleverd in twee handschriften; daarnaast zijn er nog
een deeloverlevering en losse fragmenten. Zie R. JANSEN-SIEBEN, Repertorium (1989),
p. 63.
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water te zijn gekomen, bovendien nog eens fraai verlevendigd met talrijke
illustraties.
Op internationaal gebied kunnen de prachtige medisch-historische studie
van Cornelius o'Boyle over het medisch onderwijs in Parijs in voornamelijk
de veertiende eeuw genoemd worden, evenals het opvallende artikel van
Irma Taavitsainen en Paivi Pahta in Early Science and Medicine. Zij onderzochten de terminologie van een groot aantal Engelse medisch-chirurgische
teksten, en keken vooral naar de manier waarop met de oorspronkelijke
Latijnse woordenschat was omgegaan. Ze kwamen daarbij tot interessante
bevindingen, waarbij bijvoorbeeld voor de chirurgieen blijkt dat metatekstuele commentaren van de bewerkers of compilatoren vanaf de veertiende
eeuw in toenemende mate een rol gaan spelen. Jane Ducos publiceerde een
studie over een niet al te vaak behandeld onderwerp, de meteorologie in de
Middeleeuwen, met name in Frankrijk.
[1999] In dit jaar mogen de delen in de verzamelhandschriften-reeks van
Jeanne Verbeij-Schillings en zeker ook van opnieuw Herman Brinkman en
Janny Schenkel, die de medioneerlandistiek naast Comburg nu ook het
fameuze handschrift-van Hulthem in een editie geschonken hebben, niet
onvermeld blijven. Maar naast deze onverminderde belangstelling voor de
Middelnederlandse verzamelhandschriften kenmerkte 1999 zich vooral ook
door veel en zeer diverse publicaties, met name over artes-teksten in samenhang met hun handschriftelijke dan wel maatschappelijk-culturele context.
Ria Jansen-Sieben schreef in de gebundelde teksten van het symposium over
de pest in de Nederlanden, dat vorig jaar in Brussel gehouden werd.
Marjolein Kool voltooide het prachtige proefschrift over de
Middelnederlandse rekenboeken. Bovendien promoveerde Margriet
Hoogvliet in Groningen op haar onderzoek naar de middeleeuwse wereldkaarten, de Mappae Mundi. De Bert van Selm-lezing van Orlanda Lie is
reeds enkele keren genoemd, en daarnaast moeten ook de artikelen van Jos
Biemans en Jo Reynaert, beiden gewijd aan een chirurgisch getint onderwerp, hier vermeld worden.
Imponerend is in dit jaar het verschijnen van het proefschrift van Veerle
Fraeters over het Middelnederlandse alchemistische handschrift Wenen,
ONB 2372, onder de titel: Gods gouden thesaurus. Het Middelnederlandse
handschrift Wenen, ONB, 2372 in de alchemistische traditie. Het is de handelseditie van een dissertatie waarop Fraeters al in 1996 promoveerde. Niet
alleen worden in dit boek de belangrijkste alchemistische tradities in de
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Middeleeuwen tot Leven gewekt, maar ook wordt de inhoud van enkele traktaten uit de codex uitvoerig besproken en (ten dele) geediteerd. Verder werd
door mij in een overzichtsartikel het genre van de Middelnederlandse chirurgieen aan de in de artes geinteresseerde lezer voorgesteld. Jan
Vandersmissen publiceerde een interessant artikel waarin hij laat zien hoe
middeleeuwse boekenlijsten en bibliotheekscatalogi uit de zuidelijke
Nederlanden een weerspiegeling vormen van de wetenschappelijke cultuur
in die periode.
In Duitsland liet Robert Luff een imponerend boekwerk verschijnen, waarin de manier waarop kennis in Europa in de late Middeleeuwen werd verspreid via een bepaald corpus teksten, namelijk de traktaten met encyclopedische, algemeen-wetenschappelijke inhoud, zoals De proprietatibus rerum
van Bartholomeus Anglicus, en het vraag- en antwoordboek Sidrac. Het
Levert inzichten op omtrent publiek en functioneren van dit snort werken.
Van belang is eveneens het verschijnen van een CD-ROM getiteld The
Scientific and Medical Writings in Old and Middle English. Het medium
maakt het mogelijk zeer snel kruisverwijzingen tussen een groot aantal in het
Engels geschreven artes-teksten to vinden.
[2000] In het jaar 2000 tenslotte verscheen een speciaal themanummer van
het tijdschrift Geschiedenis der Geneeskunde, een Inleiding in het beoefenen
van de "geschiedenis der geneeskunde" in het bijzonder in de Lage Landen'.
Diverse auteurs belichten hierin de studie naar de geschiedenis van de
geneeskunde gedurende de afgelopen anderhalve eeuw.
Het artikel van William Crossgrove over de vernacularisatie van wetenschap, geneeskunde en techniek in de late Middeleeuwen vormt een reflectie
op de stand van zaken rondom het onderzoek naar dit ook voor het
Middelnederlands belangrijke thema. Het signaleert hiaten in onze kennis,
en is ook richtinggevend voor wat betreft suggesties over de wegen die het
(internationale) onderzoek in de komende jaren zou kunnen of moeten inslaan.
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4. CONCLUSIES

Hiermee wordt dit zeer beknopte en onvermijdelijk zeer onvolledige overzicht van de studie naar de Middelnederlandse artes-literatuur, evenals het
Internationale artes-onderzoek, besloten. De vraag is natuurlijk, of en zo ja,
welk coherent beeld uit dit brouwseltje gedestilleerd kan worden, om in
alchemie-termen te spreken.
Wanneer we proberen te overzien wat er Binds het verschijnen van het
Repertorium gepubliceerd is, blijkt, dat er nogal wat nadruk ligt op de artes
mechanicae, en dan in het bijzonder de geneeskundige traktaten. Gelet op de
overlevering (bij het inkijken van het Repertorium valt dit onmiddellijk op)
hoeft dit ook niet te verbazen. Wel is het zo, dat deze bibliografische lijst de
lezer onvermijdelijk een enigszins gekleurd beeld voorschotelt, voortkomende uit de acrd van mijn eigen onderzoek. Ik ben er echter tamelijk zeker
van dat deze constatering stand zal houden wanneer er meer publicaties bij
betrokken zouden worden. Er was het afgelopen decennium ook veel
belangstelling voor de alchemie, hoewel het merendeel daarvan zich heeft
afgespeeld rondom dat ene belangrijke Middelnederlandse artes-handschrift
in Wenen, 2372. Verder is er nogal wat aandacht voor encyclopedische werken geweest, en zijn er veel publicaties verschenen die in meer of mindere
mate raakvlakken hebben met de artes-literatuur, bijvoorbeeld doordat ze
zich richten op algemene aspecten van wetenschap en wereldbeeld in de
Middeleeuwen. Relatief schaars vertegenwoordigd blijkt daarentegen die
andere in alle lagen van de middeleeuwse maatschappij veelbeoefende
wetenschap, de astrologie; dit geldt vooral voor het Middelnederlands. En
vrijwel nooit is er aandacht voor onderwerpen uit de sfeer van het trivium.
Voor wat betreft de artes magicae is er duidelijk sprake van een sterk toegenomen belangstelling. In navolging van het binnen de medioneerlandistiek
nog steeds heersende model van de contextuele benadering, is er ook binnen
de studie naar de Middelnederlandse artes in toenemende mate sprake
geweest van aandacht voor de handschriftelijke dan wel de maatschappelijke context van de traktaten.
Ook internationaal is er veel belangstelling voor onze artes-literatuur, en dat
is niet voor niets. Want sommige traktaten werden al heel vroeg, in de loop
van de veertiende eeuw, uit het Latijn in het Middelnederlands omgezet, veel
eerder vaak dan in de ons omringende landen. En bijzonder is zeker ook de
oorspronkelijkheid van bijvoorbeeld veel Middelnederlandse chirurgieen, en
daaraan gepaard een relatief rijke overlevering. Mensen als Keil of Haage zijn
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zich er daarom voor gaan interesseren en erover gaan publiceren, terwijl bijvoorbeeld ook in de omvangrijke naslagwerken als het Lexikon des
Mittelalters en het Verfasserlexikon veel ruimte wordt vrijgemaakt voor
Middelnederlandse lemma's vanwege hun verwantschap met of beinvloeding
van de Duitse literatuur, lemma's die overigens niet allemaal in de bibliografische lijst vermeld zijn. Deze Internationale samenwerking blijkt ook uit de
talrijke thematische bundels, waarin onderzoekers vanuit verschillende disciplines samenwerken. Niet zelden gaat het hierbij om de schriftelijke weergave
van een symposium of congres, vaak het platform waar die interdisciplinariteit het duidelijkst gestalte krijgt. Bovendien ontwikkelen steeds meer tijdschriften zich tot forums waar veel ruimte voor de artes is. Ik noem in dit verband de heroprichting van Scientiarum Historia na een onderbreking van
bijna twintig jaar in het begin van de jaren negentig, en de start van de tijdschriften Geschiedenis der geneeskunde en Early Science and Medicine, internationaal georienteerd maar in Leiden uitgegeven.
Maar er zijn ook nog steeds problemen. Ondanks het verschijnen van het
Repertorium meer dan tien jaar geleden, is het nog altijd zo dat de professionele studie van de Middelnederlandse artes het werk van weinigen is. Veel publicaties zijn daarnaast totstandgekomen doordat iemand op een of andere manier
in aanraking is gekomen met een bepaalde tekst of bepaalde thema's die niet
direct binnen zijn of haar gebruikelijke onderzoeksveld liggen. Het kringetje
mensen dat met enige regelmaat over de Middelnederlandse artes-literatuur
publiceert is nog altijd klein. Nog steeds wordt er in Belgie heel veel werk verzet
door de `neerlandica' en de `anglisf , Ria Jansen-Sieben en Willy Braekman.
Maar ze zijn gelukkig zowel in Belgie als in Nederland niet meer helemaal alleen,
en hoopgevend is ook dat vooraanstaande medioneerlandici als Jo Reynaert
zich meer en meer over de artes beginnen te ontfermen, evenals het feit dat een
belangrijk project als de Nederlandse Literatuur en Cultuur in de Middeleeuwen
in Leiden ruimte heeft gemaakt voor studie naar artes-teksten.
Er is, ook in dit hyperspecialisme binnen de medioneerlandistiek, sprake van
haast een overdaad aan secundaire literatuur, maar tegelijkertijd zijn er maar
heel weinig toegankelijke tekstedities beschikbaar gekomen, met de nadruk op
toegankelijk. Wat er op dit gebied verscheen is toch vooral gericht op de vakbeoefenaars zelf, en niet zozeer op studenten of geInteresseerde buitenstaanders. Terwijl de toekomst van de ontwikkeling van het vakgebied, waarbinnen
nog steeds zOveel te doen valt, het toch juist dddr van moet hebben. Juist de studenten zouden warm moeten worden gemaakt voor het bijzondere en de rijke
schakeringen waardoor de artes-traktaten zo gekenmerkt worden.
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5. SLOTWOORD
Het kan al met al dus niet worden ontkend dat er sinds het verschijnen van
het Repertorium veel veranderd is. Het Repertorium heeft, doordat iedereen
nu plotseling kennis kon nemen van de enorme rijkdom aan handschriftelijk
materiaal op dit gebied, toch ook een mentaliteitsverandering tot stand
gebracht, waardoor binnen de medioneerlandistiek de studie van de artesteksten als volwaardige en volwassen tak een plaatsje heeft verworven. Het
Repertorium heeft zich ruimschoots bewezen als belangrijk en onmisbaar
instrumentarium. Veel publicaties van de afgelopen tien jaar hadden zonder
het Repertorium niet, of in ieder geval niet in deze worm geschreven kunnen
worden. Een groot aantal traktaten kon met behulp ervan geediteerd, gedocumenteerd, in hun context geplaatst of anderszins ontsloten worden.
Er is echter nog niet genoeg veranderd. Nog steeds ontbreekt een samenhangend overzicht. Nog steeds werken te weinig onderzoekers voltijds aan
de systematische ontsluiting en/of bewerking van de traktaten; en bovendien
werken ze vaak nog teveel op het kleine eilandje van hun eigen onderzoek.
Er wordt nog steeds veel te weinig materiaal toegankelijk gemaakt voor een
groter publiek, een publiek waaronder genoeg belangstelling bestaat voor
deze oude wetenschappelijke boeken, maar niet op de manier waarop veel
resultaten nu nog gepresenteerd worden: slechts bestemd voor wie ingewijd
is. Wat dat betreft is er weinig verschil met de middeleeuwse alchemistische
literatuur. Met de oprichting van de Werkgroep Middelnederlandse ArtesLiteratuur (WEMAL) kunnen deze tekortkomingen dankzij de verschillende projecten die inmiddels zijn begonnen, hopelijk geleidelijkaan een beetje
opgeheven worden.
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literatuur en kosmos. Groningen, 1993.
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- H. VAN DIJK, Ten weervoorspelling uit de zestiende eeuw', 109-110.
- G.C. ZIELEMAN, `Geert Grote, de zogenaamde Zwolse preken en de astrologie', 39-43.
- E. HUIZENGA, 'Vanden XII teikenen des hemels. Mogelijkheden en moeilijkheden bij
de localisering van een Middelnederlandse codex met gebruik van horoscopen', 44-51.
- M. SPIES, "Astronomic die haer constich gheneert inden loop des hemels', 52-56.
- A. VAN GIJSEN, 'De `Vierde Martijn' en de komeet van 1299', 68-74.
- L. VAN GEMERT, `Zeventiende-eeuwse medici en de duistere krachten der kosmos', 8286.
- H. VAN DIJK, Ten weervoorspelling uit de zestiende eeuw', 109-110.
- J. TERSTEEG, 'Met Hadewijch in de zevende hemel. Bijdrage tot een interpretatie van
het vierde visioen', 137-147.
- D.E. VAN DER POEL, 'De rol van Venus in 'Vanden Winter ende vanden Somer', 185190.

R. JANSEN-SIEBEN, `Christus wart inden wynter besneden. Een vijftiende-eeuwse metrische kalender.' In: A. RAMAN en E. MANNING (ed.),
Miscellanea Martin Wittek. Album de codicologie et de paleographie
offert a Martin Wittek. Leuven/Parijs, 1993, 233-242.
P.E.L. VERKUYL, 'Hemel en dampkring (volgens Aristoteles) in Six'
gedichten'. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 109
(1993), nr. 1, 57-68.

Artes mechanicae:
I. BEJCZY, 'Jan van Mandeville overtroffen: Tvoyage van Joos van
Ghistele. Boekenwijsheid en persoonlijke beleving in een laat-middeleeuws reisverhaal'. In: Literatuur 10 (1993/3), 146-153.
H. BINNEVELD en R. DEKKER (ed.), Curing and insuring. Essays on
illness in past times: the Netherlands, Belgium, England and Italy, 16th 20th centuries. Proceedings of the conference Illness and History
Rotterdam, 16 november 1990. Hilversum, 1993. Publicaties van de

Faculteit der Historische en kunstwetenschappen 9.
- G. CALVI, 'Disease, culture and society: plague in the seventeenth-century', 9-19.
- W. DE BLECOURT, 'Cunning women, from healers to fortune tellers', 43-55.
- H. DE WAARDT, 'From cunning man to natural healer', 33-41.

W. DE BLECOURT, W.Th.M. FRIJHOFF en M. GIJSWIJT-HOFSTRA
(red.), Grenzen van genezing. Gezondheid, ziekte en genezen in Nederland,
zestiende tot begin twintigste eeuw. Hilversum, 1993. Amsterdamse historische reeks, Grote serie 16.
- W.TH.M. FRIJHOFF, 'Johan en Jacob Vallick: Medicus tegen pastoor?', 17-45.
- H. DE WAARDT, 'Van exorcisten tot doctores medicinae. Geestelijken als gidsen naar genezing in de Republiek, met name in Holland, in de zestiende en de zeventiende eeuw.', 88-114.
- L. SCHOON, Ten der "delicate kwestien der geneeskunde". Aderlatingen in de negentiende-eeuwse verloskunde', 253-73.
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DE BOTANICA IN DE ZUIDELIJKE NEDERLANDEN (einde 15de eeuw
- ca. 1650). Tentoonstelling museum Plantin-Moretus. Antwerpen, 1993.
Publicaties van het museum Plantin-Moretus en het Stedelijk
Prentenkabinet nr. 27.
- L.J. VANDEWIELE, 'De botanica in de zuidelijke Nederlanden v6Or R. Dodoens'.
W.L. BRAEKMAN, `"Sa, Moeder, zet de pot op 't vier". Een belangrijk
handgeschreven kookboek uit de late zestiende eeuw'. In: J.P. LISSENS
(red.), De Nottebohmzaal. Boek en mecenaat. Antwerpen, 1993, 167-170.
Publicaties SBA/AMVC 34-36.
W.F. DAEMS, Nomina simplicium medicinarum ex synonymariis Medii AEvi
collecta. Semantische Untersuchungen zum Fachwortschatz hoch- und spatmittelalterlicher Drogenkunde. Leiden, 1993. Studies in Ancient Medicine 6.

V. FRAETERS, 'ONB 2372. Inhoud en functie van een Middelnederlands
alchemistisch handschrift'. In: Scientiarum Historia 19 (1993), 3-15.
R. JANSEN-SIEBEN, 'Abortus en contraceptie in de Middeleeuwen'. In:
M. SCHEYS (ed.), Abortus. Rapporten en perspectieven omtrent vrouwenstudies, 4. Brussel, 1993, 155-177.
R. JANSEN-SIEBEN, 'Europa aan tafel in de Zuidelijke Nederlanden
(15de eeuw - ca. 1650): een inleidend overzicht'. In: Europa aan tafel.
Manifestatie Museum Plantin-Moretus en het Stedelijk Prentenkabinet.

Deurne-Antwerpen, 1993, 146-170.
R. JANSEN-SIEBEN, 'Perspektiven der mittelniederlandischen Artesliteratur'.
In: G. KEIL (ed.), "ein teutsch puech machen". Untersuchungen zur landessprachigen Vermittlung medizinischen Wissens. Red. J.G. MAYER en C.
NASER. Wiesbaden, 1993, 538-58. Wissensliteratur im Mittelalter 11.
Ortolf-Studien 1.
R. JANSEN-SIEBEN en F. DAELEMANS (red.), Voeding en geneeskunde.
Acten van het colloquium Brussel 12.10.1990. Brussel, 1993. Archief- en
Bibliotheekwezen in Belgie Extranummer 41.
- S. BYL, `L'alimentation dans le Corpus hippocratique', 29-40.
- G. KEIL, `"Regimen sanitatis - rates leben": Gesundheitsregeln des Mittelalters', 95-124.
- R. JANSEN-SIEBEN, 'Van voedseltherapie tot kookboek', 125-152.
- J.M. VAN WINTER, `Kookboeken, medisch of culinair?', 153-166.
- J.M. VAN WINTER, Ten Nederlands kookboek uit de 16de eeuw', 167-176.
- W.F. DAEMS, "`Allen Essen und Trinken ist Menschenfleisch in Mysterio" (Paracelsus,
1531)', 193-204.

J. SCHENKEL, `Tvoyage van mher Joos van Ghistele. Frictie tussen feit en
fictie'. In: Scientiarum Historia 19 (1993), nr. 2, 81-95.
P. VERMEYDEN, Intrigerend, fascinerend, deprimerend. De Vinlandkaart'. In: Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen 7 (1993), 66-77.
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M. VAN DER VOORT, Van serpenten met venine. Jacob van Maerlant's
boek over slangen hertaald en van herpetologisch commentaar voorzien.

Hilversum, 1993. Middeleeuwse Studies en Bronnen 44.
Artes magicae/incertae:
O.S.H. LIE, 'De wereld van middeleeuwse magische recepten'. In:
Literatuur 10 (1993-4), 209-216.
1994
Medioneerlandistiek/Artes algemeen:
M. STOFFERS (red.), De middeleeuwse ideeenwereld, 1000-1300.
Hilversum, 1994. Middeleeuwse Studies en Bronnen 43.
- M. MOSTERT, 'Bronnen en tradities', 37-64.
- A. VANDERJAGT, `Categorieen van het denken', 65-92.
- P. VAN DER EERDEN, `Engelen en demonen', 117-144.
- A. VANDERJAGT, `Bouw en ordening van aarde en heelal: geografie, fysica, kosmologie', 145-170.
- R. JANSEN-SIEBEN, 'Het menselijk lichaam en de geneeskunde', 233-266.
- J.D. JANSSENS, 'De natuurlijke omgeving', 171-200.
- P. WACKERS, `Opvattingen over taal en taalgebruik', 317-342.

O.S.H. LIE, 'What is Truth? The Verse-Prose Debate in Medieval Dutch
Literature'. In: Queeste 1 (1994), 34-65.
J. REYNAERT E.A., Wat is wijsheid? Lekenethiek in de Middelnederlandse
letterkunde. Amsterdam, 1994. Nederlandse Literatuur en Cultuur in de
Middeleeuwen 9.
- J. REYNAERT, leken, ethiek en moralistisch-didactische literatuur. Ter inleiding', 926, 353-362.
- M. ANDRINGA, Worstenethiek in het werk van Maerlant', 37-53, 362-370.
- O.S.H. LIE, `Sexualiteit en de middeleeuwse leek. Over de seksuele ethiek in het «Boec
van Sidrac» en haar cultuurhistorische context', 116-131, 389-394.
- A. VAN GIJSEN, `Voorkomend en genezend. Beroepshouding en motieven van middeleeuwse genees- en heelkundigen', 132-148, 394-398.
- V. FRAETERS, "'Die poorten van Jerusalem werden upgedaen". Alchimie als soteriologisch alternatief in de christelijke middeleeuwen', 215-229, 419-423.
- P. WACKERS, `Opvattingen over spreken en zwijgen in het Middelnederlands', 288-303,
437-442.
- D. HOGENELST, `Zoekplaatje: "Comburg" versus "Hulthem"', 259-273, 429-433.
- J. VAN HERWAARDEN, `«Dat scaecspel». Een profaan-ethische verkenning', 304-322,
442-452.
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Ades liberates:
A. BROKKEN, Inleiding tot de astrologie in de 16de eeuw.' In: Sterren in
Beelden. Astrologie in de eeuw van Mercator. Sint-Niklaas, 1994, 9-58.
A.M.J. VAN BUUREN, Levenslessen van Cato. Het verhaal van een schoolboek. Amsterdam, 1994. [Derde Bert van Selm-lezing.]
E. HUIZENGA, "'Die conste vanden almenack". Astronomie in een
Middelnederlands verzamelhandschrift'. in: Queeste 1 (1994), 12-33.
T. PENNEMAN, Astrologie in de eeuw van Mercator. Een reeks schetsen'.
In: Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring Land van Waas 97
(1994), 27-158.
Artes mechanicae:
W.L. BRAEKMAN, Wase culinaire recepten uit de 17de eeuw'. In:
Volkskunde 95 (1994), 157-71.
J. BREFELD, A Guidebook for the Jerusalem Pilgrimage in the Late Middle
Ages. A Case for Computer-Aided Textual Criticism. Diss. Groningen,
1994. Hilversum, 1994. Middeleeuwse Studies en Bronnen 40.
J. DOMES, W.G. GERABEK, B.D. HAAGE, C. WEIBER en V. ZIMMERMANN (ed.), Licht der Natur. Medizin in Fachliteratur and
Dichtung. Festschrift fur Gundolf Keil zum 60. Geburtstag. GOppingen,
1994. GOppinger Arbeiten zur Germanistik 585.
- W.L. BRAEKMAN, `Middelnederlandse volksgeneeskundige recepten uit de vijftiende
eeuw', 37-54.
- R. JANSEN-SIEBEN, Tanis Vitae'. Ten chirurgisch vlugschrift uit de zestiende eeuw',
225-238.

H.F.J. HORSTMANSHOFF (red.), Pijn en balsem. Troost en smart.
Pijnbeleving en pijnbestrijding in de Oudheid. Rotterdam, 1994. Nieuwe
Nederlandse bijdragen tot de geschiedenis der geneeskunde en der
natuurwetenschappen 47. Pantaleon reeks 13.
- H.F.J. HORSTMANSHOFF, 'Over de machteloosheid van de artsen en de nutteloosheid
van gebeden. Pestilenties in de Griekse wereld (800 - 400 v.C.)', 33-56.
- H.F.J. HORSTMANSHOFF, `Uit het «nachtboek» van een patient. De dromen van
Aelius Aristides', 85-93.
- R. KRUK, `Lichaam en ziel: verzwegen en geafficheerde pijn. Apecten van de Arabische
cultuur', 95-107.
- H.W. PLEKET, 'De sociale status van artsen in de Griekse Oudheid', 157-166.
- H.F.J. HORSTMANSHOFF, 'De handen der goden? Over gebruik en misbruik van
geneesmiddelen in de Romeinse keizertijd', 167-183.

E. HUIZENGA, 'De vijfde essentie. Monniken, armoede, gezondheid en
goudkoorts in een Middelnederlands alchemistisch traktaat'. In:

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN / 135

Literatuur 11 (1994-2), 86-94.

R. JANSEN-SIEBEN, Tomen in het Middelnederlandse bos'. In: C. BILLEN en A. VANRIE (ed.), Bronnen voor de bosgeschiedenis in Belgie.
Acten van het colloquium Brussel 29-30.10.1992. Brussel, 1994, 67-78.
Archief- en Bibliotheekwezen in Belgie Extranummer 45.
R. JANSEN-SIEBEN, 'From Food Therapy to Cookery-Book'. In: E.
KOOPER (ed.), Medieval Dutch Literature in its European Context.
Cambridge, 1994, 261-279. Cambridge Studies in Medieval Literature 21.
H. PLEIJ, Kleuren van de middeleeuwen. Bloemendaal, 1994.
J.A. VAN VELS - VAN DONGEN, `Galenus en de vrouw van Boethius.
Een abces in de ruimte van Douglas?'. In: Geschiedenis der Geneeskunde
1 (1994-3), 10-16.
C. VAN DER WURF-BODT, 'De vroedvrouw in de late middeleeuwen en
de nieuwe tijd'. In: Spiegel Historiael 29 (1994), 202-206.
Artes magicae/incertae:
C.G. SANTING, `Getallensymboliek en magie in middeleeuwen en renaissance'. In: Spiegel Historiael 29 (1994), 72-78.
E. MOURITS, `Alsof de duivel ermee speelt? Over de rol van de duivel in
betoveringen'. In: Aanzet Utrecht 12 (1994), 225-236.
1995
Medioneerlandistiek/Artes algemeen:
F. VAN OOSTROM E.A., Grote lijnen. Syntheses over Middelnederlandse
letterkunde. Amsterdam, 1995. Nederlandse Literatuur en Cultuur in de
Middeleeuwen 11.
- F. VAN OOSTROM, 'De toga van Jonckbloet', 9-26, 173-75.
- P. WALKERS, 'De invloed van de Latijnse cultuur op de ontwikkeling van de
Middelnederlandse letterkunde', 47-63, 179-83.
- W.P. GERRITSEN, Ten avond in Ardres. Over middeleeuwse verhaalkunse, 157-72, 220-23.

J.W. KLEIN, `(Middelnederlandse) handschriften: produktieomstandigheden, soorten, functies'. In: Queeste 2 (1995), 1-30.
R.E.V. STUIP en C. VELLEKOOP (red.), Scholing in de Middeleeuwen.
Hilversum, 1995.
Artes liberates:
A.M.J. VAN BUUREN, "'Die scutter heeft dat licht den buc ghegeven".
Astronomie en theologie'. In: De Nieuwe Taalgids 88 (1995), 39-50.
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Artes mechanicae:
W.L. BRAEKMAN, Nederlandse kookboeken van de Middeleeuwen tot de
17de eeuw'. In: W.L. BRAEKMAN (ed.), Een Antwerps kookboek voor
"leckertonghen". Antwerpen, 1995, 12-24. Publicaties SBA/AMVC 46.
D. GEIRNAERT, Ten spierinkje weer opgehaald: een nieuwe
Middelnederlandse tekstgetuige van Henri de Mondevilles Chirurgia.'

In: Spiegel der Letteren 37 (1995), 39-43.
R. HOGERVORST, 13PL 3094, een anoniem chirurgisch handschrift. Een
kopie van Jan Yperman?'. In: Scientiarum Historia 21 (1995), 3-12.
G.-J. LOKHORST, 'De oudste theorie over hemisfeerspecialisatie'. In:
Gewina 18 (1995), 243-56. [Themanummer: P.J. VAN DER EIJK (red.),
De zetel van het verstand volgens de antieke geneeskunde en wijsbegeerte.]
C.G. SANTING, `Medizin und Humanismus: Die Einsichten des
Niirnbergischen Stadtarztes Theodericus Ulsenius fiber Morbus
Gallicus' . In: Sudhoffs Archiv fur Geschichte der Medizin und der
Naturwissenschaften 79 (1995), 138-49.
G.K. WAITE, `Demonische kwelling of goddelijke kastijding? Opvattingen
over ziekte en genezing bij Hollandse spiritualisten en mennisten, circa
1530-1630'. In: M. GIJSWIJT-HOFSTRA (red.), Op zoek naar genezing.
Medische geschiedenis van Nederland vanaf de zestiende eeuw.
Amsterdam, 1995, 11-28.
J.H. WINKELMAN, 'Over "spierinkjes", een "kabeljauw" en het alchemistische tractaat van Gratheus filius philosophi (Cod. Vind. 2372)'. In:
De Nieuwe Taalgids 88 (1995), 414-421.

Artes magicae/incertae:
G. JUNGMAN en A. VAN GIJSEN, 'Het lot van een orakelboek. Een bijdrage tot de reconstructie van het handschrift-Van Hulthem.' In:
Millennium 9 (1995), 27-45.
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1996
Medioneerlandistiek/Artes algemeen:
R. JANSEN-SIEBEN, `Maerlants zintuig-kampioenen'. In: Queeste 3
(1996), 151-161.
H. KIENHORST en G. SONNEMANS (ed.), Het Tiibingse SintGeertruihandschrift. Hs. Tubingen, Universitiltsbibliothek, Me.IV.3.

Hilversum, 1996. Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de
Nederlanden 3.
O.S.H. LIE, `Kanttekeningen bij Maerlants berijmde Heimelijkheid der heimelijkheden en de Proza-Heimelijkheid' . In: Queeste 3 (1996), 136-150.
[Maerlant-nummer.]
F. VAN OOSTROM, Maerlants wereld. Amsterdam, 1996.
G. SONNEMANS (red.), Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de
Nederlanden. Congres Nijmegen 14 oktober 1994. Hilversum, 1996.
Middeleeuwse Studies en Bronnen 51.
- G. SONNEMANS, Inleiding', 7-20.
- P. WACKERS, 'Het belang van de studie van verzamelhandschriften', 23-37.
- H. KIENHORST, `Middelnederlandse verzamelhandschriften als codicologisch object',
39-60.
- R. JANSEN-SIEBEN, 'Jets over Artes in verzamelhandschriften', 79-89.

P. WACKERS E.A., Verraders en bruggenbouwers. Verkenningen Haar de
relatie tussen Latinitas en de Middelnederlandse letterkunde. Amsterdam,
1996. Nederlandse Literatuur en Cultuur in de Middeleeuwen 15.
- P. WACKERS, `Latinitas en Middelnederlandse letterkunde: ter inleiding', 9-42, 265-75.
- P. BERENDRECHT, 'Alexander in het kwadraat. Favelen bij Maerlant', 43-61, 275-82.
- A. VAN GIJSEN, 'De Middelnederlandse vertaling van John Ashendens «Summa iudicialis de accidentibus mundi»', 85-111, 291-96.
- M. GORIS, `Boethius' «De consolatione philosophiae»: twee Middelnederlandse vertalingen en hun bronnen', 113-32, 297-301.
- E. HUIZENGA, "'Hoe mense noemt in Latijnen metten Duytsche". Tweetaligheid in een
Middelnederlands artes-handschrift', 151-167, 307-324.
- J.B. VOORBIJ en J.A.A.M. BIEMANS, `Reflecties over twee Spiegels. Vincentius van
Beauvais' «Speculum historiale» en de «Spiegel historiael» van Jacob van Maerlant', 23964, 346-51.

Artes mechanicae:
B.E.M. VAN DEN HOVEN, Work in Ancient and Medieval Thought.
Ancient Philosophers, Medieval Monks and Theologians and Their
Concept of Work, Occupations and Technology. Diss. Amsterdam, 1996.
R. JANSEN-SIEBEN, 'De geneeskunde tijdens Filips de Goede'. In: J.-M.
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DUVOSQUEL, J. NAZET en A. VANRIE (ed.), Les Pays-Bas
Bourguignons. Histoire et Institutions. Melanges Andre Uyttebrouck.

Brussel, 1996, 279-285.
D.E. VAN DER POEL, `"Mijn lieve joncfrouwe heeft mi gebeden iet to
dichtene". Der vrouwen heimelijkheid en de geadresseerde opdrachtgeefster'. In: Nederlandse Literatuur 1 (1996), 249-60.
K. PORTEMAN, W. VERBEKE en F. WILLAERT (red.), Tegendraads
genot. Opstellen over de kwaliteit van middeleeuwse teksten. Leuven, 1996.
- V. FRAETERS, `Zwart. Over het negende visioen van Hadewijch', 31-46.
- G.H.M. CLAASSENS, Ten dichter lijdt. De verborgen liefdesgeschiedenis in Der vrouwen heimelijcheit (Gent U.B., 444)', 93-102.

1997
Medioneerlandistiek/Artes algemeen:
H. BRINKMAN en J. SCHENKEL (ed.), Het Comburgse handschrift. Hs.
Stuttgart, Wiirttembergische Landesbibliothek, Cod. poet. et phil. 2o 22. 2
Dln. Hilversum, 1997. Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de

Nederlanden 4.
H. PLEIJ, Dromen van Cocagne. Middeleeuwse fantasieen over het volmaakte Leven. Amsterdam, 1997.
R. SCHLUSEMANN en P. WALKERS (ed.), Die speitmittelalterliche
Rezeption niederleindischer Literatur im deutschen Sprachgebiet.

Amsterdam [etc.], 1997. Amsterdammer Beitrage zur Alteren
Germanistik 47.
J.P. WESTGEEST, 'De Trierse fragmenten van Der naturen bloeme' . In:
Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 113 (1997), 317-335.
Artes liberales:
J.L. SALMAN, Populair drukwerk in de Gouden Eeuw. De almanak als handelswaar en lectuur. Diss. Leiden, 1997. (Handelseditie: Zutphen, 1998.
Nieuwe Reeks van de Bijdragen tot de Geschiedenis van de Nederlandse
Boekhandel 3.)
Artes mechanicae:
W.L. BRAEKMAN, 'Nog een trits veterinaire recepten uit Brabant (17de
eeuw)'. In: Volkskunde 98 (1997), 53-54.
W.L. BRAEKMAN, `Zesentwintig schaak-partiten uit de Bonus Socius in
Middelnederlandse versie'. In: Volkskunde 98 (1997), 158-173.
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W.L. BRAEKMAN, Warenkennis, kleurbereidingen voor miniaturisten en
vakkennis voor ambachtslui (15de eeuw)'. In: Verslagen en Mededelingen
van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde N.R.
(1997), 121-154.
V. FRAETERS, `«Boec der heimelicheden van mire vrouwen alkemenen».
Ideeen van een Middelnederlandse alchemist'. In: Queeste 4 (1997), p.
107-126.
E. HUIZENGA, Een nuttelike practijke van cirurgien. Geneeskunde en astrologie in het Middelnederlandse handschrift Wenen, Ostereichische
Nationalbibliothek, 2818. Diss. Groningen. Hilversum, 1997.

Middeleeuwse Studies en Bronnen 54.
R. JANSEN-SIEBEN, 'Mittelniederlandische Kochbiicher: medizinisch
oder kulinarisch?'. In: Wiirzburger Medizinhistorische Mitteilungen 16
(1997), 191-202.
M.J. VAN LIEBURG, De geschiedenis van de kindergeneeskunde in
Nederland. Dl. 1: De periode tot 1700. Rotterdam, 1997. Panthaleon reeks
27. Nieuwe Nederlandse bijdragen tot de geschiedenis der geneeskunde
en der natuurwetenschappen 55.
Artes magicae/incertae:
W.L. BRAEKMAN, Middeleeuwse Witte en zwarte magie in het Nederlands
taalgebied. Gecommentarieerd compendium van incantamenta tot erode
16de eeuw. Gent, 1997.
J.R. VEENSTRA, Magic and Divination at the Courts of Burgundy and
France. Text and Context of Laurens Pignon's oContre les devineurs»
( 1411). Diss. Groningen. Leiden [etc.], 1997.
1998

Medioneerlandistiek/Artes algemeen:
D.E.H. DE BOER (red.), Kennis op kamelen. Europa en de buiten-Europese
wereld ( 1150-1350). Amsterdam, 1998.
- D.E.H. DE BOER, Ten andere wereld', 9-33.
- D.E.H. DE BOER, 'Van horen zeggen. De Europese kijk op de wereld tot omstreeks
1150', 34-51.
- D.E.H. DE BOER, Ten samenleving in verandering. Het ontstaan van het nieuwe
Europa en het verloop van de kruistochten', 52-80.
- M. HOOGVLIET, `Kennis op de kaart. Het beeld van de wereld vanaf ca. 1150', 81-99.
- D.E.H. DE BOER, 'Beijing-Bagdad-Bordeaux', 100-123.
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- U. KNEFELKAMP, 'Pape Jan, tussen Geschiedenis en Fantasie', 124-143.
- J. VAN HERWAARDEN, 'Jacobus en Mohammed. Culturen in samenleving en strijd in
Spanje', 144-175.
- R. KRUK, 'Aldebaran, alchimie en algebra. Wereldbeeld en wetenschap in de Arabische
wereld tussen 1150 en 1400', 176-210.
- M. GOSMAN, `Reizen tussen vrees en hoop. Twee eeuwen contacten tussen Europa en
Mongools Azie', 211-247.
- J. VAN HERWAARDEN, 'Het Saracenennest Lucera: een oplossing van het minderhedenprobleem?', 248-258.
- L. JONGEN, `Zo zwart als roet. Saracenen in middeleeuwse literatuur: een selectie', 259274.
- D.E.H. DE BOER, 'Met eigen ogen? Het Europese perspectief omstreeks 1350', 275-286.

P.M.H. CUIJPERS, Teksten als koopwaar: vroege drukkers verkennen de
markt. Een kwantitatieve analyse van de productie van Nederlandstalige
boeken (tot circa 1550) en de `lezershulp' in de seculiere prozateksten.

Diss. Amsterdam. Nieuwkoop, 1998. Bibliotheca Bibliographica
Neerlandica 35.
R. HALLEUX, C. OPSOMER en J. VANDERSMISSEN (ed.), Geschiedenis
van de wetenschappen in Belgie van de Oudheid tot 1815. Brussel, 1998.
[Ook in het Frans: Histoire des sciences en Belgique de l'Antiquite a 1815.
Brussel, 1998.]
- R. HALLEUX, 'Het antieke erfgoed en de voortleving ervan in de Vroege
Middeleeuwen', 17-26.
- R. HALLEUX, 'De Lotharingse wiskundeschool en de opkomst van de ArabischLatijnse wetenschap in de 1 1 de en de 12de eeuw', 27-40.
- G.

VERBEKE, 'Het Belgisch aristotelisme en de wetenschappen', 41-56.

- B. VAN DEN ABEELE, 'De wetenschappen en de geneeskunde buiten het aristotelisme',
57-70.
- J. VANDERSMISSEN en R. HALLEUX, 'De wetenschappelijke belangstelling, begin
12de - eind 15de eeuw', 71-84.

O.S.H. LIE, 'Medieval Dutch Artes-Literature in its European Context'.
[Ongepubliceerde tekst van lezing tijdens het International Medieval
Congress Leeds, 14 juli 1998.]
D.E. VAN DER POEL, [Recensie van: Brinkman/Schenkel 1997]. In:
Nederlandse Literatuur 3 (1998), 394-396.
QUEESTE 5 (1998) [COMBURG-NUMMER]:
- H.

BRINKMAN, 'Het Comburgse handschrift en de Gentse boekproductie omstreeks

1400', 98-113.
- J. SCHENKEL, `Tekstcollecties: willekeurig of weloverwogen? Een verkenning naar aanleiding van de "Comburg-collectie"', 114-159.
- W. KUIPER, 'De filoloog als patholoog-anatoom', 172-181.
- H. PLEIJ, 'Het Comburgse handschrift bestaat niet' [Recensie van: Brinkman/Schenkel
1997], 199-203.
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Artes mechanicae:
W. VAN ANROOIJ, 'Het reisjournaal van Sint Brandaan, het publiek en de
waarheid'. In: Spiegel der Letteren 40 (1998), 245-280.
W.L. BRAEKMAN, Ten Meerbeeks artes-handschrift (16de eeuw):
Inhoudsoverzicht met Excerpten'. In: Volkskunde (99) 1998, 1-23.
K. ENEKEL, P. VAN HECK en B. WESTERWEEL (red.), Reizen en reizigers in de Renaissance. Eigen en vreemd in nude en nieuwe werelden.

Amsterdam, 1998.
R.J.G.A.A. GASPAR (ed.), Ambrosius Zeebout, Tvoyage van Mher Joos
van Ghistele. Hilversum, 1998. Middeleeuwse Studies en Bronnen 58.
E. HUIZENGA, 'Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Flebotomie en
hematoscopie in enkele Middelnederlandse traktaten'. In: Queeste 5
(1998), 32-57.
E. HUIZENGA, `Zoeken naar wat verborgen is. Over de identiteit van de
compilator van een Middelnederlands medisch verzamelhandschrift'. In:
Geschiedenis der Geneeskunde 4 (1998), 147-158.
R. JANSEN-SIEBEN, 'De geneeskunde tijdens Filips de Goede (14191467)'. In: Geschiedenis der Geneeskunde 4 (1998), 204-212.
R. JANSEN-SIEBEN, `Maladie et maladies dans le De proprietatibus rerum
de Bartholomaeus Anglicus'. In: C. DEROUX (ed.), Maladie et maladies
dans les textes latins antiques et medievaux. Actes du Ve Colloque
International oTextes medicaux latinsh ( Bruxelles, 4-6 septembre 1995).

Brussel, 1998, p. 445-455. Collection Latomus 242.
R. KRUK, 'Het artsenberoep in het middeleeuwse Arabische discours'. In:
Gewina 21 (1998), 94-107.
C. STRIJBOSCH, `Niets dan de waarheid? De reisverhalen van Brandaan
en Marco Polo'. In: Queeste 5 (1998), p. 1-14.
L. VELTMAN, Ten atlas in pocketformaat: Den Nederlandtschen
Landtspiegel van Zacharias Heyns.' In: Caert-Thresoor 17 (1998), 5-8.
1999

Medioneerlandistiek/Artes algemeen:
B. BESAMUSCA en G. SONNEMANS (ed.), De crumen diet volt niet eten
en mochte. Nederlandse beschouwingen over vertalen tot 1550. Den Haag,
1999. Vertaalhistorie 6. [Interessant voor artes-liefhebbers, omdat het
laat zien hoe Middeleeuwers over vertalen dachten.]
K. VAN BERKEL, A. VAN HELDEN en L. PALM (ed.), A History of
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Science in the Netherlands. Survey, Themes and Reference. Leiden [etc.],

1999.
- F. HUISMAN, 'Medicine and Health Care in the Netherlands, 1500-1800', 239-278.
H. BRINKMAN en J. SCHENKEL (ed.), Het handschrift-Van Hulthem.
Hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek van Belgie, 15.589-623. 2 Dln.
Hilversum, 1999.
F. EGMOND, E. JORINK en R. VERMIJ (red.), Kometen, monsters en
muilezels. Het veranderende natuurbeeld en de natuurwetenschap in de
zeventiende eeuw. Haarlem, 1999.
E. JORINK, Wetenschap en wereldbeeld in de Gouden Eeuw. Hilversum,
1999. Zeven Provincien Reeks 17.
J. REYNAERT, 'De verborgen zijde van de middeleeuwse kopiist. Over de
functie en de samenstelling van het Geraardsbergse handschrift'. In:
Queeste 6 (1999), 41-52.
J. SCHENKEL, 'Medieval Miscellanies from the Low Countries in
Diplomatic Editions'. In: H.T.M. VAN VLIET (ed.), Produktion and
Kontext. Tubingen, 1999, 65-75. Beihefte zu Editio.
J. VERBEIJ-SCHILLINGS (ed.), Het Haagse handschrift van heraut
Beyeren. Verzamelhandschrift Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 131 G
37. Hilversum, 1999. Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de

Nederlanden 6.
Artes mechanicae:
A. ARCANGELI, 'Play and Health in Medical Literature'. In: De
Zeventiende Eeuw. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief15 (1999), 3-11. Themanummer: "Spel en spelen in de zestiende en de
zeventiende eeuw".
JOS A.A.M. BIEMANS, 'Het chirurgijnsboek van Jan van Aalter. Over
schaalvergroting en nieuwe toepassingen bij de productie en vormgeving
van het handgeschreven boek in de veertiende eeuw'. In: Jaarboek voor
Nederlandse Boekgeschiedenis 6 (1999), 67-86. Themanummer:
Geschreven gedrukt gedigitaliseerd. Elf eeuwen boekcultuur in de lage landen.
J. BORSJE, `Zeemonsters en de mythische dimensie van de zee'. In: Madoc

13 (1999), 268-276. Themanummer: "Middeleeuwen aan zee".
V. FRAETERS, Gods gouden thesaurus. Het Middelnederlandse handschrift
Wenen, ONB, 2372 in de alchemistische traditie. Leuven, 1999.
Antwerpse Studies over Nederlandse Literatuurgeschiedenis 3.
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V. FRAETERS, "'Vanden leeuwe Overt hi lam". Alchemie en religie in de
Middelnederlandse vertaling van Tabula chemica' . In: Tijdschrift voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde 115 (1999), 97-112.
E. HUIZENGA, 'Middelnederlandse chirurgieen en hun maatschappelijke
context. Een introductie op het belang van oud-Nederlandse, medische
teksten'. In: Literatuur 16 (1999), 273-83.
M. HOOGVLIET, Mappae mundi: scriptura et pictura. Textes, images et
hermeneutiques des mappemondes du Moyen Age long ( XIIIe-XVIe siecks). Diss. Groningen, 1999.
J. JANSEN (red.), Spel en spelen in de zestiende en zeventiende eeuw. [=
Themanummer De zeventiende eeuw 15 (1999)].
R. JANSEN-SIEBEN, 1Recensie van: R.J.G.A.A. GASPAR (ed.),
Ambrosius Zeebout, Tvoyage van Mher Joos van Ghistele. Hilversum,
1998. Middeleeuwse Studies en Bronnen 58.]' In: Scientiarum Historia 5
(1999), 105.
M. KOOL, Die conste vanden getale. Een studie over Nederlandstalige rekenboeken uit de vijftiende en zestiende eeuw, met een glossarium van rekenkundige termen. Diss. Utrecht. Hilversum, 1999. Middeleeuwse Studies
en Bronnen 64. [Bevat diskette met glossarium van Mnl. rekentermen.]
R. KRUK, `De goede arts. Ideaalbeeld en werkelijkheid in de middeleeuwsArabsiche wereld. In: Hermeneus. Tijdschrift voor antieke cultuur 71
(1999), 140-148. Themanummer: De patient en zijn artsen.
O.S.H. LIE, Vrouwengeheimen. Geneeskunst en beeldvorming in de
Middelnederlandse artesliteratuur. Achtste Bert van Selm-lezing.
Amsterdam, 1999.
O.S.H. LIE en E.M. VERSELEWEL DE WITT HAMER, 'Beproefde middeleeuwse recepten in het Hattemse gemeentearchief. Voor dr. J.H.
Sypkens Smit'. In: Heemkunde Hattem. Tijdschrift van de Vereniging
Heemkunde Hattem, nr. 81, (december 1999), 197-204.
DE PEST IN DE NEDERLANDEN: medisch-historische beschouwingen 650
jaar na de Zwarte Dood. Vierde symposium (‹Geschiedenis der
Geneeskundige Wetenschappen». La peste aux Pays-Bas: considerations
medico historiques 650 ans apres la Peste Noire. Quatrieme Symposium
«Histoire des Sciences Medicales». Brussel, 1999. Academia Regia
Belgica Medicinae, Dissertationes, Series Historica 7.
- R. JANSEN-SIEBEN, `Ooggetuigen en flagellanten anno 1349', 85-108.
- R. JANSEN-SIEBEN, 'Het pestregimen van Arent Schryver', 109-140.

J. REYNAERT, 'Over medische kennis in de late Middeleeuwen. De
Middelnederlandse vertaling van Lanfrancs Chirurgia magna'. In:
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Millennium 13 (1999), 21-30.

J. SCHENKEL, `... nemende den wille voor de daet ende tdeel voor al'.
[Recensie van: R.J.G.A.A. GASPAR (ed.), Ambrosius Zeebout, Tvoyage
van Mher Joos van Ghistele. Hilversum, 1998. Middeleeuwse Studies en
Bronnen 58.] In: Queeste 6 (1999), 201-204.
J. VANDERSMISSEN, 'Medieval booklists and library catalogues as indicators of a scientific culture in the Southern Low Countries (early 12th end 15th century)'. In: Scientiarum Historia 25 (1999), 3-11.
Artes magicae/incertae:
E. HUIZENGA, 1Recensie van: W.L. Braekman, Middeleeuwse witte en
zwarte magie in het Nederlands taalgebied. Gecommentarieerd compendium van incantamenta tot einde 16de eeuw. Gent, 1997]'. In: Tijdschrift
voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 115 (1999), 166-171.
R. JANSEN-SIEBEN, 1Recensie van: W.L. BRAEKMAN, Middeleeuwse
witte en zwarte magie in het Nederlands taalgebied. Gecommentarieerd
compendium van incantamenta tot einde 16de eeuw. Gent, 1997.]' In:
Scientiarum Historia 25 (1999), 105.

2000
Medioneerlandistiek/artes algemeen:
B. BESAMUSCA, F. BRANDSMA en D. VAN DER POEL (red.), Hoort
wonder! Opstellen voor W.P. Gerritsen bij zijn emeritaat. Hilversum,
2000. Middeleeuwse Studies en Bronnen 70.
- W. VAN ANROOIJ, `Schepen achter de horizon. Jacob Cnoyen uit 's-Hertogenbosch
over koning Artur', 19-24.
- M. KOOL, `Raden of rekenen?', 91-96.
- O.S.H. LIE, `Vrouwenprivileges: voorrecht of keurslijf? De epiloog van Het bout van de

Stede der Vrauwen', 105-111.
- P. WALKERS, Ten wereldbeeld in een zin', 177-181.

R. JANSEN-SIEBEN, J. JANSSENS en F. WILLAERT (red.),
Medioneerlandistiek. Een inleiding tot de Middennederlandse letterkunde.

Hilversum, 2000 Middeleeuwse Studies en Bronnen 69.
- R. JANSEN-SIEBEN, 'Het wereldbeeld van een Utrechtse monnik, anno 1300', 251-261.
- V. FRAETERS, `Schrijven om niet begrepen to worden. Hermetisch taalgebruik in
Middelnederlandse alchemistische teksten', 263-274.

M. DE REU en J. REYNAERT, Middeleeuwse kennis op schrift.
Wetenschappelijke teksten in het Latijn en in de volkstaal van de zesde tot
de zestiende eeuw. Tentoonstelling ingericht naar aanleiding van het collo-
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quium "Artes in context". Gent, 2000. Schatten van de universiteits-

bibliotheek to Gent 10.
Artes liberates:
E. HUIZENGA, "Drie coop-lieden maken een buerse', en andere netelige
vraagstukken.' [Recensie van: M. Kool, Die conste vanden getale. Een
studie over Nederlandstalige rekenboeken uit de viiftiende en zestiende
eeuw, met een glossarium van rekenkundige termen. Diss. Utrecht.
Hilversum, 1999. Middeleeuwse Studies en Bronnen 64. (Bevat diskette
met glossarium van Middelnederlandse rekentermen.)]'. In: Queeste.
Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden 7 (2000), 181185.

Artes mechanicae:
W.L. BRAEKMAN, Ten collectie veterinaire recepten uit Meerbeke (16de
E.)'. In: Volkskunde 101 (2000), 35-63
GESCHIEDENIS DER GENEESKUNDE 6 (2000). Themanummer: H.
BEUKERS en R. VAN HEE (red.), Inleiding in het beoefenen van de
`geschiedenis der geneeskunde' in het bijzonder in de Lage Landen.
- P.J. KUIJJER, 'Over de geschiedenis in het algemeen en de geschiedenis der geneeskunde in het bijzonder', 196-207.
- A.J. BAETENS, Ten onderzoek naar de geschiedenis van de geneeskunde in Belgie, 208214.
- J.K. VAN DER KORST, `Aan de slag met het verleden. Bronnen waaruit de medisch historicus kan putten', 215-221.
- H. BEUKERS, `Professie of hobby: geschiedenis van de geneeskunde in Nederland aan
het begin van de 20ste eeuw', 222-229.
- N. BOCKAERT, 'Leon Elaut (1897-1978). Flamingant, uroloog en (door omstandigheden) medisch historicus', 241-245.
- A.M. LUYENDIJK-ELSHOUT, 'M.A. van Andel (1878-1941) & J.G. de Lint (18671936). Twee pioniers in de geschiedenis der geneeskunde uit Gorinchem', 246-250.
- R.A. BLONDEAU, 'De wader van de Vlaamse heelkunde. Hoe werd Jan Yperman ontdekt?', 264-272.

E. HUIZENGA, 'De diepe kloof. Over het onderscheid tussen ideaal en
realiteit van de middeleeuwse chirurg, in het bijzonder in de
Nederlanden'. In: Millennium. Tijdschrift voor middeleeuwse studies 14
(2000), 251-278.
Artes magicae/incertae:
A. FAEMS, 1Recensie van: V. Fraeters, Gods gouden thesaurus. Het
Middelnederlandse handschrift Wenen, ONB, 2372 in de alchemistische
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traditie. Leuven, 1999. Antwerpse Studies over Nederlandse

Literatuurgeschiedenis 3]'. In: Spiegel der Letteren. Tijdschrift voor
Nederlandse literatuurgeschiedenis en voor literatuurwetenschap 42 (2000),

341-343.
E. HUIZENGA, Waar zijn de sleutels van de schatkamer?' [Recensie van:
V. Fraeters, Gods gouden thesaurus. Het Middelnederlandse handschrift
Wenen, ONB, 2372 in de alchemistische traditie. Leuven, 1999.
Antwerpse Studies over Nederlandse Literatuurgeschiedenis 3.]. In:
Literatuur. Tijdschrift over Nederlandse letterkunde 17 (2000), 296-298.
2001
Artes mechanicae:
A. VERBAEYS en M. AUDENAERT, `Slechte gewoonten en veel gebreken. Het leven van Keizer Karel uit medisch oogpunt'. In: Geschiedenis
der Geneeskunde. 7 (2001), 136-143.
Artes magiae/incertae:
E. HUIZENGA, 'Over dwalers en winders' [Recensie van: V. Fraeters, Gods
gouden thesaurus. Het Middelnederlandse handschrift Wenen, ONB, 2372
in de alchemistische traditie. Leuven, 1999. Antwerpse Studies over
Nederlandse Literatuurgeschiedenis 3] In: Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden 8 (2001), 113-118.

II
Internationaal
OVERZICHT VAN INTERNATIONALE PUBLICATIES OVER DE
ARTES-LITERATUUR VANAF 1989
1989
Artes liberales:
B. VAN DALEN, 'A Statistical Method for Recovering Unknown
Parameters from Medieval Astronomical Tables'. In: Centaurus.
International Magazine of the History of Science and Medicine 32 (1989),
85-145.
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W. FROBENIUS, 'Die Zahlen der Timaios-Skala in der Musiktheorie des
14. Jahrhunderts'. In: W. ERZGRABER (ed.), Kontinuitiit und
Transformation der Antike im Mittelalter. Veraffentlichung der
Kongreflakten zum Freiburger Symposion des Mediiivistenverbandes.

Sigmaringen, 1989, 245-260.
J.D. NORTH, Stars, minds and fate. Essays in ancient and medieval cosmology. Londen, 1989.
Artes mechanicae:
G. BAADER, 'Die Tradition des Corpus Hippocraticum im europaischen
Mittelalter'. In: G. BAADER en R. WINAU (ed.), Die Hippokratischen
Epidemien. Theorie - Praxis - Tradition. Verhandlungen des Ve Colloque
International Hippokratique. Stuttgart, 1989, 409-419. Sudhoffs Archiv -

Beihefte 27.
U. BENZENHOFER, Johannes' de Rupescissa Liber de consideratione quintae essentiae omnium rerum deutsch. Studien zur Alchemia medica des 15.
bis 17. Jahrhunderts mit kritischer Edition des Textes. Stuttgart, 1989.

Heidelberger Studien zur Naturkunde der friihen Neuzeit, Bd. 1.
K. BERGDOLT, `Scholastische Medizin und Naturwissenschaft an der
pdpstlichen Kurie im ausgehenden 13. Jahrhundert'. In: Wurzburger
medizinhistorische Mitteilungen 7 (1989), 155-68.
L. GARCIA-BALLESTER, M.R. McVaugh en A. Rubio-Vela, Medical
Licensing and Learning in Fourteenth-Century Valencia. Philadelphia,
1989. Transactions of the American Philosophical society 79, dl. 6.
P.M. JONES, 'Four Middle English Translations of John of Arderne'. In:
A.J. MINNIS (ed.), Latin and Vernacular. Studies in Late-Medieval
Texts and Manuscripts. Cambridge, 1989, 61-89. York Manuscripts
Conferences: Proceedings Series 1.
G. KEIL, `Zu Volker Zimmermann, Zwischen Empirie und Magie: Die mittelalterliche Frakturbehandlung durch die Laienpraktiker'. In: Gesnerus.
Swiss Journal of the History of Medicine and Sciences 46 (1989), 120-21.
W. NEWMAN, 'Technology and alchemical debate in the Late Middle
Ages'. In: Isis 80 (1989), 423-445.
C.E. PASCHOLD, Die Frau und ihr KOrper im medizinischen und didaktischen
Schrifttum des franziisischen Mittelalters. Wortgeschichtliche Untersuchungen
zu Texten des 13. und 14. Jahrhunderts. Mit kritischer Ausgabe der gyniikologischen Kapittel aus den >Amphorismes Ypocras< des Martin de Saint-Gilles.

Pattensen/Hannover, 1989. Wiirzburger Medizinhistorische Forschungen 47.

148 / VERSLAGEN & MEDEDELINGEN

0. RIHA, Tom «Canon» Avizennas zur Bilderbeischrift des «Wundenmanns».
Voruntersuchungen zur Transformation literarischer Gattungen am Beispiel
des «Arzneibuchs» Ortolfs von Baierland'. In: Sudhoffs Archiv fur Geschichte
der Medizin und der Naturwissenschaften 73 (1989), 45-54.
0. RIHA, `Editionsprobleme bei kompilierten Gebrauchstexten. Mit einem
Vorschlag fur eine zweisprachige Ausgabe der "Utrechter Monatsregeln"'.
In: Wiirzburger medizinhistorische Mitteilungen 7 (1989), 105-42.
0. RIHA en G. KEIL, Wissensordnende Prinzipien in oberrheinischen
Arzneibiichern'. In: W. SPIEWOK (ed.), Ergebnisse der XXI.
Jahrestagung des Arbeitskreises "Deutsche Literatur des Mittelalters".

Greifswald, 1989, 77-100. Wissenschaftliche Beitrage der Ernst-MoritzArndt-Universitat Greifswald. Deutsche literatur des Mittelalters 4.
B. WALLNER (ed.), The Middle English Translation of Guy de Chauliac's
«Treatise on ' Apostemes'». Book II of the o Great Surgery». Part II:
Introduction, Notes, Glossary, Marginalia, and Latin Appendix. Ed. from
Ms. New York Academy of Medicine 12 and Related Mss. Lund, 1989.

Publications of the New Society of Letters at Lund 82.
Artes magicae/incertae:
K. THOMAS, De ondergang van de magische wereld. Godsdienst en magie in
Engeland, 1500-1700. Amsterdam, 1989.

1990
Artes liberates:
A. BORST, Computus. Zeit und Zahl in der Geschichte Europas. Berlijn,
1990. Kleine kulturwissenschaftliche Bibliothek 28.
S.C. MCCLUSKEY, 'Gregory of Tours, Monastic timekeeping, and early
Christian attitudes to astronomy'. In: Isis 81 (1990), 9-22.
Artes mechanicae:
M.R. MCVAUGH en N.G. SIRAISI (ed.), Renaissance Medical Learning.
Evolution of a Tradition. [Philadelphia], 1990. Osiris 6.
- M.R. MCVAUGH, 'The Nature and Limits of Medical Certitude at Early-FourteenthCentury Montpellier', 62-84.
- L. GARCIA-BALLESTER, L. Ferri en E. Feliu, 'Jewish Appreciation of FourteenthCentury Scholastic Medicine', 85-117.
CRISCIANI, 'History, novelty, and Progress in Scholastic Medicine', 118-139.

- C.
- D.

JACQUART, 'Theory, Everyday Practice, and Three Fifteenth-Century Physicians',

140-160.
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B. KUSCHE, Frauenaufkldrung im Spiitmittelalter. Eine philologisch-medizinhistorische Untersuchung und Edition des gyniikologisch-obstetrischen
GKS 1657 Kopenhagen. Diss. Umea, 1990. Universitatis umensis 94.

M.-C. POUCHELLE, The Body and Surgery in the Middle Ages. Vert.
Rosemary Morris. Padstow, 1990. [Vertaling van: M.-C. POUCHELLE,
Corps et chirurgie

a l' apogee du moyen age. Savoir et imaginaire du corps

chez Henri de Mondeville, chirurgien de Philippe le Bel. Parijs, 1983.]

N.G. SIRAISI, Medieval and early Renaissance Medicine. An Introduction to
Knowledge and Practice. Chicago/Londen, 1990.
1991
Artes algemeen:
J.B. VOORBIJ, Het Speculum Historialeh van Vincent van Beauvais. Een
studie van zijn ontstaansgeschiedenis. Diss. Groningen, 1991.
Artes liberales:
C. O'BOYLE, Medieval Prognosis and Astrology: A Working Edition of the
«Aggregationes de crisi et creticis diebus)): with Introduction and English
Summary. Cambridge, 1991. Cambridge Wellcome Texts and

Documents 2.
0. WEIJERS, Dictionnaires et repertoires au moyen age. Une etude du vocabulaire. Turnhout, 1991. CIVICIMA. Etudes sur le vocabulaire intellectuel de moyen age IV.
Artes mechanicae:
J. ANDRE, Le vocabulaire latin de l'anatomie. Parijs, 1991. Collection d'etudes anciennes 59.
K. BERGDOLT, 'Die Kritik am Arzt im Mittelalter - Beispiele und
Tendenzen vom 6. bis zum 12. Jahrhundert'. In: Gesnerus. Swiss Journal
of the History of Medicine and Sciences 48 (1991), 43-63.
F.M. GETZ (ed.), Healing and Society in Medieval England. A Middle English
Translation of the Pharmaceutical Writings of Gilbertus Anglicus. Madison,
Wisconsin, 1991. Wisconsin Publications in the History of Science and
Medicine 8.
G. KEIL, 'Der Hausvater als Arzt'. In: T. EHLERT (ed.), Haushalt und
Familie in Mittelalter und fruher Neuzeit. Vortriige eines interdisziplinaren
Symposions vom 6.-9. Juni 1990 an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-
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Universitiit Bonn. Sigmaringen, 1991, 219-43.
G. KEIL en P. SCHNITZER (ed.), Das Lorscher Arzneibuch und die frumittelalterliche Medizin. Verhandlungen des medizinhistorischen Symposiums
im September 1989 in Lorsch. Lorsch, 1991. Geschichtsblatter Kreis
Bergstrasse, Sonderband 12.
- G. KEIL, `Einleitung', 7-27.
- U. STOLL, 'Das "Lorscher Arzneibuch". Ein Arbeitsiibersiche, 29-59.
- U. STOLL, 'Das "Lorscher Arzneibuch". Ein Oberblick iiber Herkunft, Inhalt und
Anspruch des dltesten Arzneibuchs deutscher Provenienz', 61-85.
- A. PLATTE, `Zum "Lorscher Arzneibuch"', 81-85.
- H. SCHIPPERGES, 'Die Medizin im abendlandischen Mittelalter', 87-108.
- A. OHLMEYER, `Krankenpflege und Gesuntheitsregeln nach der Weisung St.
Benedikts', 109-114.
- B. BISCHOFF, `Reste einer vorkarolingischen volkstiimlichen Rezeptsammlung', 123128
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- C. STOLL, `Arznei und Arzneiversorgung in friihmittelalterlichen KlOstern', 149-218.
- G. KEIL, `MOglichkeiten und Grenzen friihmittelalterlicher Medizin', 219-252.

N. MANI, 'Die wissenschaftlichen Grundlagen der Chirurgie bei Galen (mit
besonderer Beriicksichtigung der Mme'. In: F. KUDLIEN en R.J. DURLING (ed.), Galen's Method of Healing. Proceedings of the 1982 Galen
Symposium. Leiden [etc.], 1991, 26-49. Studies in Ancient Medicine 1.
0. RIHA, 'Der AderlaB in der mittelalterlichen Medizin'. In: Medizin,
Gesellschaft und Geschichte [= Jahrbuch der Robert Bosch-Stiftung] 8
(1989; versch. 1991), 93-118.
J.E. SALISBUY (ed.), Sex in the Middle Ages. A Book of Essays. New York
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- M. SCHLEISSNER, 'A Fifteenth-Century Physician's Attitude Toward Sexuality: Dr.
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M. SCHLEISSNER, 'Pseudo-Albertus Magnus, "Secreta mulierum". Ein
spatmittelalterlicher Prosatraktat iiber Entwicklungs- und Geburtslehre
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D.C. LINDBERG, The Beginnings of Western Science. The European
Scientific Tradition in Philosophical, Religious, and Institutional Context,
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H.L.L. BUSARD en M. FOLKERTS, Robert of Chester's redaction of
Euclids "Elements", the so-called Adelard II version. 2 dln.
Basel/Boston/Berlijn, 1992.
Artes mechanicae:
U. BENZENHOFER en W. KUHLMANN (ed.), Heilkunde und
Krankheitserfahrung in der fruhen Neuzeit. Studien am Grenzrain von
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- W. NEUBER, 'Der Arzt und das Reisen. Zum Anleitungsverhaltnis von Regimen und
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0. RIHA, Wissensorganisation in medizinischen Handschriften.
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Werkcharakter. Wiesbaden, 1992. Wissensliteratur im Mittelalter 9.

0. RIHA, Ortolf von Baierland und seine lateinische Quellen. Hochschulmedizin
in der Volkssprache. Wiesbaden, 1992. Wissensliteratur im Mittelalter 10.
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zur mittelalterlichen deutschen Fachliteratur'. In: Archiv fiir das Studium
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A. BUCK (ed.), Die okkulten Wissenschaften in der Renaissance. Wiesbaden,
1992. Wolfenbiitteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung 12.
- R. SCHMITZ, `Okkulte Wissenschaften und die moderne Pharmazie', 5-19.
- H. SCHIPPERGES, `Medicina occulta: Oberflache und Hintergrund', 125-38.
- G. KEIL, `Virtus occulta. Der Begriff des "empiricum" bei Nikolaus von Polen', 159-96.
- J. TELLE, Astrologie und Alchemie im 16. Jahrhundert. Zu den astroalchemistischen
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G. KEIL (ed.), "ein teutsch puech machen". Untersuchungen zur landessprachigen Vermittlung medizinischen Wissens. Red. J.C. Mayer en C. Naser.
Wiesbaden, 1993. Wissensliteratur im Mittelalter 11. Ortolf-Studien 1.
- G. KEIL EN 0. RIHA, `Beobachtungen zu Ortolfs Stil und rhetorischem Anspruch', 114.
- 0. RIHA, `Ein Buch machen aus alien Biichern. Die Konzeption von Ortolfs
«Arzneibuch»', 15-38.
- J.G. MAYER, 'Das «Arzneibuch» Ortolfs von Baierland in medizinischen Kompendien
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- 0. RIHA, Tunktionswandel durch den Kontext: Ortolf-Ausztige als Pesttraktat', 62-69.
- 0. RIHA, `Ortolfuspseudepigraphus', 70-111.
- C. BOOT, 'an aderlaszen lit grosz gesuntheit. Zur Reprdsentanz von Ortolfs
Phlebotomie in deutschsprachigen AderlaBtraktaten', 112-157.
- B. FEHRINGER en G. KEIL, 'Die «Schwangeren-Blutschau». Eine gynakologische
Bearbeitung des «A-Katalogs» aus der deutschen Rezeption der «Physica» Hildegards
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- J.G. MAYER, `Zur Oberlieferung des «Blutschaukatalogs A»', 166-71.
- H.-M. GROSS, Illustrationen in medizinischen Sammelhandschriften. Eine Auswahl
anhand von Kodizes der Oberlieferungs- und Wirkungsgeschichte des »Arzneibuch« des
Ortolf von Baierland', 172-348.
- E. AUER en B. SCHNELL, '»Der Wundenmann«. Ein traumatologisches Schema in der
Tradition der »Wundarznei« des Ortolf von Baierland. Untersuchung und Edition', 349-401.
- M. ONODI (m.m.v. J.G. MAYER en R. SPRANGER), 'Die deutschen medizinischen
Texte in der Handschrift B.V.3 der ErzdiOzesanbibliothek Erlau (Eger). Zur Oberlieferung von Ortolfs Pulstraktat', 402-42.
- J.G. MAYER, '"Anleitungen fur einen Wundarzt". Zur Oberlieferung des
«Arzneibuchs» Ortolfs von Baierland: Die Handschrift Ms. allemand 163 der Pariser
Nationalbibliothek', 443-69.
- W.F. DAEMS, G. KEIL en R. JANSEN-SIEBEN, 'Petrol-Reklamezettel. Text- und
Oberlieferungsgeschichte eines kardiotropen Wunderdrogentraktats mit einer Edition
des »Middelburgischen ErdOl-Schreizettels«', 470-79.
- G. KEIL, 'Ortolf-Anteile im «Promptuarium medicinae». Untersuchungen zur
Textschleppe von Bartholomaus Ghotans mittelniederdeutschem Krauterbuch', 499-537.

B. LAWN, The Rise and Decline of the Scholastic ' Quaestio Disputata'. With
Special Emphasis on its Use in the Teaching of Medicine and Science. Leiden,
199[3]. Education and Society in the Middle Ages and Renaissance 2.
M.R. MCVAUGH, Medicine Before the Plague. Practitioners and their
Patients in the Crown of Aragon, 1285-1345. Cambridge, 1993.
Cambridge History of Medicine.
V. NUTTON, 'Galen at the Bedside. The Methods of a Medical Detective'.
In: W.F. BYNUM en R. PORTER (ed.), Medicine and the Five Senses.
Cambridge, 1993, 7-16, 275-76.
B. SCHNELL, `Medizin und Lieddichtung. Zur medizinischen Sammelhandschrift Salzburg M III 3 und zur Kolmarer Liederhandschrift'. In: Archiv fur
das Stadium der neueren Sprachen und Literatures 145 (1993), nr. 230, 261-78.
A. WEAR, J. GEYER-KORDESCH en R. FRENCH (ed.), Doctors and Ethics:
The Earlier Historical Setting of Professional Ethics. Amsterdam [etc.], 1993.
The Wellcome Institute Series in the History of Medicine. Clio Medica 24.
- V. NUTTON, 'Beyond the Hippocratic Oath', 10-37.
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Thirteenth and Fourteenth Centuries: New Perspectives on the Physician-Patient
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Artes magicae/incertae:
PARACELSUS IN DER BIBLIOTHECA PHILOSOPHICA HERMETICA AMSTERDAM. Ausstellung zum 500. Geburtsjahr des Theophrastus
Bombast von Hohenheim, Paracelsus genannt. Amsterdam, 1993.
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Frederico II. Sciences at the Court of Frederick IT'.
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W. CROSSGROVE, Die deutsche Sachliteratur des Mittelalters. Bern [etc.],
1994. Germanistische Lehrbuchsammlung 63.
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- W.L. BRAEKMAN, `Middelnederlandse volksgeneeskundige recepten uit de vijftiende
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- W.F. DAEMS, 'Der chaos-Begriff bei Paracelsus', 65-76.
- T. EHLERT, `Komplexionenlehre und Didtetik im "Buch Sidrach"', 81-100.
- B.D. HAAGE, `Ouroboros - und kein Ende', 149-70.
- R. JANSEN-SIEBEN, "Tanis vitae". Een chirurgisch vlugschrift uit de zestiende eeuw', 225-238.
- E. KAHLE, 'Das Apostolicum in der Arabischen medizinischen Literatur', 239-50.
- N.F. PALMER, 'Die Lateinisch-Deutsche «Berliner Nativitatsprognostik»', 251-91.
- 0. RIHA, 'Die didtischen Vorschriften der mittelalterlichen Monatsregeln', 339-364.
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M.R. MCVAUGH, 'Medical Knowledge at the Time of Frederick II'. In:
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L. GARCIA-BALLESTER, R. FRENCH, J. ARRIZABALAGA en A.
CUNNINGHAM (ed.), Practical Medicine from Salerno to the Black
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- L. GARCIA-BALLESTER, 'Introduction: Practical Medicine from Salerno to the Black
Death', 1-29.
- R. FRENCH, 'Astrology in Medical Practice', 30-59.
- J. AGRIMI en C. CRISCIANI, 'The Science and Practice of Medicine in the Thirteenth
Century According to Guglielmo da Saliceto, Italian Surgeon', 60-87.
- N.G. SIRAISI, 'How to Write a Latin Book on surgery: Organizing Principles and
Authorial Devices in Guglielmo da Saliceto and Dino del Garbo', 88-109.
- P. GIL-SOTRES, 'Derivation and Revulsion: The Theory and Practice of Medieval
Phlebotomy', 110-155.
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O'BOYLE, 'Surgical Texts and Social Contexts: Physicians and Surgeons in Paris, c.
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- D.

JACQUART, 'Medical Practice in Paris in the First Half of the Fourteenth Century',

186-210.
- M.R. MCVAUGH, 'Royal Surgeons and the Value of Medical Learning: the Crown of
Aragon, 1300-1350', 211-236.
- J. ARRIZABALAGA, 'Facing the Black Death: Perceptions and Reactions of
University Medical Practitioners', 237-288.
- P.M. JONES, 'John of Arderne and the Mediterranean Tradition of Scholastic Surgery',
289-321.
- M.H. GREEN, 'Documenting Medieval Women's Medical Practice', 322-352.
- L. GARCIA-BALLESTER, 'A Marginal Learned World: Jewish, Muslim and Christian
Medical Practitioners, and the Use of Arabic Medical Sources in Late Medieval Spain',
353-394.

G. KEIL, `Magister gieselbertus de villa parisiensi. Beobachtungen zu den
Kranewittbeeren und Gilberts pharmakologischen Renomme'. In:
Sudhoffs Archiv fiir Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften
78 (1994), 80-89.
G. KEIL, Phytotherapie im Mittelalter'. In: Scientiarum Historia 20 (1994),
1-2, 7-38.
G. KEIL, `Zur Bibliographie antik-friihmittelalterlicher Medizin'. In: G.
FICHTNER en H. SCHOTT (ed.), Genius loci. Beitrage des
Wissenschaftlichen Symposion am 21. April 1989 in Freiburg im Breisgau
anldfilich des 60. Geburtstages von Eduard Seidler. Freiburg im Breisgau,
1994, 44-54. Freiburger Forschungen zur Medizingeschichte.
R. VOLLMUTH, "Non den geschosszenen wunden". Die Behandlung von
SchuBwunden in deutschsprachigen chirurgischen Werken des 15.
Jahrhunderts'. In: Communicationes de Historia Artis Medicinae I
OrvostOrteneti KOzlemenyek ( Budapest) 40 (1994), 5-28.
Artes magicae/incertae:
V.I.J. FLINT, The Rise of Magic in Early Medieval Europe. Oxford, 1994.
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Artes mechanicae:
D. BATES (ed.), Knowledge and the Scholarly Medical Traditions.
Cambridge, 1995.
- F. WALLIS, 'The Experience of the Book: Manuscripts, Texts, and the Role of
Epistemology in Early Medieval Medicine', 101-126.
- L. GARCIA-BALLESTER, `Artifex factivus sanitatis: Health and Medical Care in
medieval Latin Galenism', 127-150.
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G. KEIL, 'Pest im Mittelalter: die Pandemie des "Schwarzen Todes" von
1347 bis 1351'. In: W. BUCKL (ed.), Das 14. Jahrhundert. Krisenzeit.
Regenburg, 1995, 95-107. Eichstater Kolloquium. Schriftenreihe der
katholischen Universitdt Eichstatt 1.
G. KEIL, `Technisches und Wissenschaftliches Schrifttum im mittelalterlichen Schlesien'. In: G. KEIL en J.J. MENZEL (ed.), Anfiinge und
Entwicklung der deutschen Sprache im mittelalterlichen Schlesien.

Sigmaringen, 1995, 183-218. Schlesische Forschungen 6.
G. KEIL (ed.), Wurzburger Fachprosa-Studien. Beitrage zur mittelalterlichen
Medizin-, Pharmazie- und Standesgeschichte aus dem Wurzburger medizinhistorischen Institut. Festschrift Michael Holler. Wiirzburg, 1995.

Wiirzburger Medizinhistorische Forschungen 38.
- B. SCHNELL, 'Das "Hausbuch" als Oberlieferungstrager. Zu Michael de Leone und
zum "Iatromathe-matischen Hausbuch"', 118-133.

G. KEIL en M. REINIGER, 'Der pseudohippocratische «Blutbrief» de sanguine cognoscendo a medico qualis sit. Anmerkungen zum westfrdnkischen Vertreter einer jungen diagnostischen Methode'. In: P. KROGER,
T. ROTTEN, K. WEISEMANN en U. WIESING (ed.), Ars Medica.
Verlorere Einheit der Medizin?. Stuttgart, 1995, 1-3.
S. KURIYAMA, 'Interpreting the History of Bloodletting'. In: Journal of
the History of Medicine and Allied Sciences 50 (1995), 11-46.
C. RAWCLIFFE (ed.), Sources for the History of Medicine in Late Medieval
England. Kalamazoo, 1995.
M. SCHLEISSNER (ed.), Manuscript Sources of Medieval Medicine. A
book of Essays. New York, 1995. Garland Reference Library of the
Humanities 1576. Garland Medieval Casebooks 8.
- B. SCHNELL, 'Prolegomena to a History of Medieval German Medical Literature: the
Twelfth Century', 3-15.
- G. KEIL, 'The Textual Transmission of the Codex Berleburg', 17-33.
-F. WALLIS, 'Medicine in Medieval Calendar Manuscripts', 105-143.
- L.E. VOIGTS, 'Multitudes of Middle English Medical Manuscripts, or the Englishing of
Science and Medicine', 183-195.

D.E. SCULLY en T. SCULLY, Early French Cookery. Sources, History,
Original Recipes and Modern Adaptations. Ann Arbor, 1995.
N.G. SIRAISI, 'Early Anatomy in Comparative Perspective: Introduction'.
In: Journal of the History of Medicine and Allied Sciences 50 (1995), 3-10.
B. WALLNER (ed.), An Interpolated Middle English Version of the
«Anatomy)) of Guy de Chauliac. Edited from Glasgow University Library,
Hunter Ms. 95. Part I: Text. Lund, 1995. Publications of the New

Society of Letters at Lund 87.
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E. GRANT, The Foundations of Modern Science in the Middle Ages. Their
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Cambridge History of Science.
D. JACQUART, ‘L'observation dans les sciences de la nature au moyen age:
limites et possibilites'. In: Micrologus 4 (1996), 55-75. Themanummer: "Il
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Artes liberales:
F.B. BREVART, 'Chronology and Cosmology. A German Volkskalender
of the Fifteenth Century'. In: The Princeton University Library Chronicle
57 (1996), 224-265.
Artes mechanicae:
C.R. GALVAO-SOBRINHO, 'Hippocratic Ideals, Medical Ethics, and the
Practice of Medicine in the Early Middle Ages: The Legacy of the
Hippocratic Oath'. In: Journal of the History of Medicine and Allied
Sciences 51 (1996), 438-455. Themanummer: "The Hippocratic Oath and
its Legacy".
M.H. GREEN, 'The Development of the Trotula'. In: Revue d'histoire des
textes 26 (1996), 119-203.
M.H. GREEN, 'A Handlist of the Latin and Vernacular Manuscripts of the
So-Called Trotula Texts. Part I: The Latin Manuscripts. In: Scriptorium
50 (1996), 137-75.
M.H. GREEN, 'Estraendo Trota dal Trotula. Richerche su testi medievali di
medicina Salernitana'. In: Rassegna Storica Salernitana 24 (1996), 31-53.
M.D. GRMEK (ed.), Die Geschichte des medizinischen Denkens. Antike und
Mittelalter. M.m.v. B. FANTINI. Munchen, 1996.
- G. STROHMAIER, 'Die Rezeption und die Vermittlung: die Medizin in der byzantinischen und in der arabischen Welt', 151-181, 429-434.
- M.R. MCVAUGH, `Therapeutische Strategien: die Chirurgie', 293-311, 452.
- A. TOUWAIDE, Ileilkundliche Verfahren: die Arzneimittel', 278-292, 447-451.

KRUSE, Verborgene Heilkiinste. Geschichte der Frauenmedizin im
Spdtmittelalter. Diss. Berlijn, 1994. Berlijn [etc.], 1996. Quellen und
Forschungen zur Literatur- und Kulturgeschichte 5 (239).
B. WALLNER (ed.), An Interpolated Middle English Version of the
«Anatomy)) of Guy de Chauliac. Edited from Glasgow University Library,
B.-J.
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Hunter Ms. 95. Part II: Introduction, Notes, Glossary. Lund, 1996.

Publications of the New Society of Letters at Lund 89.
1997
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E. GRANT, 'Celestial Motions in the Late Middle Ages'. In: Early Science and
Medicine 2 (1997), p. 129-148. Themanummer Medieval Cosmologies.
Y.T. LANGERMANN, 'Arabic Cosmology'. In: Early Science and
Medicine 2 (1997), p. 185-213. Themanummer Medieval Cosmologies.
B. OBRIST, 'Wind Diagrams and Medieval Cosmology' In: Speculum 72
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E.D. SYLLA en M.R. MCVAUGH (ed.), Texts and Contexts in Ancient and
Medieval Science. Studies on the Occasion of John E. Murdoch's Seventienth
Birthday. Leiden [etc.], 1997. Brill's Studies in Intellectual History 78.
- E.D. SYLLA EN M.R. MCVAUGH, 'Introduction', xi-xxvii.
- K. PARK, 'The Meanings of Natural Diversity: Marco Polo on the "Division" of the
World', 134-147.
- W.R. NEWMAN, 'Art, Nature, And Experiment among some Aristotelian Alchemists',
305-317.

T. KOCK en R. SCHLUSEMANN (ed.), Laienlektfire und Buchmarkt im
spilten Mittelalter. Frankfurt am Main [etc.], 1997, 33-60. Gesellschaft,
Kultur und Schrift. Mediavistische Beitrage 5.
- R. SCHLUSEMANN, `Buchmarkt in Antwerpen am Anfang des 16. Jahrhunderts', 33-60.
- B. SCHNELL, 'Die volkssprachliche Medizinliteratur des Mittelalters - Wissen fur wen?',
129-45.

M.H. SHANK, 'Academic Consulting in Fifteenth-Century Vienna. The
Case of Astrology'. In: E. SYLLA en M. MCVAUGH (ed.), Texts and
Contexts in Ancient and Medieval Science. Leiden, 1997, 245-270. Brill's
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Artes mechanicae:
J. ARRIZABALAGA, J. HENDERSON en R. FRENCH, The Great Pox.
The French Disease in Renaissance Europe. New Haven, 1997.
L.M. ELDREDGE, 'The Anatomy of the Eye in the Thirteenth Century.
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Der vrouwen heimelijcheit als secundaire bron
in de Zuid-Nederlandse bewerking van de
Thirurgia magna' van Lanfranc van Milaan
Joris Reynaert, Universiteit Gent

TER INLEIDING: LANFRANC EN ZIJN ` CHIRURGIA MAGNA'
Toen Lanfranc, nadat hij om politieke redenen uit Milaan verbannen was,
in 1295 in Parijs neerstreek, heerste daar voor de ontplooiing van de chirurgie als wetenschap een bijzonder klimaat. Aan de universiteit zelf was voor
het onderwijs in de praktische chirurgie geen plaats. In de ogen van de
geleerden van de medische faculteit, die zoals hun collega's in de artes en in
de theologie pure wetenschap wensten te beoefenen, was het pragmatisch
karakter van de chirurgie, het feit dat deze discipline (zoals haar naam etymologisch al aangap 'met de hand' - niet met de geest - werd beoefend een
onoverkomelijk odium. Het Lateraans Concilie van 1215 had de uitoefening
van de chirurgie voor clerici vanaf de orde van subdiaken bovendien expliciet tot verboden domein verklaard. Maar ook andere factoren, met name
de statusstrijd tussen chirurgen en doctores, hebben tot het uiteengaan van
(toegepaste) chirurgie en (academische) medicina bijgedragen. Het onderwijs
in de toegepaste chirurgie werd in Parijs dan ook niet door de universiteit,
maar door een leken-instituut georganiseerd, het College de St. Come et St.
Damien, waarvan de oprichting, vermoedelijk in de zeventiger jaren van de
dertiende eeuw, volgens sommige bronnen aan de koning van Frankrijk in
hoogsteigen persoon te danken zou zijn. Wat ongetwijfeld waar is, is dat de
Franse koningen - maar daarnaast ook de Parijse stedelijke autoriteiten - in
die periode blijk hebben gegeven van een aanhoudende bekommernis om de
kwaliteit en het niveau van de plaatselijke heelkunde. Het College, dat
tevens een emanatie was van het reeds voor de medische faculteit bestaande
gilde der chirurgen, vormde slechts een van de uitdrukkingen van deze
bezorgheid bij de wereldlijke autoriteiten. Daarvan getuigen verder bijvoorbeeld een aantal reglementen en edicten die de uitoefening van het
beroep aan vrij strenge voorwaarden en aan het gezag van controlerende
instanties onderwierpen. Voorlopig niet zo overigens dat vrouwen van de
professie werden uitgesloten: de teksten geven integendeel uitdrukkelijk aan
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dat vrouwen tot het métier behoorden. Ook in dit opzicht brak dus de universitaire geneeskunde, ten gevolge van haar exclusief clericale, dus mannelijke recrutering, met de sociale realiteit van de geneeskunstbeoefening tot
dan toe.'
Toch heeft voor het gilde der chirurgen en meer bepaald voor het College de
St. Come het prestige van de medische faculteit, hoe onpraktisch en wereldvreemd de nieuwe instelling in zekere zin ook was, een fascinerende aantrekkingskracht uitgeoefend. Van meet of aan heeft het College zijn onderwijs naar het universitaire model ingericht: men Wilde aan echte wetenschap
doen, m.a.w. niet alleen de praktijk van de chirurgie, maar ook de zoveel
nobeler theoria van de geneeskunde onderwijzen in de ruime context van de
fysica en in het verlengde van het artes-curriculum. Wat de veelzijdige
geleerde Lanfranc van Milaan - als chirurg een leerling van de grote Willem
van Saliceto - in dit brede wetenschappelijk perspectief te bieden had, beantwoordde perfect aan de noden die in Parijs op het einde van de dertiende
eeuw bestonden. Dat Lanfranc aan het College de St. Come heeft gedoceerd,
is archivalisch niet bewezen, maar ligt, rekening houdend met de bier in het
kort geschetste historische context, zonder meer voor de hand.
Het is ook in dit historisch klimaat dat omstreeks 1300 zijn hoofdwerk, de
Chirurgia magna, ontstond (een Chirurgia parva had hij kort voor zijn overkomst naar Parijs in Lyon voltooid). Vanuit de gegeven context te begrijpen
is onder meer de aandacht die in dit voor het overige vrij technisch-pragmatisch compendium aan zaken van algemeen-wetenschappelijk en theoretisch
belang wordt besteed. Bij het begin wordt bijvoorbeeld uitvoerig ingegaan
op het probleem van de `definitie' van de chirurgie, op de afbakening van
haar werkterrein, op wat wij nu de deontologie of de ethiek van de geneeskunde zouden noemen, op een aantal basisbegrippen omtrent menselijke
anatomie en humoraalpathologie en op de ruimere wetenschappelijke ken-

Zie voor de historische context vooral E. Seidler, Die Heilkunde des ausgehenden Mittelalters

in Paris. Studien zur Struktur der spiitscholastischen Medizin, Wiesbaden, 1967, m.n. p. 17-34
en. 110 e.v. Zie ook E. Huizenga, Een nuttelike practijke van cirurgien. Geneeskunde en

astrologie in het Middelnederlandse handschrift Wenen, Osterreichische Nationalbibliothek,
2818, Hilversum, 1997,p. 262 e.v. en de verdere literatuur aldaar. In het recente werk van
C. O'Boyle, The Art of Medicine. Medical Teaching at the University of Paris, 1250-1400,
Leiden [etc.] 1998, wordt aan de chirurgie als dusdanig geen aandacht besteed.
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nis die voor het beoefenen van de chirurgie noodzakelijk is. Wat dat laatste
betreft, is het programma vrij ambitieus: de goede heelmeester moet (ik
parafraseer de Middelnederlandse vertaling) alle consten beheersen: niet
alleen de medicine, maar alle onderdelen van de philosophie (in de
Middeleeuwen zowat een verzamelnaam voor het geheel van de wereldlijke
kennis), in het bijzonder logike, gramarie en retorike. 2 Dat de chirurg tevens
een `theoreticus' is, beklemtoont het preliminair gedeelte van de Chirurgia
met een uitvoerige toelichting van het syllogisme: `Omnis practicus est theoricus: omnis cyrurgicus est practicus: ergo omnis cyrurgicus est theoricus'.
Lanfranc heeft met zijn onderwijs en zijn geschriften niet alleen de leidinggevende rol die Italie op het gebied van de chirurgie tot dan toe had naar
Frankrijk overgebracht, maar vervolgens vanuit Parijs ook de verdere ontwikkeling van de geneeskunde in heel West-Europa gestimuleerd. Vertalingen
van zijn werk zijn bewaard gebleven in het Frans, het Italiaans, het Spaans,
het Hebreeuws, het Duits, het Engels en het Middelnederlands. In Frankrijk,
Engeland, Duitsland en de Nederlanden zijn van sommige werken zelfs twee
of drie van elkaar onafhankelijke vertalingen gemaakt. Belangrijke chirurgische auteurs uit de eerste helft van de veertiende eeuw als Henri de Mondeville
(Montpellier en Parijs), Jan Yperman (leper) en Thomas Scellinck (Tienen)
hebben hem vermoedelijk in Parijs nog als leermeester gekend en blijken hoe
dan ook door zijn onderwijs geinspireerd de zijn.'

2 Deze consten (zeg maar: het trivium) worden ook in Ypermans Cyrurgie expliciet vermeld
onder `wat een cirurgien toe behoren moet': E.C. van Leersum (ed.), De ' Cyrurgie' van

meester Jan Yperman, Leiden [1912], p. 13. Wellicht een echo van Lanfrancs onderwijs, of
van de Chirurgia magna. De chirurgen maken zich hier een voorstelling eigen die - typisch
voor de hoe medische aanspraken van de hier genoemde chirurgische teksten - met
betrekking tot de eigenlijke medicina vrij courant is, nl. dat alle artes liberales aan de geneeskunde dienstbaar zijn; de gedachte reikt terug tot Isidorus van Sevilla's Etymologiae: zie
b.v. D. Jacquart, 'Die scholastische Medizin', in: M.D. Grmek (red.), Die Geschichte des

medizinischen Denkens. Antike und Mittelalter, Munchen, 1996,p. 216-259 (p. 217-218).

n i

3 Voor een overzicht van Lanfrancs werk, zijn verspreiding en zijn

vloed: G. Keil, `Lanfranc

von Mailand', in: K. Ruh e.a., Die deutsche Literatur des Mittelalters.Verfasserlexikon, dl. 5
(Berlin-New York, 1984), 560-572. Een beknopte bespreking van zijn invloed en plaats in de
geschiedenis van de chirurgie geeft M. Mc Vaugh, `Therapeutische Strategien: die Chirurgie',
in: M.D. Grmek, Die Geschichte des medizinischen Denkens. Antike und Mittelalter,
Munchen, 1996, p. 293-311 (m.n. p. 304 e.v.).
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DE ZUID-NEDERLANDSE VERTALING VAN DE ' CHIRURGIA MAGNA'

Opmerkelijk is bij dit alles toch vooral de weerklank die Lanfrancs chirurgische geschriften in de Zuidelijke Nederlanden hebben gevonden. Daarvan
getuigen, naast Yperman en Scellinck, de Middelnederlandse vertalingen
die, niet later dan omstreeks het midden van de veertiende eeuw (en daarmee
komen de Nederlanden in de volkstalige verspreiding helemaal vooraan)
zowel van de Chirurgia parva als van de Chirurgia magna zijn gemaakt. De
oorspronkelijke (Vlaamse of Brabantse) vertaling van de Chirurgia parva is
in een handschrift bewaard (Londen, British Library, Harley 1684); bewerkingen van deze vertaling zijn onder meer in een tweede handschrift (Parijs,
Bibliothêque de l'Arsenal 8216) en in een wiegendruk (Conraed Braem,
Leuven 1481) teruggevonden. 4 Opvallend, maar ook typisch, is dat de
bewerkingen telkens op vrij bedenkelijke wijze afbreuk doen aan de inhoudelijk-wetenschappelijke kwaliteit van de oorspronkelijke vertaling.
Hetzelfde verschijnsel zien we, enigszins anders maar analoog, optreden in
de overlevering van de (Vlaamse) vertaling van de Chirurgia magna.5
Hiervan zijn twee tekstgetuigen bewaard: een handschrift van omstreeks

4 R. Jansen-Sieben, Repertorium van de Middelnederlandse artes-literatuur,

1989, p. 92; Keil in

Verfasserlexikon (zie n. 3), 567-568; S. Scholle, Lan ranks Thirurgia parva' in mittelniederfriinkischer Obertragung (Inaugural-Dissertation Wiirzburg, 1978), p. 8-40 . Naast de
wiegendruk vermeldt Jansen-Sieben nog twee drukken uit de zestiende eeuw: Willem
Vorsterman, Antwerpen 1529 en Steven Joossen, Kampen 1551. Hoe zich deze latere drukken tot de eerste en tot de handschriftversies verhouden, is nog niet onderzocht.
5

Naast deze vroege Vlaamse vertaling zijn er ook, onafhankelijk van elkaar en van de eerste
vertaling, vermoedelijk beide in de eerste helft van de vijftiende eeuw, nog twee vertalingen in
het Middelnederlandsgemaakt, de ene in Gelderland,
de andere in het noordoosten van ons
taalgebied. Vgl. Deschamps, 'De Middelnederlandse vertalingen van de Chirurgia magna van
Lanfranc van Milaan', Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1987, p. 469-472; Jansen-Sieben (zie n. 4), p 217 (hs.
Amsterdam UB, II F 39: de `noordoostelijke' vertaling) en p. 461 (hs. Upppsala UB, Kodex
Waller 132: de `Gelderse' vertaling). Jansen-Sieben rekent ten onrechte deze beide tekstgetuigen tot eenzelfde `tweede vertaling'. De verwarring gaat wellicht terug op J. Frederiksen en G.
Keil, `Lanfranks `Chirurgia magna' in sdchsischer Umschrift des Spatmittelalters', Beitriige zur

Geschichte der deutschen Sprache and Literatur 93 (1971), p. 390-398, waar tussen de Vlaamse
en de noordoostelijke vertaling een onderscheid wordt gemaakt, zodat de 'sachsische
Umschrift' waarvan in de titel sprake (=de Gelderse vertaling in het hs. van de UB to Uppsala)
`einezvveite Obertragung' wordt genoemd. Naar de bevindingen van J. Deschamps gaat het
hier echter om drie van elkaargeheel onafhankelijke bewerkingen in het Middelnederlands.
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1350, dat in de zestiende eeuw werd ontmanteld en waarvan uit een aantal
boekbanden achttien fragmenten tevoorschijn zijn gekomen, en een volledig
bewaard afschrift in een manuscript van omstreeks het midden van de vijftiende eeuw. Hoewel het in dit laatste geval dus om een kopie gaat, niet om
een bewerking van de oorspronkelijke vertaling, moet ook hier een beduidende achteruitgang worden vastgesteld wat het wetenschappelijk inzicht en
de inhoudelijke getrouwheid aan de bron betreft.
Zoals ik in een eerdere publicatie al heb aangestipt, is het verregaande tekstbederf dat in zowat alle takken van de Lanfranc-overlevering te constateren
is, ook in de verspreiding van andere medische geschriften terug te vinden.
Waaraan dit verschijnsel precies toe te schrijven is, is op dit moment nog een
open vraag; wellicht zijn diverse factoren in het geding. 6 Maar wat Lanfranc
betreft, is het hoge, welhaast academische niveau van het origineel voor latere kopiisten en bewerkers ongetwijfeld een deel van het probleem geweest.
Voor wie niet zelf aan het College de St. Come had gestudeerd, waren met
name de theoretisch-wetenschappelijke aspecten van Lanfrancs leer zeer
hoog gegrepen. Des te merkwaardiger dan ook dat - zo meen ik althans uit
de bewaarde teksten te kunnen opmaken - de oorspronkelijke vertalingen
zelf al bij al vrij getrouw en van een zeer bevredigende kwaliteit zijn. De
auteur van met name de veertiende-eeuwseVlaamse Chirurgia magna-vertaling lijkt me een geleerde te zijn die zich inzake medische competentie niet
ver onder het niveau van een Jan Yperman beyond.
Meer dan een overtuiging op grond van betrekkelijk onsystematische waarnemingen kan ik hieromtrent, bij de huidige stand van zaken, echter niet formuleren: noch van de Latijnse Chirurgia magna, noch van de veertiende-eeuwse
Middelnederlandse vertaling bestaan op dit moment moderne kritische edities. Wat de Latijnse tekst betreft, moet men een beroep doen op een van de
(weinige) in de literatuur gerepertorieerde handschriften of vroege drukken.7
Voor de vertaling is men aangewezen op het handschriftelijke materiaal zelf,

6

Vgl. J. Reynaert, 'Over medische kennis in de late Middeleeuwen. De Middelnederlandse
vertaling van Lanfrancs Chirurgia magna' , Millennium 13 (1999), p. 21-30 (p. 28-29).

7

Zie de verwijzingen bij G. Keil in Verfasserlexikon (zie n. 3). Ik gebruik de incunabel
Brussel, Koninklijke Bibliotheek B. 1118 L. Polain, Catalogue des livres imprimes au
quinzieme siècle des bibliotheques de Belgique, dl. 2 (Brussel, 1932), p. 340, nr. 1762), een
chirurgische tekstenverzameling, waarvan ook de Chirurgia magna deel uitmaakt:

Cyrurgia Guidonis de cauliaco. Et Cyrurgia Bruni. Theodorici. Rogerij. Rolandi. Bertapalie.
Lanfranci (Bonetus Locatellus, Venetie 1498). Lanfrancs Chirurgia magna hier op fol.
166v°-210v°.
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dat wil zeggen op de over drie Duitse bibliotheken verspreide fragmenten van
het veertiende-eeuwse handschrift en op het volledige, maar late en vrij corrupte afschrift in het manuscript Gent, Universiteitsbibliotheek Hs. 1272. 8 De
preliminaria in het eerste traktaat van de vertaling zijn in de fragmenten
bovendien niet bewaard; voor dit in algemeen-historisch opzicht interessantste deel van de overzetting in het Middelnederlands is men dus uitsluitend op
het Gentse handschrift aangewezen. Ondanks de vele corrupties die het op
veel plaatsen welhaast onleesbaar maken, laat (zoals ik in een eerdere publicatie al kort heb aangegeven 9) dit late afschrift een vrij volledige, solide oorspronkelijke vertaling op een hoog wetenschappelijk niveau doorschemeren.
Maar zolang de bronnen zelf niet in wetenschappelijke edities ter beschikking
liggen, is het verder voorbarig om uitspraken te doen over de verhouding van
de Middelnederlandse vertaling tot het Latijnse origineel.
Dat we hier met een interessante vertaler te maken hebben, blijkt echter ook
- geheel afgezien van de kwaliteit van het vertaalwerk zelf - uit het feit dat
hij, naast Lanfrancs Chirurgia, nog gebruik gemaakt heeft van een tweede
informatiebron. De vertaling blijkt namelijk een interpolatie te bevatten uit
Der vrouwen heimelijcheit, de Middelnederlandse versie van het dertiendeeeuws gynaecologisch traktaat Secreta mulierum. Misschien toevallig, maar
toch wel een vermelding waard, is dat dit anonieme Latijns traktaat wellicht
uit dezelfde Parijse sfeer afkomstig is als de Chirurgia van Lanfranc, al vertegenwoordigt het dan veeleer de `oude', theoretische geneeskunde, zoals die
aan de universiteit werd gedoceerd: het wordt namelijk doorgaans aan
Albertus Magnus of iemand van zijn omgeving toegeschreven.

8

De fragmenten worden bewaard in Darmstadt, Hessische Landes- and
Hochschulbibliothek (Hs. zu 2201), Keulen, Stadtarchiv Fr m. A57) en Keulen,
Universitatsbibliothek(geen signatuur): vgl. Deschamps 1987 (zie noot 5). Door toedoen
van J. Deschamps beschikt de Koninklijke Bibliotheek te Brussel over foto's van de voiledie reeks van fragmenten. Van het Gentse handschrift zijn twee gedeelten uitgegeven bij
wijze van licentiaatsverhandeling: A. De Keukeleire, De eerste Middelnederlandse vertaling

van de Chirurgia magna van Lanfranc van Milaan. Editie van het Gentse handschrift met inleiding en aantekeningen (fol. 1-13 ) (licentiaatsverhandeling Univ. Gent 1992) en K. Bracke,
De eerste Middelnederlandse vertaling van de Chirurgia magna van Lanfranc van Milaan. Editie
van het Gentse hanclschrift met inleiding en aantekeningen ( tweede traktaat fol. 28r-41v) (licentiaatsverhandeling Univ. Gent 1992). Voor een beschrijving van het handschrift, zie J.
Reynaert, Catalogus van de Middelnederlandse handschriften van de Bibliotheek van de

Universiteit te Gent, dl. II/1 (Gent, 1996).
130 e.v.
,p
9 J. Reynaert ,'Over medische kennis...' (zie n. 6), p. 26.
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In een eerdere publicatie heb ik terloops al enkele essentiele aspecten van de
Vrouwen heimelijcheit-interpolatie in de Chirurgia magna-vertaling aangestipt.'° Dat de interpolator niet rechtstreeks van het Latijnse Secreta, maar
van de Middelnederlandse versie gebruik heeft gemaakt, leert reeds een eerste vluchtige verkenning van de tekst: hier en daar in de interpolatie duiken
immers rijmen uit Der vrouwen heimelijcheit op. Ook lijkt van meet of aan
wel zeker dat de interpolatie door de vertaler zelf, en bijvoorbeeld niet door
een latere bewerker of kopiist, is ingevoegd. " 1k spits hier nu verder de aandacht toe op de inhoudelijke relatie tussen de Lanfranc-vertaling en Der
vrouwen heimelijcheit (hierna: Vr. heim.) 12 .

DE INTERPOLATIE UIT ' DER VROUWEN HEIMELIJCHEIT'

Het eerste traktaat van de Chirurgia magna handelt, wat de eigenlijk chirurgische inhoud betreft, over de verzorging van wonden in het algemeen (in
het tweede traktaat zullen de wonden in de afzonderlijke lichaamsdelen ter
sprake komen). Aan dit technische gedeelte gaan, afgezien van de prolong
en de inhoudsopgave, een aantal kapittels vooraf waarin achtereenvolgens
de `definitie' van de chirurgie, de eigenschappen, de geleerdheid en het
gepaste gedrag van de chirurg, de `bedoeling' van de chirurgie en de basisbegrippen van de menselijke anatomie worden besproken. Het is in het
kapittel over de anatomie dat we de Vr. heim.-interpolatie aantreffen. Daar

J. Reynaert 'Over medische kennis...', (zie n. 6), p. 27 e.v.
Jammergenoeg ontbreekt de overeenkomstige passage - in werkelijkheid ongeveer het hele
eerste traktaat - in de l4de-eeuwse `Keulse' fragmenten, zodat deze fragmenten niet tot staving van de oorspronkelijkheid van de interpolatie kunnen worden ingeroepen. Wel kan
anderzijds gewezen worden op een parallel excerpt uit het betreffende kapittel van de
Lanfranc-vertaling in hs. Hattem, Gemeentearchief 958, waarin eveneens de tekst met de
interpolatie blijkt to zijn gevolgd. Vgl. N. Verselewel de Witt Hamer, Gemeentearchief

Hattem, Hs. Oud Archief 958. Diplomatische transcriptie (typoscript aanwezig op het
Gemeentearchief Hattem),p. 53 (fol. 25v°).
12

Van Vr. heim. zijn twee handschriften bewaard, nl. Gent UB, hs. 444 . en Berlin,
Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, Ms.germ. oct. 187 , dit laatste zeer oostelijk of
Twits' M. van Doom & W. Kuiper, 'Der vrouwen heimlicheid', Spektator 6 (1976-77), p.
539-551:p. 545 e.v.). Alleen de tekst van het Gentse handschrift (gedateerd 1405) is uitgegeven: Der vrouwen heimelykheid, dichtwerk der XIVe eeuw [uitgegeven door Ph. Blommaert]
Gent (1846). We citeren naar deze editie.
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wordt zowel in de titel als in de introducerende tekst al naar verwezen. Het
hoofdstuk over anatomie heeft namelijk, in afwijking van het Latijnse voorbeeld, een tweeledige titel die meteen ook naar de Secreta-bewerking verwijst: Vander anathomien ende tsecreet. Het tweede substantief is, vanzelfsprekend, door de titel van de secundaire bron ingegeven
`Omdat het noodzakelijk is dat de chirurg de menselijke anatomie kent,
zodat hij een onderscheid kan maken tussen vliesjes, ligamenten, pezen en
zenuwen', aldus het begin van Lanfrancs hoofdstuk in vrije vertaling, `daarom heb ik besloten daaraan een apart kapittel te wijden'; de
Middelnederlandse vertaling voegt toe: `ende dair in tontdeckene van secreten dinghen' - een tweede aankondiging van de interpolatie die zal volgen.
De toevoeging uit Vr. heim. was, het blijkt uit deze anticiperende aanpassingen tegenover het Latijn, een bewust geplande, weloverwogen ingreep.
Een indicatie te meer, lijkt me, dat we niet met een min of meer geimproviseerde toevoeging door een latere kopiist, maar met een ingreep door de vertaler zelf te maken hebben.
Hoewel Lanfrancs oorspronkelijke tekst voor het bespreken van de conceptie en de ontwikkeling van het embryo heel expliciet een 'fflosofische' motivatie formuleert - volgens Aristoteles kan men de dingen pas echt kennen via
hun oorzaken - blijft de behandeling van deze materie in de Chirurgia al bij
al vrij kort. Nadat hij de vier opvattingen (Aristoteles, Averroes, Galienus,
Avicenna) over het al dan niet actieve aandeel van het mannelijk en het
vrouwelijk sperma (of menstruum) heeft weergegeven, schetst Lanfranc in
enkele zinnen de evolutie van het embryo en gaat dan over tot het eigenlijke
onderwerp van het kapittel: de aard en de functie van de diverse ledematen
en bestanddelen van het menselijk lichaam. De Middelnederlandse bewerker
heeft om een of andere reden - uit zijn verdere vertaling blijkt niet, voorzover ik op dit moment kan zien, dat hij meer bepaald gynaecologisch geInteresseerd was - de informatie over conceptie en zwangerschap aanzienlijk uitgebreid met gegevens uit Der vrouwen heimelicheit.
De interpolatie volgt direct op Lanfrancs bespreking van de filosofische
visies op het aandeel van de vrouwelijke elementen bij het ontstaan van het
Leven - die de vertaler overigens, naar de inhoud correct, tot drie posities
reduceert. De overgang zelf doet, zowel naar de inhoud als naar de formulering, onbeholpen aan, ten minste in de tekst die het Gentse handschrift
overlevert. Avicenna's vergelijking van mannelijk en vrouwelijk sperma met
respectievelijk het stremsel (als actief principe) en de melk (als passief
bestanddeel) bij de vorming van kaas, transformeert de bewerker tot een
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vergelijking met de dooier en het wit in het ei, waarbij hij dan met een parafrasering van de verzen 956-971 van Vr. heim. bij het andere traktaat kan
aanknopen: zoals de Schaal het ei beschermt, zo ligt het embryo in de baarmoeder tegen het `giftige' menstruum beschermd door een vellekijn secondine.

SELECTIE EN BEWERKING

Hoewel een aantal passages vrij woordelijk zijn overgenomen, sours met
inbegrip van een rijmpaar, bestaat de interpolatie in de Chirurgia (die in een
moderne editie zowat twee a drie bladzijden zou beslaan) uit een vrij selectieve en sterk bewerkende weergave van Der vrouwen heimelijcheit. Van de
1782 verzen die Vr. heim. in zijn geheel telt, zijn er een 278, met zeer wisselende getrouwheid, in de Chirurgia-interpolatie overgenomen. In zeer veel
gevallen gaat het our een drastische samenvatting in enkele korte zinnen van
wat in de Vr. heim. , mede ten gevolge van de versvorm, al gauw enkele tientallen regels in beslag neemt. De hierboven vermelde plaats over het vellekijn
secondine luidt in de interpolatie bijvoorbeeld als volgt:
... een vellekijn secondine, dat bescermt embrio vanden venijnden
overtullighen datter op drupen soude: dat valt op dat vellekijn ende
maect den kinde sproeten, die nemmermeer of en gaen. Nochtan
orbormen dair toe bloeysel van bonen ende het scoenter mede.
Hiermee wordt de volgende, vrij omvangrijke, passage in Vr. heim. weergegeven:
Die heimelike boeke ons orconden
Dat dat vel heet die secundinne
Daer 't in leghet in die moeder sinne.
Dat vel behoedet 't kint, alsic besach,
Dat hem niet toecomen en mach
Dat hem deere, ende en dade oec dat
't Kint soude dickewile op de stat
Doot bliven, als menstrua vloien
Die dat kint so seere moeyen.
So hoedet vel jeghen dat bloet
Dat meneghen kinde quaet doet;
Alse dat drupet op die secundine
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So hevet dat kint dicke grote pine.
Doch bliven daer sproeten, als wi verstaen
Die men niet lichte en mach afdwaen
En ware met boenen bloemen bestreken. (Vr. heim., 956-971)
Ook op het hogere niveau van de inhoudelijke selectie beweegt zich de interpolator zeer vrij tegenover zijn bron. Zo volgen bijvoorbeeld op de hierboven geciteerde passage over het vellekijn secondine enkele mededelingen
over de plaats waar precies in de baarmoeder jongens en meisjes geconcipieerd worden (respectievelijk nl. rechts en links), die geinspireerd zijn door
een uiteenzetting die zich een goede 250 regels verder in Vr. heim. bevindt
(v. 1237-1258); en daarop volgt dan weer een korte samenvatting van een
inhoudelijk verwante passage uit een veel vroeger deel van de brontekst (v.
576-618).
Toch concentreren zich de ontleningen aan de Vr. heim. in een welbepaald
deel van dit gynaecologisch traktaat: dat deel namelijk waarin conceptie en
zwangerschap aan de orde zijn. Meer bepaald vanaf v. 235 gaat de Vr.
Heim., na enkele algemene uiteenzettingen over vrouwelijke fysiologie en
temperament, over tot de kwestie 'Hoe elc mensche zijn lijf ontfeet'. Vanaf
hier en tot en met v. 389 vinden we zowat alle informatie uit de Vr. heim. in
een of andere vorm terug in wat we het middengedeelte van de interpolatie
kunnen noemen. Dat de bewerker zijn aandacht vooral op dit tekstgedeelte
heeft gericht, mag ook blijken uit het feit dat vijf van de zeven overgenomen
rijmparen hieruit afkomstig zijn."

13

Namelijk Vr. heim. v. 262-263, 276-277, 329-330, 341-342, 363-364. Vergelijk:

Vr. heim. v. 262-263: Alse `tkint ierst wert ontfaen I So eist .vi'. <daghe> alse melc ghedaen; Interpolatie: als tkint wordt ontfaen, soe eest als melc ghedaen .vij. daghe. Vr. heim.,
v. 276-277: Ende vleesch ende kenleke huut I Dan zijn die .xl. daghe uut; Interpolatie: Die
Vj. 7. daghe vleesch ende kenlike huut. Dan sun die .xl. dage wt. Vr. heim. v. 329-330:
Kinder die leven to .xxx. daghen I En sal men maer .vij. maent draghen; Interpolatie:
Kinder die hem verbaren ten .xxx. dage, en sal waer .vij. maent draghen. Vr. heim. v. 341342: Wat kinde in die .vii'. maent wert gheboren / Dar es an dat lijf verloren; Interpolatie:
Maer die ter .vii'. maent worden gheboren, sun zeker ant lijf verloren. Vr. heim. v. 362-364:
Hoe tkint van denplaneten ontfeit I Sine natuere ende sine seden / Alst volcomen es van
sinen leden ;• Interpolatie: daer die mensche of ontfaet sine nature ende sine zeeden, alst is
volcomen van alien leden.

174 / VERSLAGEN & MEDEDELINGEN

Voor een deel wordt bij dit alles de oorspronkelijke volgorde aangehouden,
voor een deel ook niet. Zo komt bijvoorbeeld wat in Vr. heim. in het deel v.
235-389 voorop staat, nl. dat vrouwen `bloemen' (maandstonden) moeten
dragen, vooraleer ze vruchten kunnen voortbrengen (v.235-249), in het middengedeelte van de interpolatie helemaal achteraan, na mededelingen die
overeenkomen met andere passages in het voorbeeld. Afgezien van het feit
dat het gedeelte v. 296-389 vrij volledig en in de juiste' volgorde wordt weergegeven, zijn ook hier heel wat teksten `verplaatse. De omschikking ziet er
in dit centrale gedeelte meer bepaald als volgt uit:
wordt: Interpolatie Chirurgia
Vr. heim.
Vr. heim. v. 296-307
v. 204-206
C
v. 235-249 —I
Vr. heim. v. 313-318
Vr. heim. v. 1270-1271
v. 262-282
v. 296-307
Vr. heim. v. 262-282
— Vr. heim. v. 323-326
v. 313-318
Vr. heim. v. 329-335
v. 323-326 —
v. 329-335
Vr. heim. v. 337-350
Vr. heim. v. 361-389
v. 337-350
Vr. heim. v. 450-518
v. 361-389
v. 450-518
— Vr. heim. v. 716-738
v. 716-738 —
Vr. heim. v. 204-206
C Vr. heim. v. 235-249
v. 1270-1271
Zowel passages uit wat aan de verzen 296-389 voorafgaat als latere' passages worden hier ver- en tussengeschoven. De interpolator moet om met de
tekst van Vr. heim. zo vrij to kunnen omspringen met dit traktaat grondig
vertrouwd zijn geweest.
Zijn selectie is vanzelfsprekend door inhoudelijke criteria bepaald. Het deel
van Vr. heim. (v. 235-389) dat de kern Levert van zijn interpolatie heeft het
achtereenvolgens over: maandstonden, de opeenvolgende stadia van het
embryo in de eerste veertig a vijfenveertig dagen van de zwangerschap, de
voeding van het kind via de navelstreng, de vorming van moedermelk, de
komst van de ziel in het lichaam, de diverse duurtijden die een zwangerschap
zal hebben zoals men die kan afleiden uit het tijdstip van de eerste beweging
in de moederschoot, en de invloed van de planeten op de geestelijke eigenschappen van het zich ontwikkelende kind. Opvallend is dat het hierop volgende deel van Vr. heim., dat vrij uitvoerig handelt over de invloed van de
sterrentekens (v. 390-449) in zijn geheel wordt overgeslagen. De interpolator
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neemt de draad weer op waar Vr. heim. naar de planeten terugkeert, met
name naar de invloed die de planeten hebben op de lichamelijke ontwikkeling van het kind tijdens de zwangerschap (v. 450-518). Dat de interpolator
meer fiducie had in planeten dan in sterren(beelden) als determinerende factoren bij de ontwikkeling van het embryo kan ook blijken uit de wijziging
die hij op Vr. heim. v. 365 heeft toegepast: wordt Saturnus daar, mede met
het oog op het rijm, een sterre genoemd, de interpolator heeft het, juister,
over een planete. Ook in de tweede passage over de planeten volgt hij overigens zijn voorbeeld hier en daar vrij woordelijk, ook daar vinden we enkele
rijmparen uit het origineel terug".
Wat in Vr. helm. op vers 518 volgt, vertoont enige honderden verzen Lang weinig samenhang, noch intern, noch ten opzichte van het centrale gynaecologisch gegeven. De volgende items komen hier achtereenvolgens aan bod: de
invloed van de maan (in het algemeen, niet specifiek met betrekking tot de
zwangerschap: v. 519-575), hoe een vrouw meer dan een kind tegelijk kan dragen (v. 576-618) en iets over complexien en lichaamsbouw in het algemeen (v.
619-642) 15 . Zoals hierboven reeds aangegeven heeft de interpolator de inhoud
van de verzen 576-618, juister' in overeenstemming met de chronologie van
de zwangerschap, naar voren verplaatst. Voor het overige slaat hij dit hele
gedeelte vanaf v. 518 over, om dan heel even weer aan te knopen bij de verzen
716-738, waar Vr. heim. het heeft over de normale en de afwijkende duurtijden van de menselijke zwangerschap. De mededeling waarmee deze passage
eindigt, namelijk dat de zwangerschap bij dieren in tegenstelling tot de mens
steeds een welbepaalde termijn bedraagt, brengt de interpolator vervolgens op

14

Vr. heim. v. 457-458, 482-483. Vergelijk: Vr. heim., v. 456-458: Saturnus, als men vint bescreven I Die dat saet tegader hout I Maer siere nature die es cout; Interpolatie (kennelijk
corrupt): Deerste maent settic tsaet te gader hout bij siere naturen ende es cout ende droghe. Vr. heim. v. 481-483: Dat dat herte eerst leeft I In den mensche, ende alderleest steerft
I Alse des menschen lijf bederft; Interpolatie: dat therte es deerste dat leuet ende tachterste
dat steruet als tmenschen lichame bederuet.

15

Vanaf v. 643 begint in de door Blommaert uitgegeven `hoofse' versie van Vr. heim. (zie n.
12) een vrij lang `lyrisch' intermezzo (tot v. 707). We vinden van dit en van de andere intermezzo's van deze aard in de interpolatie een enkel spoor. Mocht de interpolator deze
hoofsepassages in zijn voorbeeldtekst al hebben aangetroffen, dan lit het voor de hand
dat hij deze bij zijn selectie links heeft laten liggen. Maar het is ook mogelijk dat de versie
van Vr. heim. die hij voor zich liggen had de hoofse toevoegingen niet bevatte. Vgl. J.
Reynaert, 'Over medische kennis...' (zie noot 6), p. 28 en de verwijzingen aldaar.
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twee voorstellingen die hem door `vroegere' plaatsen in de Vr. heim. zijn ingegeven: dat 'en es ghene beeste die haer laet ghenoten na den ontfanc dant twijf
(`en de merrie' stond er in Vr. heim.: v. 204-206) en dat de vrouw niet bevrucht
kan worden zolang ze (na de zwangerschap, zal in de interpolatie wel bedoeld
zijn) geen maandstonden heeft (v. 245-249).
Uit het op v. 738 volgende deel van Vr. heim. neemt de interpolatie, afgezien
van de enkele zoals hierboven al aangegeven naar voren geschoven details (v.
956-971 en 1237-1258), om zo te zeggen niets meer over. In dit gedeelte is ook
nog maar weinig te vinden wat met conceptie en zwangerschap als dusdanig te
maken heeft: het betreft hier vooral obstetrische en andere pragmatische kwesties omtrent zwangerschapsonderbreking, het bepalen van het geslacht van het
ongeboren kind, complicaties bij de geboorte e.d. Wel is de interpolator blijkbaar getroffen door wat helemaal op het einde van Der vrouwen heimelijcheit te
lezen staat over de welhaast magische, kwalijke krachten die aan het menstruaal bloed worden toegeschreven. Hoewel ook dit niet echt met zijn onderwerp stricto sensu te maken heeft, vond hij het daar meegedeelde blijkbaar verbazend of interessant genoeg (`Ic sach oec wonder vanden menstruonichen
bloede...') om het opmerkelijkste uit deze passage (v. 1526-1597) op zijn eigen
wijze en in zijn eigen (afwijkende) volgorde kort weer te geven.

CONCLUSIES

Afgezien van de laatste passage over de kwalijke werkingen van het menstruaal bloed, vormt de door Vr. heim. geinspireerde interpolatie in de
Chirurgia magna-bewerking een vrij pertinente selectie in functie van wat in
het betreffende kapittel van de Chirurgia aan de orde is (conceptie en zwangerschap). Vooral de delen v. 235-389 en 455-516 zijn naar de inhoud vrij
getrouw gevolgd. Dat de interpolator het tussenliggende gedeelte over de
invloed van de sterrenbeelden heeft overgeslagen, geeft wellicht een welbepaalde visie op de verhouding tussen geneeskunde en astronomie weer. Dat
verband nam in de late Middeleeuwen steeds meer aan belang toe, maar
werd door sommige praktijkgerichte meesters, onder meer op gezag van
Avicenna, van de hand gewezen. 16 Of hierbij mogelijk meer scepticisme

16 D. Jacquart, 'Die scholastische Medizin', in: M.D. Grmek, Die Geschichte des medizinischen
Denkens. Antike and Mittelalter, Milnchen(1996), p. 216-259 (p. 252-255).
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bestond tegenover de eigenlijke astrologie in de zin van sterrenwichelarij dan
tegenover de invloed van de planeten, is mij niet bekend; maar men zou het
zich wel kunnen voorstellen. De kwestie had voor onze interpolator mogelijk meer `wetenschappelijke' betekenis dan wij op dit moment kunnen
navoelen.
Hoewel hij vrij gericht selecteert, bloemleest de bewerker anderzijds ook
opmerkelijk 'breed'. De `vroegste' passage die hij uit Vr. heim. overneemt
begint bij v. 202, de laatste eindigt met v. 1597 (Blommaerts editie telt 1782
verzen). Het gaat in totaal om een twintigtal tekstgedeelten van zeer wisselende omvang (2 tot 62 v.), die niet alleen intern meestal sterk worden
bewerkt en bekort, maar die hij ook naar eigen inzichten, met name rekening
houdend met logica en chronologie, herschikt.
Hij geeft bij dit alles blijk van zo veel kennis van zijn brontekst dat men uiteindellijk, natuurlijk met de nodige reserves, de hypothese in overweging zou
gaan nemen dat hij tevens de vertaler van Der vrouwen heimelijcheit is
geweest. Zoals gezegd is het Secreta mulierum vermoedelijk, evenals
Lanfrancs Chirurgia, uit het Parijse (para)universitaire milieu afkomstig. En
beide traktaten moeten in de eerste helft van de veertiende eeuw in het
Middelnederlands zijn vertaald. Jammer genoeg beschikken we voor beide
teksten slechts over vrij late en corrupte afschriften, zodat nadere toetsing
van deze hypothese, mede door gebrek aan betrouwbare kritische edities,
vooralsnog onmogelijk is.
Dat de bewerker zijn interpolatie niet zonder meer als een aanvulling
beschouwde bij wat in dit hoofdstuk van de Chirurgia over anatomie, meer
bepaald met betrekking tot conceptie en zwangerschap, te vernemen was,
maar er in enige mate ook zelfstandige betekenis aan toekende, blijkt uit de
wijze waarop hij de rubriek van het kapittel heeft aangepast (Vander anathomien ende tsecreet). Naar het waarom van zijn interpolatie hebben we
verder het raden. Voorzover ik zie is de Middelnederlandse bewerking van
de Chirugia niet meer dan het Latijnse origineel op gynaecologie of obstetrica gericht. Wat hij in Der vrouwen heimelijcheit over conceptie en zwangerschap had aangetroffen was voor de bewerker in algemeen-medisch opzicht
blijkbaar relevant of fascinerend genoeg om daarvan via een vrij intensief
bewerkingsproces het belangrijkste mee te nemen in zijn chirurgisch compendium.
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BIJLAGEN
I. HET KAPITTEL OVER ANATOMIE EN OVER DE VORMING VAN HET
EMBRYO IN LANFRANC VAN MILAAN, CHIRURGIA MAGNA (PARTIM)

17.

Doctrina secunda tractatus primi: que 18 vna summa et vnum capitulum de
anothomia forma et complexione et iuuamento omnium membrorum consihum': et de generatione embrionis [fol. 168v°a-b]
Quoniam ut dicit Galienus: Necessarium est cyrurgico scire anathomiam: ne
credat latum ligamentum esse pelliculam: et rotundum ligamentum esse nervum: et in Buis operationibus cadat in errores: proposui de natura formis
iuuamentis: et de complexione membrorum consilium ' proprium facere
capitulum ¶ Et quoniam ut dicit Avicenna: Notitia rei que causam habet non
potest haberi: nisi per suas causas sciatur. Oportet nos igitur considerare
causas membrorum consimilium propter hoc sumendo summas creditas
super principiis medicinalibus secundum quod medici crediderunt. Ponam
in principio generationem embrionis grout esse creditur: et ab auctoribus
medicine traditur. Et si quis altior quam21 medicus plus voluerit inquerere:
pro me Taboret: et aliis qui contenti sumus illa credere: que nos medicinalis
scientie auctores docuerunt. De generatione embrionis quattuor Bunt positiones: alias intentiones: apud rerum certitudinem inquerentes: quarum tres
quamquam in verbis videantur aliqualiter discordare: tamen in una conveniunt veritate. Alia quidem in verbis penitus et in veritate discordat. Nam
philosophorum summus .i. Aristoteles dicit quod embrio generatur ex viri
spermate et sanguine menstruoso mulieris: et quod sperma viri se habet per
modum factoris: et sanguis menstruus per modum materie. Hoc quidem taliter intellexit Averoys: quod sperma viri nullo modo staret in substantia

' Cyrurgia Guidonis de cauliaco. Et Cyrurgia Bruni. Theodorici. Rogerij. Rolandi. Bertapalie.
Lanfranci, Venetie, 1498, fol. 166v°-210v°: exemplaar: Brussel, Koninklijke Bibliotheek,
Incunabel B.1118.
18 Hier (of verder in de titel) ontbreekt wellicht het woord

est.

consimilium.
20 Lees: consimilium.
19 Lees:

21 Onzekere lezing: in de druk staat: qz met een vlakke streep over de twee tekens. De lezing

quam heeft m.i. wel degelijk zin; ik begrijp: 'En indien iemand `hogers' dan de medicus (b.v.
een theoloog) hierover meer zou willen onderzoeken...'.
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embrionis: et quod sperma mulieris ad generationem nullo modo intraret.
Galienus vero ponit: ex duobus spermatibus viri scilicet et mulieris adinvicem agentibus et patientibus: ita quod unumquodque ipsorum ageret in alio:
et pateretur ab alio: fieret embrionis generatio: ita tamen fit quod ex spermate viri fieret actin fortiori minor autem ex spermate mulieris. If Avicenna.
vero qui in dictis pro me physicis laboravit Galieni sequens opinionem cassat omnino Averoys dictionem: dicens quod ex duobus spermatibus fit generatio embrionis: ita quod si mulier non spermatizat: non fit filius neque (ilia.
Et quod sicut coagulus se habet in caseo per viam coagulationis active: et lac
se habet per vias coagulationis passive: ita sperma viri ad embrionis generationem se habet per viam coagulationis active: et sperma mulieris per viam
coagulationis passive. Et quemadmodum unumquodque duorum coaguli
scilicet et lactis est pars substantie casei: quod fit ex eis: ita unumquorumque
duorum spermatum est pars substantie embrionis: nec istud verbum discordat a philosopho. Nam sperma mulieris non est: adeo a natura sanguinis
elongatum propter mulieris frigiditatem non valentis illud bene decoquere:
et propter vicinitatem vasorum spermatis et matricis: quod non est dignum
vocari sperma. Et propter hoc voluit philosophus ipsum sanguinem menstruum appellare. Et etiam licet ex duobus spermatibus fiat embrionis prima
generatio: ex quibus omnia membra consi[mi]lia: excepta came et pinguedine generantur: tamen ad ipsorum augmentum et ad carnis generationem et
pinguedinis sanguis pervenit menstrualis Matrix vero mulieris que forma
habet naturaliter complexionem aptam ad conceptionem: sicut quelibet
membra formam habent convenientem ad eorum proprias actiones: cum
transglutit spermata ad ipsius matricis profundum: totam se naturaliter colligit circa illud: suumque taliter claudit orificium: quod non posset illo modo
intrare stillus.
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2. DE CHIRURGIA MAGNA-BEWERKING EN DER VROUWEN
HEIMELIJCHEIT

De Middelnederlandse vertaling van
Lanfrancs Chirurgia magna naar
handschrift Gent, Universiteitsbibliotheek Hs. 1272

Der vrouwen heimelykheid, dichtwerk der XIVe eeuw [ed. Ph.

Blommaert], Gent (1846)4

[fol. 6r°, r. 23]
¶ Vander anathomien ende tsecreet
OMme dat noetzakelijc es den cyurgijn de anathomie, dat hij niet en
wane dat .j. breet bant si .j. vellekijn
ende trouwen dat ware een corde of
zenuwe, dat hij niet en valle in
dolinghe, daer omme voirmickic te
makene .j. proper capittel dair of
ende dair in tontdeckene van secreten dinghen. Auicenna seit dat men
die kennesse der dinc niet en mach
hebben dan bij Karen zaken. Dair
omme moet men mercken die zake
der ghelike leden, dair omme nemt
die some medicinen. Ick sal setten
inden winninghe van embrio, als de
auctoers van medicinen gheloefden,
vanden welken al eest soe datter .iij.
sijn. inde woerde si scinen scillende,
Nochtan comen si te gader in ene
waerede. Ende some scillen
[fol. 6v°] in worden ende in waereden. Bedi, die vppersten vanden filosofen seit dat embrio Overt ghewonnen vanden sperma ende vanden
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menstruonschen bloede des wijfs.
Ende dat hem sperma vanden man
hebben in manieren vanden stercsten, ende tmenstruosche bloet in
den name vander materien. ende des
mans sperma staet altoes om winnen
embrio. Ende galienus gheloefde dat
beede, sperma des mans ende des
wijfs, to gader werkende ende ghedoghende, soe dat elck werct ende
ghedoghet, ende dat dair of comt die
winninghe van embrio. Ende dan
vanden man worden die sterctste
wercke ende tminste in tsaet vanden
wiue. Auicenna, die langhe tiden
pijnde in natueren, volghes, Ende
seit dat die man spermatiseert, Overt
als rensele inde melck dair of comt
die case dat hem heuet bij werkinghen vergadert, ende alsoe comter aff
embrio, ende vanden wiue bij ghedoghene vergadert, ende om wimpelt al omme ende omme. alse twitte
vanden eye om wimpelt den dodre
ende die scalen buten strecken,
strect een vellekijn secondine, dat
bescermt embrio vanden venijnden

Heim. 957-971
44 64

64 64

66 “

ouertullighen, datter op drupen
soude: dat valt op dat vellekijn ende
maect den kinde sproeten, die nemmermeer of en gaen. Nochtan orbor-

Heim. 1237-1254
“
GC

men dair toe bloeysel van bonen
ende het scoenter mede. Die filosofe
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seit dat knapelijn leghet in die rechter side ende tmeysken in die slincker zide. Dair omme helpt alsmen
ghenoet heeft, dat twijf leghet ouer

Daeromme alse men wille ghenoeten
/ Sal men dwijf ter nederstoeten /
Metter rechter ziden neder ter erden
/ So sal dat kint een sone werden.
(Heim. 1255-58)

die rechter zide.

¶ Weet dat ic in naturen sach ghes-

Heim. 593-601
66 46

creuen dat ene vrouwe .vij. kindre “
44

draghen mach: in elke zide drie, in
die middewart spadoen. ende weet:
so dat kint narder der leueren leghet,

?

?

soet heeter es bi naturen, want al
tfoetsel dat tkint ontfaet is bi eere

Heim. 296-307

adren ende heet neruis Ende court
vander leueren ende steect in tkinds

“

nauele, Ende dair of werdet

66 “

46

««

gheuoedt finder moeder buuc, Ende
46 “

ten monde niet, vanden bloede datmen ouer menstrua heet. Ende vte
diere adere neruis, soe spruten .ij.
cleene aderkine, die nemen in die
borsten Karen ganc. Ende vten
adren gaet vter leueren dat bloet
daer doere ende wert melt. alst eene
wijle in heuet gheweest, wert het wit.
Ende die ghelike, dedelste ende
tsuuerste bloet vanden man verkeert
in witheden in die Cullen. weet dat
ict ghescreuen sach dat sperma niet
vervriesen en mach. Ende ic wille
voert leeren: als tkint wordt ontfaen,
soe eest als melt ghedaen .vij. daghe,
een ander .vij. daghe <alse bloet>.
Die derde .vij. daghe maken dbloet

Twee Ilene aderen, dat verstaet /
Gaen uter leveren, Bonder waen /
Ende nemen in de Borst haer gaen /
Doer die aderen gaet uter leveren
bloet / Dat daer to melke werden
moet / Alst daer eene wile heeft ghesijn. (Heim. 313-318)
?
?
Wet oec wat ic ghesceven sach / Dat
sperma niet verrisen mach (Heim.
1270-71)
Alse tkint ierst wert ontfaen / So eist
.vij. <daghe> als melt ghedaen / Alse
bloet dander .vij. daghe / Met orlove
dat ics ghewaghe. / Dan commen die
derde .vij. daghe echt. / Wat die maken,

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN 1 183

teenen sticke ront vleeschelijc Die
vierde .vij. dage for
[fol. 7e] formereret, die .v.7. daghe
<wassen> hem been ende aderen an.
Die .vj.7. daghe vleesch ende kenlike
huut. Dan sijn die .xl. dage wt, dair
die vrouwen ghemeenlike of spreken, dair wert .j. kint in .xl. daghen
wl wassen. Nv so willic den vrouwen
setten: als tkint voetsel ontfaet, so
nutte elcs morgens hiet, want vasten
deert den kinde zeere. Hoe die ziele
court int kint: bider gracien ons
heren ende sekere van hem ghesent,
Maer .xl. daghe of .L. in dat kint.
Als het gaet ten ontfanghe vanden
lieue ende het sijn lijf ontfaet, soe
heeft die moeder in al haer lijf .j.
domende roet ende beuen met allen
leden ende een verscudden met allen

dat es recht / Dat ic u dat make cont: /
Si maken dit bloet teenen dote ront /
Eenen stucke vleesch ghelike; / Die
vierde .vij. daghe sekerlike / Gheven
ghesceppenesse den kinde,/ Nadien dat
ict ghescreven vinde. In die vijfte .vij.
daghe dan / Wassen hem aderen ende
been daer an I Ende vleesch ende kenleke huut. / Dan zijn die .xl. daghe uut.
/ Maer alle wive ghemeenlike /
Spreken, des ic hem volghe sekerlike /
Dat es dat in .xl. daghen / Na dien dat
ment begirt draghen / Volwassen es
een kint. (Heim. 262-282)
?
?
Hets goet dat ic voert ontbinde / Die
redene voert hoe den kinde / Die
ziele word van gode ghesint / Na .xl.
daghe of na .xlv. in tkint. (Heim.
323-326)
?
?
?
?
?

leden.
¶ Kinder die hem verbaren ten .xxx.
dage, en sal waer .vij. maent draghen. Ende die hem te .xl. daghen
verroeren, sullen ten .viij. maenden
worden gheboren. Ende die hem te
.L. daghen verroeren, en sullen

Kinder die leven te .xxx. daghen / En sal
men maer .vij. maent draghen / Ende
die te .xl. daghen lijf ontfaen / Moeten
in die .vij. maent voert gaen / Ende die
te Alv. daghen rueren / En selen over
.ix. maent niet dueren / Sij en selen ter
werelt comer. (Heim. 329-335)

bouen negen maenden niet draghen.
Nv weet, kinder die ter .vij. maent
worden gheboren, moghen wel
leuen. Maer die ter .viij. maent worden gheboren, sijn zeker ant lijf verloren, want si in die .vij. maent had-
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Ende wet wel al onghewaent / Dat kinder die ter .vij. maent / Gheboren werden, moghen wel leven. / Maer wet wel
dat men vint bescreven / Wat kinde in
die .viij. maent wert gheboren / Dat es
an dat lijf verloren, / Want hem in die

den ghepijnt soe zeere omme voert
te gane, dat hem rusten behoeft in
.viij. maent. .ix. maent es die tijt.

¶ Vanden planeten willic verclaren,
dair die mensche of ontfaet sine
nature ende sine zeeden, alst is volcomen van alien leden. Saturnus is
.j. planete die gaet bouen der zonnen
verre, Na alsoe verre als van hier
toter zonnen. soe gheeft den kinde
bescheedenheit ende redene. Jupiter
gheeft hem goeden moet. Maers
gheeft den kinde erren moet ende
verwoetheit. Venus dan comt ende
gheeft hem luxurien den wille. Die
zonne gheeft den kinde scoenheit
van onthoudene, vordachtegeit.
Mercurius gheeft den kinde blijscap
ende groten lust van eertschen
saken. Die mane maket kint snel
ende behendich.

¶ Tkint, daert meest of ontfaet van

.vij. maent eer / Verpijnt hadde te zeer
/ Hoet ter werelt comen mochte, / Des
waest vermoeyt harde onsochte, Ende
daer omme behouet ruste wale / In die
.viij. maent al te male. / Ende wordet in
die .viij. maent gheboren / So es zijn lijf
verloren. (Heim. 337-350)
Trouwen, mi ware goet gheseit / Hoe
tkint van den planeten ontfeit / Sine
natuere ende sine seden / Alst volcomen es van sinen leden. / Saturnus
dats eene sterre / Die hooghe staet
ende verre / Boven die sonne, dats
waer / Alse verre alse van hier tote
daer. / So ghevet den kinde besceedenheit / Van redenen, alst bescreven
steit. / Jubiter, die volghet daer na, /
Sine spere gevet ... / Groeten moed
den kinde / Ende overmoedeghen als
ict vinde. / Mars, dat es die derde planete, / Die maect dat kint erre ende
wreet. / Dan comt Venus ende ghevet
den kinde / Begerte .../ Van luxurien
ende van spele ... So comt die sonne
daer na gheronnen / Ende ghevet den
kinde lichtichede / Van onthoutdene
ende van ghedachtichede. / Mercurius
.../ Sint den kinde bliscap inne / Ende
groten lost van eerdschen saken. / Die
mane can wel die kinder maken / Snel
ende besich in haren wesen. (Heim.
361-389)

desen, dair na heuet vele gheliken.
Deerste maent settic tsaet te gader
hout bij siere naturen ende es cout
ende droghe. Dander maent Jupiter
formeret met siere hitten ende conforteret. Maers settit been ende
thouet vanden scouderen. Sol formeret die dracht ende maect hem

Deerste maent mach men gheven /
Saturnus, als men vint bescreven, /
Die dat saet te gader hout. / Maer
siere nature die es cout / Ende droeghe ... / Dander maent gheven wi
Jubiterre: / Formeringhe van leden
gevet die sterre / Ende conforteert
met ziere hitten / .../ Daer na Mars te
comen pleghet / Ende sceedet die
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therte ende gheeft hem leuen. Die
filosofe seit dat therte es deerste dat
leuet ende tachterste dat steruet als
tmenschen lichame bederuet. Venus
doet formeren nese ende mont, vinghere, teen ende die scamelhede.
Marcurius maect des menschen
stemme soete ende

[fol. 7v°] claer, wintbrauwen, oghen
ende die nagle. Dan comt die mane
ende bedecket al tkint met eere huut.
Dan comt Venus ende Marcurius
weder ende gheuen den kinde vochteit, daer sijn voetsel bij ontfaet.
Indie .ix. maent comt Saturnus
weder ter vrucht dat hijt vercout soe
zeere ende verdroghet, dat lecht
ende wint, ende wort dan gheboren,
sijn lijf ware of dat onlange leuen
soude. Oec eist vrese ghewont to sine
int led der[dair?] die man in teeken
des leets. Die filosofe seit: ter .ix.
maent Overt kint gheboren of ter .vij.
es goet, waer ter .viij. of ter .5.1 es
sorghe. men heefter ghesien draghen
.ij.2 maent ende dair bouen niet.
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scenen van den siden / Ende die in
haer tiden / Ende den hals ende oec
dat hoeft / .../ Sol comt dan met siere
cracht / Ende ghevet forme der
dracht / Ende maect dat herte, ende
ghevet dleven. / ... / Dat seit
Aristoteles / Die philosophie bescreven heeft / Dat dat herte eerst leeft /
Inden mensche, ende alderleest
steerft / Als des menschen lijf
bederft. / Hier na comt Venus ghewout / Die oeren, nase ende mont
behout / In den mensche, ende ander
lede / Van des menschen scamelhede
/ Ende daer toe voete ende teen /
Ende die vingers sceedt van een. /
Ende daer na comt Mercurius / Daer
wi of vinden ghescreven aldus / Dat
hi des menschen stemme maect /
Soete ende claer of ongheraect, /
Wincbrauwen, haer ende oeghen /
Ende nagle als wij betoeghen. /
Dalder leste, dats die Mane / ... /
Ende bedect al uut ende uut / Al de
lede metter huut / ... / Daer na comt
Venus ende Maecurius weder / Ende
ghevet de kinde voeticheit / Daert
sijn voetsel bi ontfeit. / In dachtende
maent comt Saturnus weder ten
kinde .../ Ende vercout dat kint so
zeere / Ende verdroeghet .../ Ende
bedwinghet .../ Dat zulke astronomine saghen / Worde dan een kint
gheboren / Dat zijn lijf es verloren /
Of dat onlanghe Leven mach.
Verstaet .../ Dat anxtelijc, sijt seker
des / Eens menschen let ghequetst es
/ Alse de mane in teeken des leede
zij. (Heim. 455-516)
Die philosophen doen ons verstaen /
Dat in die .ix. maent voeert mach
gaen / Dat kinder natuerlijc werden
gheboren / Oft in die .vij. maent .../

Nochtan seit Auicenna dat hij vernam .j. kint ten .ix. maenden gheboren ende hem begonsten te wassene
tande, ende bleef oec te liue. Ende
alle beesten hebben haren naturliken
tijt.

Oft in die .viij. maent .../ Oft in die
.x. te menegher ure. / Ende sulc vint
men ... / Gheboren in die .xi. maent
/ Ende emmer der boven niet / ...
Nochtan segghet Avicenne /.. Dat hi
vernam .../ Een kint in de .xiiij.
maent gheboren / Ende hem begonste te wassene tande / ... Ende dat
kind bleef wel te live. / ... Alle diere
in dese werelt wijt / Hebben haren
gherechten tijt / Hare dracht te vulbringhene voert /...Sonder die mensche alleene (Heim. 716-738)
Gheen dier ghenoet na dontfaen /
Bonder dwijf ... / Ende die merie
(Heim. 204-206)

some baren si niet. ende oec en es
ghene beeste die haer laet ghenoten
na den ontfanc dan twijf. Oec seit
plinius die vroede dat twijf nichtemer vrucht draghen en mach, sonder
hare bloeme te doen risene, dan .j.
boem vrucht draghen en mach sonder bloyen. Ic sach oec wonder vanden menstruonichen bloede: gotement anden wortel van een home,
hij soude verdroghen. Oec vandic,
waer men name .j. haer vter porten
van .j. wiue ende leids diepe onder
perds mes met .j. luttel menstruonichen bloede, datter of soude wassen

Ghelijc dat gheen boem vrucht en
mach / Hebben sonder bloeme .../
Sone moghen de vrouwen twaren /
Gheene vrucht peenbaren / Sine
moeten eerst hare bloemen risen.
(Heim. 245-249)

ene maniere van even serpentkine.
Ende aensaghe soe .j. kint inden tijt
vander purgacien, soe sout beulecken, Ende een Spiegel die zuuer es
ende niewe. Ende oec daret den man

.../ Oft diet op die wortele leide / Van
eenen boeme ... / Al ware hi groene,
hi soude verdroeghen (Heim. 15841586)
Die haer name uut eens wives poert
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dat hij haere naerstelike siet an of
dat soe hem siet naerstelike in sijn
aensichte. Oeck hebben si den lust

/ Ende maket nat in menstrua voert
/ Ende leit onder mes daer naer / ...
Men soude vinden daer / Een groet
serpent (Heim. 1588-1593)

som soe groet ten mannen wert in
desen noet, dat hem helpt dat si den

Heim. 1526-1536 [kind]

Heim. 1552-1561 [spiegel]
? (Heim. 1594-1597) [man]

Sulke wive hebben den lost so groet
/ Ten mannen wert, in deser noet
(Heim. 116-117)
man Bien of horen. Ende aristoteles
seit: omme dat court vte alle den
lichame, dair omme maket formacie
ghelijc die leeden, wt ghenomen
vleesch ende vetheden. Nochtan
commet menstruoniche bloet ter
winninghen vanden vleesche ende
ter vetheden. Dair omme, twijf die
bequame tontfane, alsoe ghenoet
ende ontfaet tsaet vanden man te
hare diepten, dan luuct soe so vaste,

Heim. 62-69 [maar de voorstelling
komt ook in de Chirurgia-tekst
voor; hier keert m.a.w. de interpolator naar zijn primaire bron terug]

datter niet niene3 come die point van
ere naelden.
1. Men kan het Arabisch cijfer ook als een 3 lezen.
2. Te lezen als 11 (=elf)?
3. Men kan ook lezen: inene (eventueel te begrijpen als in ene: in gevolgd door negatiepartikel).
4. Waar de interpolatie de tekst van Vr. Heim. van nabij volgt, geef ik de passage (eventueel
met de nodige uitsparingen) volledig weer. Waar de interpolator in aanzienlijke mate
bekort of samenvat, wordt naar de overeenkomstige passage in Vr. Heim. alleen verwezen.
Gedeelten van de interpolatie die ik alsnog in de Heimelicheit niet heb kunnen identificeren, worden aangegeven met een vraagteken in de kolom van de Vr. heirn.-tekst.
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Georges de Schutter, Guido Geerts, leden van de Academie'

1 . ACHTERGRONDEN

Het probleem van de eventuele herspelling van teksten uit het verleden dient
bekeken te worden tegen de achtergrond van de geschiedenis van de spelling.
Die is voor alle West- Europese talen complex, maar voor sommige talen
geldt dat de spelling vrij vroeg geconsolideerd is, en sedert eeuwen nauwelijks veranderingen heeft ondergaan. Dat is b.v. zo voor het Frans, het
Italiaans en het Spaans, waarvoor "taalacademien" al eeuwen geleden een
vrijwel vaste norm hebben vastgelegd. De Germaanse talen bleven wat die
normering betreft ver achterop, en alleen in het Engels is van de "gebruikers" (i.c. eigenlijk een bijzonder kleine fractie daarvan, nl. vooral de uitgevers van woordenboeken) uit een "Britse" en een "Amerikaanse" norm
gegroeid. In de Scandinavische talen, het Duits en het Nederlands is telkens
de hand van normeringscommissies te zien. Voor het Nederlands komt erbij
dat tot in heel recente tijden een aantal spellingkwesties niet naar behoren of
zelfs helemaal niet geregeld is geraakt: De Vries en Te Winkel hebben in eerste instantie een paar complexes ongemoeid gelaten, en de bijna anderhalve
eeuw sedert het officieel aanvaarden van hun spellingvoorstellen heeft aan

Deze tekst is voor eengroot deel (wat de advisering zelf betreft) de neerslag van discussies
die in de Koninklijke Academic voor Nederlandse Taal- en Letterkunde gevoerd zijn, naar
aanleiding van een vraag van het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie. Aan de discussie werd, behalve door de schrijvers van dit artikel, deelgenomen door de volgende collea's: schriftelijk door Chr. D'haen en M. Janssens, mondeling door S. De Vriendt, A.M.
Musschoot, K. Porteman, St. van den Bremt, H. van Gorp, H. van Herreweghen en J.
Weisgerber. Het spreekt vanzelf dat niet alle vertolkte meningen eensluidend waren; de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de hier ingenomen standpunten blijft dan ook bij de
auteurs liggen. De adviezen zijn in laatste versie goedgekeurd in de Plenaire Vergadering
van 20 juni 2001.

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN / 189

de ene kant wel een paar veranderingen in die voorstellen opgeleverd, 2 maar
aan de andere kant geen grotere duidelijkheid gebracht precies voor de complexen die van het begin of onvoldoende of zelfs helemaal niet geregeld
waren: het schrijven van samenstellingen waarvan het eerste lid afwijkt van
de basisvorm (het probleem dat foutief aangeduid wordt als dat van de "tussenletters"), en het probleem van woorden van vreemde komaf. Een bijkomende moeilijkheid komt dan nog voort uit de integratie, door De Vries en
Te Winkel, van een absoluut fictieve grammaticale regel (die van de oppositie tussen nominatief- en accusatief-/datiefvormen bij de adnominale woorden). Ook dat had een weerslag op de spelling die, bij de afschaffing van de
"regel" automatisch ook een effect had op de woordbeelden in bepaalde
posities.
Dat maakt dat, in tegenstelling met vrijwel alle West- en Midden-Europese
talen, voor het Nederlands niet alleen de Middeleeuwen en het begin van de
moderne periode "problematisch" zijn voor de genoemde spellingproblematiek, maar ook de meest recente tijden. In de eerste afdeling van deze
tekst worden dan ook voor drie fundamenteel verschillende periodes achtergronden voor de problematiek geschetst.

1.1 TEKSTEN GESCHREVEN IN DE SPELLING-DE VRIES EN TE WINKEL

De ontwerpers van onze nog steeds vigerende spelling hebben voor het probleem van de samenstellingen een ingewikkeld en alles behalve logisch systeem voorgesteld; volledige duidelijkheid is bovendien in de formulering van
die principes niet bereikt. Voor een productief procede zoals dit (productiviteit impliceert dat niet alle mogelijke to vormen woorden in een lijst opgenomen kunnen worden) heeft dat in de praktijk geleid tot heel veel onzekerheid, aarzelingen en "afwijkingen" (in de wandeling "fouten" genoemd). De
opeenvolgende aanpassingen van de regels hebben nooit eenduidige oplossingen gebracht. Dat wil zeggen dat een schrijver uit Welke periode ook op
elk moment beslissingen heeft moeten nemen, die achteraf als "correct", als

2

Met name werd in 1948 een aantal etymologisch gemotiveerde afwijkingen van het principe van de beschaafde uitspraak opgeheven: de opposities tussen oloo en elee in open lettergreep, en die tussen slsch aan het morfeemeinde. Verder was er natuurlijk de opheffing
van de buigings-n: in de grond ging het daarbij om een ingreep in de grammatica van de
schrijftaal, cf. verder.
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"fout" of als "dubieus" aangemerkt kunnen worden. Dat Levert voor beslissingen i.v.m. de auctoriele waarde van die vormen problemen op. De auteur
van een wat oudere tekst kan niet meer geraadpleegd worden i.v.m. de interpretatie die een editeur van zijn tekst aan zulke vormen dient te geven; als
dat bij nog levende auteurs wel mogelijk is, achten wij de kans klein, dat de
auteur zich de motivering op het "schrijfmoment" herinnert (als er al een
bewuste keuze geweest is).
Hetzelfde geldt in sterke mate voor de spelling van leenwoorden (vaak met
de absoluut inadequate naam "bastaardwoorden" aangeduid). Toen De
Vries en Te Winkel hun spelling ontwierpen, waren er in de praktijk twee
strekkingen; een vrij groot aantal auteurs, o.a. Multatuli en Conrad Busken
Huet, schreven woorden die zich volledig volgens het Nederlandse fonologische systeem gedroegen, consequent zoals andere Nederlandse woorden;
woorden die zich niet volledig "geIntegreerd" hadden, zoals b.v. conge, werden op een "vreemde" manier geschreven. Andere auteurs, zoals b.v. Beets
en Potgieter, namen in meer (maar ook weer niet in alley "vreemde" woorden een "vreemde" spelling over. Dat laatste deden ook De Vries en Te
Winkel. Ze hebben voor hun eigen keuzes geen scherpe richtlijn kunnen
geven, anders gezegd: ze stelden, afgezien van een - trouwens alles behalve
volledige - "woordenlijst", helemaal geen regeling voor. Een van de redenen
daarvan is ongetwijfeld geweest dat zij er niet in geslaagd zijn een redelijke
definitie te geven van de bedoelde categorie van woorden: sjaal, loep, pauze,
ritme, koord, kabinet, kabel en orkest zijn immers op objectieve gronden net
zo "vreemd" als chic, blouse, pose, mythe, cult, cabine en orchestreren, maar
de ene reeks woorden krijgt (althans op dit ogenblik, in het begin van het
derde millennium) een "vernederlandste" spelling, de andere niet. Latere
commissies die zich over het opengebleven probleem moesten buigen, zijn er
evenmin uitgekomen, 3 of hun voorstellen zijn niet gevolgd,4 en een vaste

In 1954 kwamen er in depraktijk wat verschuivingen van de "vreemde" spellingen naar
de "vernederlandste" of omgekeerd. Ook in 1994 heeft de Commissie Taal- en Letterkunde
van de Nederlandse Taalunie het, op strikt bevel van de toeziende ministers uit Nederland
en Vlaanderen, daarbij gehouden.
4 Datgeldt zowel voor de erg "revolutionaire" voorstellen van de Commissie-PeeWesselings, als voor de uitgesproken compromisvoorstellen van de Commissie-Geerts (cf.
Spellingdossier, I 1994)
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praktijk heeft zich in geen enkele periode van het recente Nederlands "spontaan" kunnen opdringen.5
Dat betekent dat zowel voor het tweede als voor het eerste probleemgebied
een eenduidige interpretatie van reeel gebruik bij specifieke auteurs uit het
tweede deel van de 19e en uit de hele 20e eeuw absoluut niet mogelijk is:
afwijkingen van wat nu in de Woordenlijst der Nederlandse Taal (1995) als
(al dan niet door de hedendaagse schrijvers gevolgde) norm wordt opgegeven, kunnen heel verschillende interpretaties hebben: wellicht was de "afwijking" in de tijd waarin de tekst geschreven is, de enige vorm of een van de
voor de norm geaccepteerde vormen; evenzeer mogelijk is het dat de auteur
vanuit het systeem dat hij eigenlijk wel Wilde volgen, een "four gemaakt
heeft; ten slotte is natuurlijk nog mogelijk dat het om een bewuste en gewilde "programmatische" afwijking gaat (men denke b.v. aan Van Ostaijen,
een aantal auteurs in de jaren vijftig, zestig en zeventig van de 20e eeuw,
enz.). Een belangrijke complicerende factor is ten slotte dan nog het feit dat
uitgevers en correctoren het, sedert de invoering van de boekdrukkunst en
tot in onze tijd, normaal gevonden hebben om hun eigen oordelen over spelling op die van de auteurs te laten primeren; sours gebeurde dat dan nog eens
in een latere druk dan de eerste, zonder dat duidelijk wordt of de auteur het
ermee eens is geweest of niet. Dit alles maakt het lastig om een sluitend
advies i.v.m. het al of niet respecteren van de "oorspronkelijke" spellingvormen te formuleren.
Een probleem apart vormen ook nog de "systematische" afwijkingen: de
spelling-Kollewijn en de spelling-Marchant, die in Nederland een vrij ruime
verspreiding gekend hebben tijdens de jaren dertig van vorige eeuw, maar
die het nooit tot officiele en/of algemeen aanvaarde spelling hebben
gebracht. Deze bewegingen hebben vooral in de "autochtone" woordenschat voor een aantal heel specifieke woordbeelden gezorgd. Ook daarvoor
moet weer de vraag gesteld worden, of die in een hedendaagse uitgave
5

Het ziet er ook allerminst naar uit dat die op basis van de Woordenlijst van 1995 zal ontstaan: noch wat de "tussenletters", noch wat de woorden van vreemde afkomst betreft,
wordt die woordenlijst in de praktijk zelfs maar benaderend gevolgd, noch door ervaren
noch door onervaren schrijvers. Vooral wat het tweede complex (de woorden van "vreemde" afkomst) betreft is dat funest voor de althans met woorden beleden eenheid vanspelling: die kan immers alleen maar ontstaan doordat vaste woordbeelden zich in het geheugen van de gebruiker vastzetten.
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bewaard moeten blijven: het kan immers ook hier weer om een programmatische keuze van de auteur gaan, of om een gemakkelijkheidsoplossing van
een minder doorgewinterde spellinggebruiker, of om een "passieve" aanpassing aan een keuze die eigenlijk in de maatschappelijke groep gemaakt werd,
waartoe de auteur zich Wilde bekennen. Zekerheid i.v.m. die vraag kan tot
heel verschillende beslissingen bij de hedendaagse uitgave leiden, onzekerheid (en dat is waarschijnlijk de meest voorkomende toestand) maakt het
onmogelijk om een rigide beredeneerde keuze te maken.

1.2 TEKSTEN UIT DE 19E EEUW VAN VOOR DE SPELLING-DE VRIES EN
TE WINKEL.
Vanaf het einde van de 18e eeuw zijn er pogingen gedaan om coherente spellingsystemen te ontwerpen. Sommige daarvan hebben meer dan individuele
toepassing gekregen: de spelling-Siegenbeek in Nederland, (afgeleiden van)
de spelling-des Roches in Belgie. Zulke conventionele systemen konden de
jure of de facto een vrij algemene geldigheid krijgen. Ze konden ook, na het
officieel worden van de spelling-De Vries en Te Winkel, bij bepaalde auteurs
nog voortleven.6
Belangrijk is, dat in het grootste deel van de 19e eeuw in Nederland en in
Belgie in elk geval verschillende systemen met min of meer grote consistentie gevolgd werden. Ten tweede valt op, dat de afwijkingen t.o.v. de nu geldende spelling grotendeels consequent zijn, en in de grond nauwelijks problemen opleveren voor de interpretatie. Wat anders is natuurlijk, dat spellingen met bijvoorbeeld <cch> voor <ch> (spelling-Siegenbeek) of met
<ae> voor <aa> (spelling-des Roches) door elke hedendaagse lezer als
"afwijkingen" ervaren worden. Naar de vraag of dat, na een min of meer
lange "inlees"-periode automatisch tot gewenning leidt, dan wel door de
hele tekst heen voor verwarring en/of irritatie blijft zorgen, is geen psychoof sociolinguIstisch onderzoek gedaan; evenmin dus over de vraag of de
afwijkingen tot concentratieverlies, en dus eventueel tot een minder goed
begrip van de tekst leiden. Zulk onderzoek zou erg nuttig zijn, trouwens ook

6 Een bekend voorbeeld is weer Conrad Busken Huet, die het tot het einde van zijn leven
vertikte om de nieuwerwetsigheden van De Vries en Te Winkel, inclusief de hybride houding t.o.v. geintegreerde leenwoorden, over te nemen.
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t.o.v. de in 1.1 omschreven achtergronden. De Academie roept wetenschappers op om zulk onderzoek aan to vatten.

1.3 SPELLING VAN TEKSTEN UIT DE 13E TOT DE 18E EEUW

Expliciet geformuleerde spellingsystemen (volledige of gedeeltelijke) ontbreken in deze hele periode, of hebben niet veel meer dan individuele navolging
genoten. Dat is de toestand die ook in andere Europese talen bestaan heeft,
maar alleen in het Engels heeft die toestand van individuele vrijheid uiteindelijk geleid tot een thesaurus van redelijk algemeen aanvaarde woordvormen. 7 In alle andere talen van West-Europa is spellingeenheid nagestreefd
(sours ook redelijk bereikt) via regularisatie door een instituut, een commis.
sie, een academie, enz.
Ondanks het ontbreken van expliciet vastgelegde spellingsystemen, werden
toch impliciet bepaalde regels gevolgd: van de Middeleeuwen tot de 16e
eeuw werd b.v. voor het Nederlands vrij consequent een systeem toegepast,
waarbij voor de klank /k/ drie spellingen in gebruik waren: <c>, <k> en
<ck>. De verdeling van die grafemen werd vrijwel volledig bepaald door de
omgeving in het woord, en het resultaat leek heel goed op dat van het
moderne Engels. Pas in de loop van de 17e eeuw werd het systeem door
auteurs en drukkers in de Verenigde Provincien geleidelijk vervangen door
een uniforme schrijfwijze met <k>, die in bepaalde omgevingen, net als
andere consonanten, verdubbeld werd. Die vernieuwing zette zich geleidelijk
door, en had pas in de 19e eeuw bij een aantal auteurs zijn ultieme consequentie bereikt (cf. boven). De "officiele" spelling-De Vries en Te Winkel
zette toen een stap terug, in die zin dat voor woorden van vreemde oorsprong heel verschillende, en nauwelijks of niet gemotiveerde, beslissingen
genomen werden.
Of de relatieve vrijheid van spelling door tijdgenoten van de "hervormers"
van de 17e eeuw als een bezwaar gezien werd, is, zover ons bekend, niet emstig onderzocht. Duidelijk is in elk geval dat eventuele klachten in die zin er

7

In tegenstelling met een hardnekkig vooroordeel, is er lang niet voor alle En else woorden
een enkele algemeen aanvaarde spelling ontstaan. Een goed bekend voorbeeld is gaolljail,
maar een woord als caddylcaddielcadie is met zijn drie "aanvaarde" spellingen in het Britse
Engels, helemaal een uitzondering.
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bijvoorbeeld Hooft en Huygens niet toe gebracht hebben om zich aan elkaar
aan te passen. Veeleer was het zo, dat elke auteur vanuit zijn eigen "zelf verworven" principes een steeds grotere consequentie na ging streven. De vraag
in hoever dat tot echte systemen geleid heeft, die dan weer naar andere
schrijvers (eventueel uit andere periodes) overgedragen konden worden, is
niet in het algemeen te beantwoorden. De representativiteit van wat bekend
is (of beweerd wordt) mag sterk betwijfeld worden. Ook hier is systematisch
onderzoek zowel naar de praktijk van zoveel mogelijk auteurs als naar de
motiveringen voor hun gedrag wenselijk. Zolang dat er niet is, is het eigenlijk onmogelijk om de psychologische waarde van spellingbeelden voor de
auteurs zelf of voor hun contemporaine lezers te beoordelen. En dus evenmin de eventuele waarde voor de lezer van de eenentwintigste eeuw.

2. AANPASSINGEN IN SPELLING EN AANPASSINGEN IN INTERNE
TAALCOMPONENTEN: PARALLEL OF VERSCHILLEND?

Wij gaan er hier van uit, dat spelling de enige component van taal is, die
door een gerichte afspraak - een snort "contract" - tussen taalgenoten tot
stand kan komen: het is een in se niet gemotiveerde conventie; motivering
wordt dus niet door interne noden van de taal zelf bepaald, en kan dus enkel
van buitenaf komen. In dit opzicht is spelling als taalfenomeen absoluut
uniek. Weliswaar is in de loop van de tijden heel sporadisch ook in intern
gemotiveerde componenten (de fonologische, morfologisch-syntactische en
semantische component) "ingebroken". Bekend is, bijvoorbeeld, dat eeuwenlang het volledig kunstmatige onderscheid tussen hen (zgn. "accusatief")
en hun (zgn. "datief") gepropageerd is, en dat het ten slotte zelfs een bescheiden plaats in het taalsysteem heeft veroverd. Wat echter belangrijk is, is dat
door die artificiele introductie geen echt intern gemotiveerd onderscheid tussen een "datief" en een "accusatief' in het taalsysteem als geheel ontstaan of
in stand gehouden is: de syntactische component onttrekt zich bijna volledig
.
aan individuele ingrepen.
Een beetje in dezelfde richting gaat het eeuwenlange kunstmatig in stand houden van de oppositie tussen een "nominatief" en een "accusatief-datie' bij de
adnominale woorden bij enkelvoudige mannelijke substantieven, en van dat
tussen een "nominatief-accusatief' en een "datief" bij dezelfde woorden bij
meervoudige nomina: resp. dus "de - den mensch" en "de - den rnenschen" .
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Alleen werd de oppositie in deze gevallen bijna steeds gereduceerd tot een spellingkwestie: onderliggende n na sjwa, vooral in flexievormen (meervoud van
substantieven en werkwoorden, enz.), wordt immers in het standaardNederlands in vrijwel alle omgevingen gewoon weggelaten in de uitspraak,
ook in deze "omgeving" dus. Er waren bij de adnominale flexievormen
natuurlijk ook wel uitzonderingen op de genoemde "regelmaat": bij het aanwijzend voornaamwoord die hoorde dien, en in dat woord was weglating van
n in de uitspraak eigenlijk veel problematischer (zover het toegepast werd: ad
hoc); en bij het onbepaalde lidwoord en de meeste bezittelijke voornaamwoorden ontstond een bisyllabische "verbogen" vorm (accusatief/datief)
tegenover een niet-verbogen monosyllabische: resp. e( e)nen-mijnen-haren
tegenover een-mijn-haar. Wie zulke duidelijke verbogen vormen schreef, gaf
eigenlijk veel meer substantie aan de morfologische oppositie dan wie het in
deze gevallen maar gewoon bij de niet-verbogen vorm hield. Het is duidelijk
dat we hier bij een linguistisch relevant verschil uitkomen: auteurs die de "duidelijke" vormen vermeden, behandelden het onderscheid bij de andere vormen kennelijk als een uitsluitend orthografisch gegeven; wie daarentegen ook
de duidelijke vormen schreef, voerde een weliswaar in structureel opzicht
absoluut ongemotiveerd, maar daarom psychologisch niet minder reeel fenomeen in zijn schrijftaal in. Te noteren valt, dat toepassing van de buiging bij
de "duidelijke" gevallen (en dus: toevoeging van een syllabe) van belang is
voor de interne zi ps- en stroferitmiek van het talige product. In een literair
werk kan dat (zeker in poezie, maar toch ook in proza) relevant zijn.8
De problematiek tot nog toe lijkt zo samengevat to kunnen worden, dat in
oudere werken, met toepassing van de traditionele buigingsregels, een principieel verschil gemaakt moet worden tussen die werken waar dat alleen gebeurt
als er geen syllabe bij de "eenvoudigste vorm" toegevoegd wordt, en die waar
het consequent bij alle adnominale woorden toegepast wordt. In het eerste
geval kan het procede als een spellingafwijking t.o.v. de hedendaagse praktijk
gelden, in het tweede kunnen wij niet anders dan het als toepassing van een arti-

8

Veel minder belangrijk lijkt ons het ook wel eens geformuleerde argument dat, via de
naamvals-n hetgenus van bepaalde substantieven blijkt. Ook als dat bij homoniemen enig
belang heeft, gaat het echter om een zo marginaal gegeven, dat het nauwelijks ooit zal meespelen: de betekenis zal (vrijwel?) altijd uit de context blijken. Voor een beter tekstbegrip
kan het in elkgeval alleen voor die lezers zorgen die via hun kennis van een (zuidelijk) dialect enig gevoelen hebben voor de genusoppositie m/v.
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ficiele morfologische regel beschouwen, op dezelfde lijn als b.v. toepassing van
de eveneens verouderde genitiefvorming. De algemene regel daarbij dient te
zijn, dat ook in een moderne leeseditie de morfologie van de oorspronkelijke
tekst bewaard wordt, net zoals dat met de syntaxis in het algemeen gebeurt.
Een probleem apart, te situeren tussen het niveau van de spelling en dat van de
"interne" taalcomponenten, Levert ten slotte nog de interpunctie op. In de
grond heeft interpunctie een dubbele functie: aan de ene kant zijn er de tekens
met pragmatische waarde, waarmee zinnen of zinsdelen als expressief, als vragend, enz. worden gekarakteriseerd (b.v. vraagteken, uitroepteken, gedachtestreepje), of waarmee de functie van de uiting in een tekst wordt aangegeven
(b.v. aanhalingstekens voor directe rede). Zover die niet consequent door de
auteur/drukker zijn aangebracht, zal er wel weinig tegenstand zijn dat de editeur daar alsnog in voorziet, of het gebruik ervan consistent maakt: weglating
kan in al deze gevallen geinterpreteerd worden als een ongewilde omissie of
auctoriele "fout". Aan de andere kant zijn er die tekens, waardoor de tekst in
interpreteerbare delen (alinea's, zinnen, bijzinnen, zinsdelen) onderverdeeld
worden: komma, kommapunt, dubbele punt, punt; ook het terug naar de linkermarge gaan kan als zo'n teken gelden. Iedereen weet dat auteurs in het verleden in dezen niet altijd een systeem gevolgd hebben, dat voor de hedendaagse lezer "logisch interpreteerbaar" is. Hoewel het hier in de grond om syntactische informatie gaat - waarvoor onze stelling is, dat die bij een nieuwe uitgave
minutieus gevolgd dient te worden, cf. verder -, zal het wel niet altijd mogelijk
zijn om de oorspronkelijke tekst op dit punt zonder meer te respecteren. Toch
zouden wij ook hier een restrictief beleid willen adviseren: invoering van komma's, bijvoorbeeld, kan in heel wat gevallen betekenen dat een enkele betekenismogelijkheid opgedrongen wordt, terwijl er in de grond verschillende zijn;
bij beperkende vs. uitbreidende bijzinnen is dat al zo, maar niet alleen daar.
Eigenaardig genoeg is een van de talige componenten die bij uitgave van oudere teksten vaak het minste gerespecteerd *ordt, het lexicon, de woordkeuze
dus.9 Het kan niet ontkend worden dat woorden in de loop van de tijden uit

9 Men leze b.v. wat M. Schenkeveld-van der Dussen (1999) over het onderwerp zegt. Zij
haalt voorbeelden uit eengroot aantal edities aan, waarin verouderde woorden of woorden met een niet meergangbare betekenis zonder meer vervangen worden. Een aantal van
de in onze tekstgenoemde bezwaren teen die handelwijze wordt ook door Schenkeveldvan der Dussengenoemd, maar grosso modo als minder zwaarwichtig beoordeeld
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de taalschat verdwijnen, dat nieuwe betekenissen en connotaties zich ontwikkelen, en dat op die manier woorden aanzienlijk minder transparant worden
dan voor de gemiddelde lezer wenselijk is: nogal wat editeurs vinden dat aanpassing zich in zo'n geval opdringt. 1° Die houding is dubieus. Wat dit aspect
betreft, moet zeker wel nagegaan worden voor welk publiek een leesuitgave
bedoeld is. Het lijkt ons echter normaal dat een intellectueel gevormde en
enigszins ervaren lezer best door een behoorlijk opake schil heen kan kijken;
als het zo is, dat uitgaven van oudere literatuur bijna uitsluitend bij zo'n
publiek terecht komen (een weer dan waarschijnlijke hypothese is dat), dan is
aanpassing van verouderde woorden nauwelijks te verdedigen. Het is ook niet
wenselijk dat intellectuele luiheid gestimuleerd wordt, doordat elk obstakeltje
uit een tekst geweerd wordt, of dat kennismaking met alternatieve - zij het historisch gedateerde - taalmiddelen de lezer onthouden wordt. De voornaamste
reden om ook totaal onbekende woorden in teksten te laten staan, is echter
dat elk woord potentieel een rol speelt in de constitutie van de literaire tekst
als geheel: Elsschot is zeker niet de enige auteur geweest die de aan te voeren
begrippen en de woorden daarvoor gewikt en gewogen heeft, al is hij wel een
van de weinigen die een zo accuraat verslag van dat proces afgeleverd heeft."
Toch wordt op dit punt vaak voor aanpassing gepleit. Er wordt wel door
diezelfde verdedigers van aanpassing op aangedrongen, dat in poezie ritmische en rijmstructuren bewaard moeten blijven, 12 maar met de mogelijkheid
dat de goede stilist zulke dingen ook in proza te pas brengt, wordt te weinig
(geen?) rekening gehouden. De mogelijkheid dat in Welke tekst ook stilistische procedes een rol kunnen spelen (zinsritme, maar verder ook alliteratie,
binnenrijm, consonantenrijm, vocaalherhaling, enz., enz.) verdwijnt al helemaal op de achtergrond. Dit alles lijkt ons reden genoeg om de oorspronkelijke taalvormen met absoluut respect te behandelen, en eventueel te verwachten moeilijkheden via woordverklaringen in de marge of in voetnoot op
te heffen. Ter overweging ook nog: wie een woord vanwege zijn geringe verstaanbaarheid door een hedendaags alternatief vervangt, stelt zichzelf als de
alwetende scherprechter op, die impliciet ook alle connotaties van dat
woord in rekening denkt te kunnen brengen.

1° Cf. een overzicht bij Schenkeveld-van der Dussen (1999)
11 Cf. Elsschots eigen beschouwingen bij de uitleiding bij Tsjip (Elsschot 1934)
12 Men leze er ook voor dit aspect de beschouwingen van M. Schenkeveld-van der Dussen
(1999) op na.
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3. ADVIEZEN I.V.M. DE HERSPELLING VAN OUDERE TEKSTEN.
In de vorige paragrafen is een groot aantal feiten en stellingen geschetst, die
een cruciale rol spelen bij elke mogelijke advisering i.v.m. het behoud of de
aanpassing van de spelling van oudere teksten. De voornaamste stellingen
worden hier nog eens herhaald:
Spelling is het resultaat van taalexterne afspraken, en heeft dus objectief
een heel andere status dan de intern-gemotiveerde taalcomponenten (syntaxis, morfologie, lexicon).
- Systematische afwijkingen van de door de lezer aangeleerde spelling zijn
niet hinderlijk voor het begrijpen van een tekst.
Anderzijds kan niet ontkend worden dat spelling door een auteur bewust
gebruikt kan worden om zijn boodschap op een specifieke manier over te
brengen. Of dat al dan niet zo is, valt maar in uitzonderingsgevallen met
zekerheid te achterhalen. Een betrouwbaar signaal blijkt meestal wel te
zijn, als een auteur verschillende uitgaven van een zelfde tekst in verschillende opeenvolgende "normspellingen" heeft aangeboden; in zo'n geval is
duidelijk dat de spelling voor hem/haar geen substantieel gegeven is. Een
mogelijkheid is echter ook nog dat iemand anders dan de auteur voor de
herspelling verantwoordelijk is (cf. boven); in dat geval wordt het toch
weer wat minder vanzelfsprekend Welke waarde aan het "signaal" gehecht
moet worden.
Uit die drie theses Leiden wij het volgende af:
3.1 TEN AANZIEN VAN TEKSTEN GESCHREVEN IN (EEN VARIANT VAN)
DE SPELLING-DE VRIES EN TE WINKEL
Ondanks de dramatische bewoordingen waarin nogal wat leken over de veranderingen in spelling van de laatste (bijna-)anderhalve eeuw plegen te spreken, zijn die veranderingen waarschijnlijk voor praktisch alle lezers zonder
enig probleem te verwerken. " Er lijkt nauwelijks een reden denkbaar waarom aan herspelling gedaan zou moeten worden. Ook als de auteur hier en

13 Een mogelijke uitzonderingscategorie is die van de (uiteraard hoogbegaafde) autisten, die
in heel veel opzichten behoefte hebben aan absoluut vaste rituelen, en dus (?) ook aan vaste
beelden. In het boven als wenselijk aangegeven psycho- en sociolinguIstisch onderzoek zou
met dezegroep mensen expliciet rekening gehouden moeten worden.
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daar spellingen gebruikt die in zijn/haar tijd niet (meer) gebruikelijk waren,
of als hij/zij verschillende spellingvarianten (zelfs van hetzelfde woord) door
elkaar gebruikt, is er geen echte reden tot herspellen. " Een probleem is
natuurlijk dat daarmee ook de grens t.o.v. verschrijvingen en drukfeilen
dreigt te vervagen. Wellicht zal iedereen het erover eens zijn dat b.v. het wegvallen van letters uit een woordbeeld, de verwisseling van letters e.d., zonder
meer aangepast mogen worden. " Dat er twijfelgevallen over zullen blijven,
moet als een onvermijdelijk inconvenient beschouwd worden.

3.2 ANDERE " MODERNE " LITERATUUR

Over de vraag of werken uit de eeuw voor het officieel worden van het huidige spellingsysteem onaangepast op de hedendaagse lezer losgelaten kunnen worden, kan men van mening verschillen. Uit eigen ervaring met studenten kan de eerste auteur van deze tekst zonder enige restrictie zeggen dat
het werk van Conrad Busken Huet in de oorspronkelijke uitgave, met
behoud van de door de auteur zelf fanatiek gehandhaafde spelling, geen
enkel probleem opleverde. Gegeven het feit dat die querulant nu juist veel
belang hechtte aan de door hem gehanteerde spelling, lijkt aanpassing ons
uit den boze: zeker dit type van werken zal wel voor de fijnproevers onder
de hedendaagse lezers gereserveerd blijven, en dat zijn lieden die vrijwel uitzonderingsloos de franjes van de vormgeving mentaal terzijde kunnen schuiven, ten voordele van de inhoud. Wellicht is dat niet helemaal het geval voor
Multatuli (hoewel een echt ruim publiek waarschijnlijk toch alleen door een
beperkt aantal passages bereikt wordt: herspelling in bloemlezingen is nog
een kapittel apart, en de beslissing kan daar best helemaal anders zijn dan
die t.o.v. de literaire werken in hun geheel); in elk geval heeft Sateman in zijn
uitgave van Multatuli's verzamelde werk een aantal aanpassingen aangebracht; de editeur verzuimt trouwens aan te geven waarom de spelling <y>

14 Schenkeveld-van der Dussen (1999) brengt de beruchte spelling "cigarette" van Couperus
te berde; ook zij is van mening dat zulke spellingen bewaard dienen te worden.
15 Tekenend is in elkgeval dat bij de uitgave van Lovelings oorlogsdagboeken "In
Oorlogsnoocr door L. Stynen en S. van Pete hem (Gent, KANTL, 1999) het diplomatisch

weer even van dit type van fouten (weliswaar gevolgd door een asterisk) door een groot
aantal lezers als "hinderlijk" gesignaleerd werd. Geen enkele opmerking heeft de editeurs
bereikt noch i.v.m. de nu verouderde, noch i.v.m. de vaak inconsequente spellingen van de
auteur, die natuurlijk ook gerespecteerd zijn.
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bij deze auteur dan toch zo specifiek en zo belangrijk is, dat die niet door de
hedendaagse schrijfwijze <ij> vervangen kon worden. Ook hier lijkt een
consequent volgen van de oorspronkelijke spelling ons een verantwoorder
optie dan de halfslachtige beslissing die de facto genomen is.
Ook aan de Vlaamse kant van de rijksgrens blijven de spellingconventies van
de eerste helft van de 19e eeuw wel zo dicht in de buurt van wat wij nu nog
steeds kennen, dat aanpassing zeker niet nodig is. De teksten (b.v.
Consciences "Leeuw van Vlaenderen", die in 2002 nog eens een nieuwe uitgave krijgt), zullen ook qua actualiteitswaarde niets winnen bij een herspelling: literaire werken uit de 19e eeuw zijn nu eenmaal als zodanig herkenbaar, en de spellingseigenaardigheden kunnen alleen maar bijdragen tot het
algemene verwachtingspatroon van de "lecteur averti".
Dit alles speelt zo mogelijk nog in sterkere mate in de poezie, waar tenslotte
ook het algemene woordbeeld voor de visualisering een belangrijk gegeven
kan zijn (b.v. ook de lengte van het vers, eventuele herhaling van letters in
een versregel, ook als daar verschillende of helemaal geen waarden mee te
verbinden zijn) 16 . Bij het langzaam verwerken dat bij poezie hoort, lijkt een
afwijkende spelling dan ook geen echte hindernis.

3.3 OUDERE TEKSTEN ( 13E TOT EEN DEEL VAN DE 18E EEUW)
Het is ongetwijfeld mogelijk om in deze Lange periode nog onderdelen of te
bakenen; maar gemeenschappelijk hebben al die deelperiodes in elk geval
dat de individuele inbreng van elke auteur in de gebruikte woordbeelden bijzonder groot kan zijn. Er zijn echter wel (cf. boven) in elke periode bepaalde vaste conventies, en zover die (redelijk) consequent gevolgd worden, is
herspelling eigenlijk net zo weinig noodzakelijk als dat voor de latere periodes het geval is. Ten hoogste kan enige uitbreiding van de consistentie echt
wel voor leesgemak zorgen.

16 In dit verband mag nog gewezen worden op het bestaan, in de En else podzie, van het
"visuele rijm" ("eye rhyme"), zoals b.v. wanneer "great" en "wheat" in rijmpositie t.o.v.
elkaar komen te staan. In Nederlands, Duits of Frans zijn ons geen voorbeelden daarvan
bekend.
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Toch heeft M. Schenkeveld-van der Dussen waarschijnlijk wel gelijk als zij
expliciet voor herspelling van sommige teksten pleit: de combinatie van
ongewone lexicale elementen, verouderde constructies en morfologie met
vaak ongewone, sours ook manieristische redeneringen, en daar bovenop
dan ook nog eens onwennige woordbeelden, zal voor veel niet-specialisten
wellicht te veel van het goede zijn. En als dan toegevingen noodzakelijk zijn
(dat zal dus zowel van de betreffende tekst als van het beoogde doelpubliek
afhangen), komen die zeker bij voorkeur van de spellingbeelden. In § 2 is er
al voor gepleit om zoveel mogelijk alle taalintern gemotiveerde aspecten
ongemoeid te latent dat geldt ook voor de morfologie, en daarbinnen dus
ook voor de flexie (gebruik van verouderde genitieven, datieven bij zelfstandig naamwoorden, van de voorwaardelijke wijs bij werkwoorden, van de
verbuiging bij adnominale woorden: lidwoorden, bijvoeglijk naamwoorden,
enz.). Het opgeven van dat aspect (en daartoe behoren ten minste voor een
deel van de bedoelde periodes zeker ook de buigings-<n>'en), lijkt in de hier
voorgestelde optiek geen hulp voor de lezer: de tekst wordt daardoor eigenlijk echt wel uit zijn tijdsdecor gelicht, en daar heeft niemand wat aan; en
voor alle duidelijkheid: het expliciet maken van een aantal syntactische relaties (b.v. via de misschien wel artificiele morfologie) kan alleen maar een
hulp zijn voor de aarzelende lezer. " Ook voor "moeilijke" teksten willen wij
echter voorstellen dat zoveel mogelijk de consequente delen van het gebruikte spellingsysteem behouden blijven. Als de auteur b.v. consequent <y>
gebruikt voor hedendaags <ij>, of in bepaalde omgevingen <c> voor <k>,
dan is er geen enkele reden om van dat spellingbeeld of te wijken.
Er zullen ongetwijfeld teksten overblijven waarin het nastreven van spellingconsistentie en zelfs een volledige herspelling zoveel onduidelijk laat, dat
ze voor de meeste lezers met culturele belangstelling toch ontoegankelijk
blijven. Liever dan in zulke teksten morfologische, syntactische of lexicale
ingrepen te doen (cf. afdeling 2), zou dan aan een rigoureuze hertaling
gedacht moeten worden: als de taal echt vreemd geworden is, volstaat de
naam "Middel- of 16e-eeuws enz. Nederlands" niet om nog van "de eigen
taal" te spreken. En als het dan toch om een "vreemde" taal gaat, blijft er
niet veel meer over dan dat voor de belangstellende leek vertalingen gemaakt

" Vergelijk in dit verband de nu al decennia aanslepende discussie over de betekenis van
Vondels beroemde reel: "Beni' uw zoon den hemel niet" (recent ook nog J. De Vries, 2001).
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worden. Dat daarbij een deel van de finesses van het oorspronkelijke werk
verdwijnt, is een niet te vermijden concomitant verschijnsel; het staat bekend
onder zijn Italiaans epitheton: traduttore traditore. Te overwegen valt bij
hertaling, of ook de oorspronkelijke tekst parallel afgedrukt kan worden; bij
echt Lange teksten zal dat wel op financiele bezwaren stuiten.

4.

CONCLUSIE

Uit wat boven staat kunnen de volgende conclusies getrokken worden:
- Ook voor uitgaven voor een ruimer publiek is herspelling van teksten uit
welke periode ook zelden noodzakelijk. Editeurs die toch die stap willen
zetten, dienen een zorgvuldige motivering te geven waarom van dat adagium afgeweken wordt.
- De beslissing in verband met herspelling of respect voor de "oorspronkelijke" spelling is van ten minste de volgende parameters afhankelijk:
- De ontstaansperiode van de tekst (het al dan niet bestaan van een waste
en/of officiele spellingconventie, en de houding van de taalgebruikers
daartegenover).
- De houding van de auteur zelf t.o.v. spellingbeelden.
- De aard van het werk (het genre en de "vormgevoeligheid" daarvan
t.o.v. spellingbeelden).
- De aard van het hedendaagse doelpubliek, en de doelstellingen van de
uitgave (b.v. schooluitgave, bloemlezing, leeseditie voor een cultureel
geinteresseerd publiek).
- De vraag naar het belang van de gehanteerde spelling is eerder zinvol t.o.v.
het manuscript dan t.o.v. welke geautoriseerde uitgave ook (vanwege de
nooit volledig uit te sluiten rol van anderen dan de auteur). Is er geen
geautoriseerde versie - dat is zo bij heel veel werken die alleen in manuscript overgeleverd zijn- ", dan groeit het probleem van de te honoreren

" Gewoonlijk denkt men dan aan werken uit een relatief ver verleden, maar het fenomeen is
natuurlijk van alle tijden; wij kunnen weer verwijzen naar Virginie Lovelings oorlogsdagboeken, waarvan veruit hetgrootste deel uitsluitend in het originele handschrift is overgeleverd.
Dat betekent in dit individuelegeval dus ook dat heel wat ervan in erg zorgvvekkende omstandigheden neergeschreven is. Een direct daarmee samenhangend gegeven is, dat aan spelling
(zoals trouwens aan andere aspecten van het taalgebruik) niet de "gewone" aandacht besteed
zal zijn die men van een literair monument als Loveling allicht zal verwachten.
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spelling exponentieel met het aantal overgeleverde versies. De gangbare
praktijk in "wetenschappelijke" uitgaven, nl. om die versie als "legger" te
gebruiken, die na reconstructie het dichtste bij het origineel (b)lijkt te
staan, zal ook in uitgaven voor een groter publiek tot het best verdedigbare resultaat leiden.
Zowel herspelling als respect voor de oorspronkelijke spelling kan tot distortie van de tekst leiden: in het eerste geval doordat die uit zijn eigen ontstaanstijd wordt gerukt, in het tweede doordat de tekst in sterkere mate
dan dat al door de inhoud gebeurt, uit het "nu" van de lezer verdwijnt.
Datzelfde geldt t.a.v. de "syntactisch relevante" interpunctie (zie boven).
- Wat ingrepen in intern-talige componenten van de taal betreft, is er nauwelijks een ernstig te verdedigen weg tussen respect voor de tekst enerzijds,
volledige vertaling naar hedendaags Nederlands toe, anderzijds.
Aan die technische adviezen willen wij graag een wetenschappelijk desideratum toevoegen. Er is nauwelijks onderzoek gedaan waarop een verantwoorde advisering gebaseerd kan worden. Wat voorafgaat is eigenlijk gegroeid
uit eigen waarneming, ook bij andere cultureel geInteresseerde lezers (zoals
gezegd: het doelpubliek bij uitstek van de bedoelde uitgaven), en bij studerenden. Om in die onbevredigende toestand verandering te brengen, wordt
nog een laatste advies toegevoegd:
- Psycho- en sociolinguIstisch onderzoek naar de invloed van spelling op
de perceptie van teksten is een absolute noodzaak. De Academie roept
wetenschappers op om zulk onderzoek op te starten. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de doelgroepen die in de praktijk van het
uitgeven van "klassiekers" onderscheiden worden. Het is niet onmogelijk dat een aantal van de boven geponeerde vuistregels op basis van zulk
onderzoek bijgesteld zal moeten worden.
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Nog een variante van het meervoudige ikverhaal.
Marcel Janssens, lid van de Academie

1. INVENTARIS

Een aantal jaren al inventariseer ik voorbeelden van verhalen met meervoudige ikvertellers. Die inventaris bestrijkt een 140-tal specimina uit de verhalende literatuur van een paar eeuwen, vooral in Europa en de Verenigde
Staten. Het vertelprocede is me dierbaar geworden als een icoon bij uitstek
van een modernistische, ja misschien wel van een postmoderne mens- en
wereldvisie, die ik ook in de jeugdliteratuur en in andere kunsttakken als de
film heb teruggevonden'. Dat onderzoek heeft me alleen maar gesterkt in het
idee dat de literatuur veel meer is dan alleen een randversiersel van de cultuur maar een uitgelezen vindplaats van verschijnselen die de literatuur
eigenlijk ver to buiten gaan. Het onderzoeksveld deint inmiddels alleen maar
op onoverzichtelijke wijze uit over domeinen die innig verwant en vergroeid
zijn met eigentijdse denkvormen. Literaire geschriften zijn toch in vele
opzichten symbolische afschriften van verreikende systemen en contexten
allerhande.
Ik heb evenwel de indruk dat mij de jongste jaren minder talrijke voorbeelden in handen vallen dan zowat vijf jaar geleden. Ik troost me met de
gedachte dat de meeste of toch de belangrijkste specimina wel in mijn
bestanden zitten. Vorig jaar stootte ik nog op een exemplaar uit de ZuidAfrikaanse letterkunde, dat ik zeer graag in mijn bestand incorporeer,
omdat het een mij tot dusver onbekende variante van het meervoudige
ikverhaal vertegenwoordigt, met name een polyperspectivistische historische
roman. Daar breekt de technische truuk het achterhalen en het verwoorden
van de zogenaamde historische `waarheid' open in een veelstemmig koor
van elkaar aanvullende en ondersteunende, of afwijkende of zelfs tegenstrij-

1 Marcel Janssens, Het `rote verhaal' van Wiliam Faulkner, in: De L van lezen. Essays over
hedendaagse literatuur. Leuven, Davidsfonds/Literair, 1999, p.101-110.

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN 1 207

dige `getuigenissen'. Het meervoudige ikverhaal vermengt op de meest
natuurlijke wijze samenspraak en tegenspraak, en de Waarheid, evenals het
Grote Gelijk blijken in hoge mate problematisch te zijn geworden.

2.FUNCTIES.
Met meervoudige ikvertelling bedoel ik een narratieve structuur waar verschillende ikvertellers ieder met zijn of haar fragment of hoofdstuk of deel
aan het woord komen zonder opdracht, supervisie, aanvulling, correctie of
wat voor externe tussenkomst ook vanwege een hij-instantie. De menging
van eerste en derde persoon valt buiten mijn register, dat zo al onoverzichtelijk vol zit.
De meest voorkomende functie van de opdeling van de vertelinstantie over
verscheidene ikken is van psychologische of psychografische aard. Dat kan
best gecombineerd worden met een sociografische optiek, zoals dat gebeurt
in exemplarische, zeer invloedrijke teksten van William Faulkner, Arthur
van Schendel, Hugo Claus, Louis Paul Boon of Piet van Aken. (Ik zal hier
vooral Nederlandse teksten vermelden.)
Meerdere vertellers kunnen ook via ideologische, principiele of morele verschillen naast of tegenover elkaar komen te staan, zoals bij Maurice
Roelants, Andre Demedts of Frans van Isacker.
Of de leden van een jury verwoorden ieder voor zich zowel hun gezichtspunt
als hun standpunt betreffende een gerechtszaak, waar ze over moeten gaan
oordelen, zoals bij Clem Schouwenaars, of in de film Rashomon van de
Japanse cineast Akira Kurosawa.
De meervoudige ikvertelling is natuurlijk ook de gedroomde truuk voor de
enscenering van het speurdersverhaal.
Politieke tegenstellingen komen via dit procede moeiteloos aan bod; de
Zuid-Afrikaanse roman Houd den bek van Andre P.Brink is er een voorbeeld van.
Die functies komen vanzelfsprekend ook gecombineerd voor.
De belichting van een gegeven waar verscheidene ikken zich over uitspreken,
varieert naargelang van de invalshoek van de spots. Belichting wordt algauw
doorlichting. Differentiatie van gezichtspunten leidt naar confrontatie van
standpunten. Een vertoog in de ikvorm verglijdt gemakkelijk in betoog.
Individuele gezichtspunten gaan bovendien meestal gepaard met supra-indi-
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viduele denkpatronen of meningen of vooroordelen, met systemen en registers, leggers en codes. Bewust of onbewust openbaren ik-zeggers vaak
gedeelde wij-leggers. Daarom is de meervoudige ikvertelling veel meer dan
een technische truuk of procede. Het procede openbaart denkprocessen die
thuishoren in de algemene culturele context, zeker die van onze tijd.

3.HISTORIOGRAFISCH.
3.1. (POSTMODERNE) THEORIE VAN DE GESCHIEDSCHRIJVING

Een recente historische roman in het Zuid-Afrikaans, opgebouwd volgens
het meervoudige ikprocêde, bracht me weer eens op het spoor van de 'new
history' of de 'nouvelle histoire', waar de theorie van de geschiedenis als verhaal werd ontwikkeld en al veelvuldig toegepast, ook in de Nederlanden,
niet het minst in de Groningse school van F.R.Ankersmit. De `nieuwe
geschiedenis' zou ik een postmoderne variant van de historiografische
methode willen noemen2. Bij ons heeft de jonge historicus Jo Tollebeek, in
Groningen geschoold bij professor Ankersmit, in een paar boeken die
methode briljant verdedigd. Geschiedenis moet als een kunstvorm met literaire ambities beoefend worden. `Historische sensaties' zoals Johan
Huizinga dat noemde, moeten die dorre academische onderzoeksrapporten
opfleuren. Jo Tollebeek citeert bij voorbeeld met voile instemming uit de
roman Flaubert's Parrot van Julian Barnes, waar een opgezette papegaai in
een aan Flaubert gewijd museum plots de sensatie van een begenadigd historisch inzicht en doorzicht veroorzaakt bij de hoofdpersoon. Daar liggen
geschiedschrijving en literaire inleving toch heel dicht bij mekaar. Zo'n historiografisch narrativisme hebben befaamde academische historici beoefend
in boeken met bestsellerallures: Barbara Tuchman, Simon Schama, Georges
Duby, Emmanuel Leroy-Ladurie, Jacques Le Goff, en - niet to vergeten Umberto Eco. `Histoire recit', zo veelvuldig mogelijk gefocaliseerd en
gecontextualiseerd, dat is het devies. Geleerde historici romanceren de
geschiedenis, daarmee treden zij in het spoor van literaire auteurs die historische romans schrijven. 1k noem maar enkele voorbeelden in onze litera-

2

Cf. Marcel Janssens, Depostmoderne mixing van hoog- en laagcultureel, in: De L van
lezen, p. 52 - 53, en Marcel Janssens, Het `rote verhaal' van William Faulkner, in: o.c., p.
106.
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tuur: Hella S.Haasse, Louis Ferron, Adriaan van Dis, A.F.Th.van der
Heyden, Leon de Winter, Willem Brakman en J.J. Voskuil in Nederland,
Willy Spillebeen, Hugo Claus, Monika van Paemel, Walter van den Broeck,
Greta Seghers, Alstein, Leo Pleysier, Pol Hoste in Vlaanderen, en zovele
anderen.

3.2. SOPHIE DE SCHAEPDRIJVER, KLANK EN FURIE.
In verband met die theorie van de `postmoderne' geschiedschrijving moest ik
terugdenken aan een toespraak van Sophie de Schaepdrijver op de
Antwerpse Boekenbeurs op zondag 5 november 2000 onder de titel Klank en
furie. De lezing werd gepubliceerd in de Standaard der Letteren van donderdag 9 november 2000 (blz 12 - 14). De titel alludeert ongetwijfeld op de
beroemde uitspraak van Macbeth: 'a tale full of sound and fury'. En mocht
Sophie de Schaepdrijver ook zinspelen op de titel van William Faulkner's
bekendste roman The Sound and the Fury, dan zouden we helemaal thuis zijn
in onze 'multiple I novel'.
De auteur houdt een `pleidooi voor dilettantisme in de Belgische geschiedschrijving'. Op doorlopend sarcastische wijze confronteert zij de zielloze
praktijk van de hedendaagse geschiedschrijving in ons land met een inspirerender model dat dat versleten academisme hoognodig moet verdrijven. Zij
gaat uit van de opleiding van jonge historici aan onze universiteiten van wie
het minste enthousiasme bij de aanpak van een historisch onderzoek wordt
doodgeknepen door een amechtige, maar vooralsnog almachtige opvatting
van de geschiedschrijving als bronnenonderzoek. Op dat contrast van de
intrieste werkelijkheid en haar projectie van een ideale aanpak brodeert zij
bladzijdenlang door - naar ik meen te goedkoop en te karikaturaal de tegenstelling op de spits drijvend en veralgemenend. Maar ik volg haar nu even,
omdat zij ook bij ons jets laat horen van die herijking van de historiografische doelstellingen die elders, in Engeland, Frankrijk, Nederland en zo verder, al een hele tijd aan het gisten is, op wetenschapstheoretisch vlak en
evenzeer in de worm van grensdoorbrekende boekwerken. Met dergelijke
theorie en praktijk is de geschiedschrijving een eind in de richting van de
roman opgeschoven - een fenomeen dat hier in de context van het polyperspectivistische verhaal toch wel bijzonder goed past.
Wie bij ons voor een opleiding als historicus kiest, zo schrijft zij, zou moeten een stimulerende opwinding ervaren, maar hij wordt de mond gesnoerd
met een overjaars magazijnierschap dat alle enthousiasme meteen `stofjas-
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achtig' verstikt. Geschiedenis blijkt een kwestie te zijn van inventarissen, lijsten, opsommingen, annotaties, bibliografische apparaten, verzamelingen
feiten, registers. Het is verboden buiten de lijntjes te kleuren ; wat er aanvankelijk is aan libido, loopt uit op een verstopping van de spijsvertering.
Het onderricht en het onderzoek komen `bloedeloos' over; `een bredere blik'
wordt geblinddoekt door vele uren onderzoekspraktijk waar niemand eigenlijk een geschiedenis-les uit trekt. Hoogstens worden ons een aantal Grote
Verbanden (met hoofdletters) voorgetoverd, die we dan wel weer versmoren
in `een duizelingwekkende veelheid aan minuscule, eigenhandig uit de
archieven gepuurde, onomstotelijk vaststaande feiten'. `Volledigheid, nauwkeurigheid en onverdroten volharding', dat zijn de allerstrengste vereisten
van het Vak. Een voetnoot is ons een stapel archieven waard. Kortom, dat
onderzoek heeft `kraak noch smaak'.
Ten grondslag aan de misvatting ligt het fetisjisme van het bronnenonderzoek, alsof de taak van de historicus afgerond zou kunnen zijn met een zo
nauwkeurig mogelijke archiefrapportage. Dat kan niet meer opleveren dan
`schraal en sappeloos' klerkenwerk. Een hyperpositivisme heeft er ons in de
geschiedschrijving toe gebracht om in een menswetenschap alleen te zweren
bij `wiskundige zekerheid'. De uitkomst kan alleen 'de sluipende dorheid'
van onze geschiedenisboeken zijn.
Die verafgoding van de feiten stigmatiseert in haar ogen het hedendaagse
historiografische onderzoek in Belgie. Daartegenover profileert zij het ideaal
van de `nieuwe geschiedenis' (al noemt zij die niet met evenveel woorden).
Als tegengewichten tegen het bronnenfetisjisme stelt zij op: 'het vermogen
tot synthese, suggestie, invulling, extrapolatie, sensibiliteit', evenals 'het werpen van een blik buiten de grenzen en het intelligent benutten van andermans bronnenonderzoek'. Een heel gebouw optrekken volgens de oude
methode? Geen sprake van! Synthese is uit den boze, zegt Sophie de
Schaepdrijver; de irrelevante precisie, de kortzichtige notulering, de nietszeggende professionaliteit, die verzuren het Vak.
Haar gedreven, ronkend betoog loopt uit op een lofspraak van de geinspireerde synthese - met - visie, uitgeschreven in een Boek (met hoofdletter), en
niet meer in een Rapport (vroeger met hoofdletter). Het fonkelende Boek,
dat weer opduikt, is 'the bold and the beautiful' van de Nieuwe
Geschiedenis. Ze bestempelt dat vrijmoedig als `dilettantisme', een benijdenswaardig vermogen van de onderzoeker, want een dilettant is geen prutser, hij `verlustige (diletto) het onderzoek en schudt zijn aangeleerde
bedeesdheid en verslaving ten opzichte van de Bronnen af. De bronnen van
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zijn `diletto' zijn visie en relevantie, maar ook stijl, nog een waarmerk van
historiografische competentie. Het gaat niet zozeer om `flou artistique', zo
lees ik, maar om het vermogen van het rake en aantrekkelijke woordgebruik. Stijl is niet iets frivools; taalverfijning, een preciese woordtoon, de
fijngeslepen tact der woorden - dat is het alternatief voor het afstompende
klerkenwerk op de archievenschelven. De dilettant-historicus schenkt ons
`de Wilde vreugden van het verleden' en 'het scherpe plezier van de gedachte'. Plezier, verlustiging, esthetische verfijning - ziedaar de medicaties voor
een eeuwenoud academisch zeer. Historici mogen gerust bij de grote literaire stilisten in de leer. Ook hun teksten mogen - desgevallend in de bestsellerlijsten, waarom niet? - op de rekken in de krantenwinkel. De geschiedenis
boeiend verteld als verhaal, daar loopt het uiteindelijk op uit.
In dergelijke syntheses worden persoonlijke getuigenissen verwerkt. De
focus is polyperspectivistisch, en dat kan de geschiedenis alleen maar recht
doen. Die relevantie van de dilettantische geschiedschrijving komt heel dicht
in de buurt van de perspectivisch gebroken `waarheid' van de romanschrijver. En zo zijn we goed en wel terug op het domein van de literatuur, met
Mar geldigheids- en waarheidsgehalte.
Tussendoor wijs ik erop, dat de term `polyperspectivisch' voorkomt in het
methodologisch voorwoord van Nederlandse literatuur. Een geschiedenis'.
Daar leren we de perspectivische blik kennen van telkens een ander historicus, of A, of B, of C, op Der Naturen Blomme, of Lucifer, of De Metsiers.
Dichter bij onze materie zou zijn dat en historicus A, en B, en C ieder voor
zich zijn of haar visie ten beste zouden geven op Marieken van Niemeghen of
Max Havelaar of Mijn kleine oorlog. Zo zouden we De avonden via en A en
B en C drie keer perspectivisch hebben leren kennen en smaken. Dat zou een
Nederlandse literatuur. Een geschiedenis opleveren, niet van zeven maar van
eenentwintig volumes, maar dat zou pas een geschiedenis van de
Nederlandse literatuur als meervoudig ikverhaal zijn.
Ter afronding van deze beknopte wetenschapstheoretische beschouwing over
de hedendaagse historiografie wijs ik er nog even op, dat Sophie de
Schaepdrijver m.i. pertinente kritiek (met wat meesmuilende instemming)
heeft moeten slikken vanwege een collega historicus uit de K.U.Leuven en van
een ander uit de V.U.B. Die reacties werden gepubliceerd in de rubriek

3 Cf. Nederlandse Literatuur. Eengeschiedenis. Hoofdredactie M. A. Schenkeveld - Van der
Dussen. Groningen, Martinus Nijhoffs Uitgevers, 1993, p. VII.
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Brievenbus van Standaard der Letteren van 23 november 2000 (blz. 18 - 19)

onder de titel De keuze van Sophie, alweer een aan de romanliteratuur ontleende titel (Sophies's Choice van William Styron, ook met die titel verfilmd).
Haar lezing moge in sommige opzichten `een heilbrengende diagnose' hebben
bevat, aldus Erik Aerts van de K.U.L., ze gooide met haar `te ongenuanceerde zwart-wit tekening' te veel zaken op een hoopje. Haar opgeklopte tegenstelling tussen wetenschappelijk professionalisme en haar dilettantisme is een
`sofisme' van Sophie. Dat is ook de mening van Guy Vanthemsche van de
V.U.B : met 'al te grove penseeltrekken' van een verfborstel maakte zij een
karikatuur van het historiografisch onderzoek in Belgie, en het is een illusie te
menen dat geschiedenis alleen maar kan geschreven worden als een pakkend
`verhaal'. Die kritiek is naar mijn mening volkomen terecht.

3.3. EEN VOORBEELD UIT DE ZUID-AFRIKAANSE LETTERKUNDE.
Op soek na Generaal Mannetjies Mentz ' is de debuutroman in het Afrikaans
van een wat ouder Namibisch burger Christoffel Coetzee. De roman werd
bekroond met de 'De Kat/Sanlam Romanwedstrijd, in samenwerking met
Radiosondergrense, SAL en die Stigting vir die Skeppende Kunste', een niet
onbelangrijke bekroning.
Hij bevat vier delen van ongelijke lengte, alle vier verteld in de ik-vorm door
andere rapporteurs, want zo kan men die vertellers van een tegelijk fictionele en historisch-biografische materie wel noemen. Het eerste, vrij korte deel,
van maar 25 bladzijden tekst, is een Inleidende redakteursnota : Op soek na
`n verlore generaal' (blz. 1-28). We mogen aannemen dat ze toegeschreven
kan worden aan de auteur, behorend tot een geslacht geboren in de jaren
1940- 1950, dat nog familieleden heeft horen vertellen over 'die SuidAfrikaanse Oorlog (1899-1902)'. Daar wordt meteen op gezag van de auteur
zelf de moeilijkheid van zo'n historische rapportage aangekaart. Er bestaat
zo weinig schriftelijke overlevering over die oorlog, laat staan over het mysterieuze personage Mannetjies Mentz, zegt hij, en als `amateurgeskiedkundige' moet hij zich vooral verlaten op `oorvertellings' (10). Die zijn ook niet
zo talrijk en hoe betrouwbaar zijn ze? Het gemis aan bronnendocumentatie
wordt nog door die onbetrouwbare `volksmond' aangescherpt.

4 Christoffel Coetzee, Op soek na Generaal Mennetjies Mentz. Kaapstad, QueillerieUitgevers, 1998, 300 blz. De verwijzingen bij citaten staan niet in voetnoten, maar in mijn
tekst.
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Van meet af aan rijzen aldus reuzegrote vragen die het hele boek, een 'socktog' naar generaal Mannetjies Mentz (10), zullen domineren: heeft die man
werkelijk bestaan? heette hij zo? was hij generaal? Is die zoektocht niet
domme tijdverspilling? De verbondenheid van de biografie van Mannetjies
Mentz met de eigen familiegeschiedenis van de verslaggever bemoeilijkt het
historisch onderzoek nog, want hoe is die verwevenheid uitgedeind tot
`legende' of `volksvertelling' (22)? De rapporteur gaat toch maar op zoek,
maar hij rondt zijn deel af met een niet mis te verstane slotzin: ' Die persoon
wat ons ken as `Mannetjies Mentz' (maar wat moontlik nie `Mannetjies
Mentz' heet nie) het 'n moeder gehad '(27). Dat belooft dus voor de volgende 270 bladzijden. De 'redakteursnota' biedt al, zoals ook de volgende
delen, uitgebreide voetnoten over personen, plaatsen, gebeurtenissen, toestanden, gebruiken en zo meer, en ze maakt uitvoerig gebruik van secundaire literatuur. Hier staat de deur tussen het historisch en het literaire seminarie al wijd open.
De delen twee en drie worden verteld door een zus en een broer, en die
maken het al behoorlijk bont. Wanneer het eerste, ongedateerde deel ongeveer met de publicatiedatum van de roman (eerste uitgave in 1998) in verband gebracht kan worden, draagt deel II, " Wat vertel je my nou, Soph ?"
( Getranskribeerde en geredigeerde opname deur mev. Ounooi Roos) de datum
1969, terwijl de notifies van haar broer in deel III onder de titel Oom Blink
Frans neem die pen op. ( Geredigeerde oorlogs- en andere herinneringe van
mnr. Frans Naude, broer van mev. Ounooi Roos) ons weer terugbrengen naar

1944. De ounooi krijgt meer dan honderd bladzijden. Ze begint haar relaas
in maart 1900 in het dorp Bethlehem. Ze is er gevlucht in de bergstreek de
Skuilties met haar blanke religieuze familie. We vernemen heel wat over 'Die
Here' en meer nog over complexe familierelaties, bij voorbeeld over haar
Ma. Ze zijn 'plaaskinderen' van afkomst en lijden erg onder de oorlogsperikelen. Haar relaas registreert heel wat realia uit het dagelijkse leven, waarvan de relevantie ten opzichte van de centrale kwestie gering is. We vernemen zowaar tussendoor iets over Mannetjies Mentz, Wiens naam zij pas laat
leerde kennen (49). Zijn pad heeft het hunne gekruist en sindsdien was hun
leven niet meer als tevoren (58). Ze herinnert zich dat hij zwaargewond in
een militair hospitaal lag (63), maar de context blijft wazig. Zij heeft danig
veel moeite om die materie te beheersen; alles blijft in gissingen hangen.
Zij vat zowat het klimaat van de hele roman samen in volgende beeldrijke
zinnen: "n Storie vat sy eie pad, nadat by voel-voel hier vat en daar los, om
later daar fevers anders weer stewiger vas te vat. 'n Storie is terugvat en baie
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misvat ' (53). En jets verder: 'En daar is ek weer aan 't misvat, 'n vieserige
gevat-vat...' (53). Ze zal vertellen wat ze weet van eigen zien en horen, of wat
ze van Mannetjies Mentz weet uit haar dromen (54) ... Kortom, met al dat
vasthaken en weer loslaten geraakt de ouwe tante niet verder dan de lose
praatjes over de generaal (99). Haar verhaal laat zien hoe hachelijk de reconstructie van een stuk geschiedenis op basis van horen- zeggen uit kan vallen,
temeer daar de afstand in de tijd tussen de gebeurtenissen (1900, 1918 ... ) en
de `getranskribeerde en geredigeerde opname' daarvan zo groot is. Hier is
het verbond tussen historiografie en literatuur wel bijzonder riskant, zo vol
incidenten als die Boereoorlog zelf. Het slot van haar 'opname' bevat een
beeld dat beklijft, omdat het model kan staan voor de methode binnen deze
hele meervoudige ikroman: ik heb mijn geschiedenis niet verteld zoals je dat
moet doen, van een begin door naar een eind, zegt de tante heel gevat, maar
ik ben er toch doorgeraakt door de kreukels in mijn zakdoek uit te strijken,
en hier zit ik nu als oude vrouw met nog kreukels in mijn zakdoek, en al wrijf
en wrijf en wrijf ik, ik zal ze er niet uit krijgen, en nu ben ik zeer moe (143)...
Haar broer, de militair Oom Blink Frans Naude, mengt in zijn herinneringen van april 1944 (toen was hij 24 jaar) niet minder dan negen brieven aan
Ounooi Roos, waaronder een brief van negen bladzijden, die we kunnen
lezen als een novelle rond een bizar erotisch avontuur (216-244). Hij spreekt
zijn zus ook aan binnen zijn verhaal (192, 215) - om maar te zeggen hoe zijn
eigen identiteit verstrengeld zit in zijn historische reconstructie. Met Frans
Naude verzeilen we nog meer in de ik-betrokken vertelling, al komt de generaal Mannetjies Mentz hier wel meer op de voorgrond, maar zijn profiel
blijft verhoudingsgewijs vrij vaag. Frans Naude belooft dat hij zal proberen
de complexe affaire van voren of aan te vertellen (224) en de generaal speelt
in dat langste hoofdstuk van de vier (135 bladzijden) wel degelijk zijn rol.
Maar wie was hij eigenlijk? De verteller geeft de indruk dat hij zichzelf moet
verdedigen (147) en hij trekt geregeld de registers van de waarheidsgetrouwe
rapportage open, maar wie of wat moet hij met zijn 'oordelen' verdedigen?
De historische waarheid ligt in dit relaas onoverkomelijk onder vuur. Hier
zijn de kreukels in de zakdoek niet meer te tellen.
De generaal heeft ons voor zijn commando uitgekozen, maar we kennen
hem niet, aldus de verteller: `Geeneen het ooit toegang tot die geslote boek
van kommandant Mannetjies Mentz se verlede gekry nie' (160). Hijzelf is
met de overste samengesmeed tot een eenheid, hij voelde voor hem een bijna
bovenmenselijk.respect (161). Tussen hem en de commandant of generaal is
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een samenhorigheid gegroeid, waarin een `ik' en een jif niet meer onderscheiden kunnen worden, omdat zij mekaar zo onlosmakelijk aanvulden
(162). De zoektocht naar de geschiedenis van Mannetjies Mentz blijkt een
identificatie- of identiteitsprobleem te zijn, waarbij de identiteit van Frans
Naude zelf een centrale schakel is. Hij schrijft aan zijn zus dat hij bladzijden
uitscheurde uit zijn verslag (215, 216). Waarom moest dat toch ? Blokkeert
het ik van Frans Naude niet het uitzicht op het ik van Mannetjies Mentz?
Het vierde en laatste deel, aanzienlijk korter (20 bladzijden), beet zonder meer:
Rofwerk van 'n militére verslag van genL Coen Brits aan genL J.C. Smuts
( Gevind in die nagelate dokumente van genL Brits, 1916/1917(?)). Daar treedt
Mannetjies Mentz nog eens op als een enorm gewaardeerd, maar nu ziek man.
Toch verwijzen de slotzinnen van de roman weer naar Blink - Frans Naude:
van hem wordt in de laatste zin gezegd, dat hij niet `weg' kan zijn, dat hij alleen
`nog niet teruggekomen is'. Daar wordt een uitspraak van dezelfde generaal
Coen Brits uit 1916 of 1917 geciteerd: 'En ken ons generaal Mentz nou?'
Welja, dat is de hamvraag voor dit opzoekingswerk van 300 bladzijden, en de
lezer moet antwoorden: welnee, we kennen hem op verre na niet...

4.

ANDERMAAL HET BETREKKELIJKE WAARHEIDSGEHALTE VAN
GETUIGENISSEN.

Aldus is een snort historische roman in het vaarwater van de meervoudige
ikvertelling terechtgekomen. Ook zo'n historiografische rapportage, in de
vorm van een vrij krakkemikkige biografie, blijkt onderhevig te kunnen zijn
aan dat intersubjectieve polyperspectivisme dat we in zoveel andere varianten van de 'multiple I novel' terugvinden. Of ik weet niet wat voor slagw000rden uit de postmoderne kennisverwerving en betekenistoekenning we
hierop nog kunnen toepassen: polysystemisch, functionalistisch, contextueel. Er zijn grondige verschillen tussen de `systemen' van percipieren en rapporteren van de auteur uit Namibie rond 1998, van de tante uit het boerengezin van op haar vluchtplaats tijdens de Boereoorlog in de bergen, onder
woorden gebracht in 1969, van haar broer de militair uit 1944 en van de
generaal uit 1916/1917. Uit de spanningen tussen dergelijke subjectieve
getuigenissen moeten gebroken spiegels voorkomen.
Het resultaat is inderdaad een veelvoudig verbrokkeld waarheidsgehalte.
Dat relativisme, in de epistemologische zin maar ook in zoveel andere betekenissen, kenmerkt deze vorm van narrativiteit. De getuigenissen van die
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vier blijken zo vaak alleen maar gissingen to zijn. Geen wonder dat de vele
varieteiten van het meervoudige ikverhaal zich vooral over de hele Westerse
literatuur hebben verspreid in de modernistische of postmoderne tijden van
de 20e eeuw, met aan het hoofd Nobelprijswinnaar William Faulkner. `Je
pense, donc je suis' is bij mijn weten niet meer zo representatief voor de
hedendaagse kennisleer. Eigentijdser zou kunnen klinken: ik besta, omdat ik
word waargenomen, of : ik besta in zover en zoals ik word waargenomen. In
de taal van Descartes zou dat zo iets kunnen zijn als: 'On me pense, ainsi je
suis', met 'ainsi je suis' zowel in de betekenis van `daardoor besta ik' als van
`aldus en in zover besta ik'. De meervoudige ikroman weerkaatst artistiek
die kennisleer van de contextualiteit. Indien de betrekkelijkheid van de
waarheid ergens literair vorm heeft gekregen, dan toch in de structuur van
het meervoudige ikverhaal. 'Quid est veritas ?', zei Pilatus. Hij had dit boek
rond Mannetjies Mentz moeten kunnen lezen. De waarheid is een veelvuldig
gebruikte zakdoek waar de kreukels niet van platgestreken raken.
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Valere Depauw, een VV

Marcel Janssens, lid van de Academie

1 . VAN BV NAAR VV?
De naam Valêre Depauw moet ergens in het geheugen van bepaalde
Vlamingen zitten, en niet alleen van literatuurkenners of -minnaars. Ik wou
zijn figuur en vooral de receptie van zijn oeuvre hier even ter sprake brengen, omdat daar - althans voor mij - bepaalde problemen van de literaire
geschiedschrijving mee verbonden kunnen worden.
Hoe gaan wij nu, in 2001, om niet te zeggen: over tien jaar, om met de literaire nalatenschap van iemand die gedurende decennia zo tussen 1940 en
1990 een Bekende Vlaming, een BV, was, en nu, zes jaar na zijn dood, kennelijk al een Vergeten Vlaming, een VV, is geworden? De literatuurgeschiedschrijver staat voor problemen van selectie, profilering, textuele afweging, contextualisering, evaluatie enzomeer. Ik kan die problemen met
betrekking tot Valêre Depauw niet oplossen, ik wou ze hier even aanraken
voor verdere discussie.
Ikzelf heb me de laatste tijd wat in zijn oeuvre verdiept naar aanleiding van
een herdenking in Ronse op 18 September 1999. Hij werd te Ronse geboren
in 1912 en overleed in Sint-Job in 't Goor in 1994. Ik kwam onder de indruk
van wat ik als zijn beste romans beschouw, Op weg naar Montsegur van 1976
en de trilogie De uiterste hoeksteen, in een definitieve versie samengesteld in
1985. De man publiceerde vanaf 1937 een veertigtal boeken onder zijn eigen
naam en een tiental andere onder verscheidene schuilnamen.
Wie kent er daar nog een paar van en wie leest die nog? En hoeveel woorden
krijgt hij nog in een komende literatuurgeschiedenis, en hoeveel woorden
krijgt zekere Herman Brusselmans daarin? Ik lig niet wakker van die vragen,
maar zij begeleiden voortdurend mijn eigen activiteiten van schiften, klasseren en opruimen.
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2. PROFIEL
Ik wil eerst even een profiel van de auteur schetsen en me dan concentreren
op de receptie van zijn werk, vroeger en nu, zij het noodgedwongen vrij summier. Dat kan Leiden naar vragen betreffende zijn positionering in een
Nederlandse literatuurgeschiedenis'.

2. 1. TAVI-SYNDROOM
Er is met die receptie inderdaad een en ander aan de hand. De man heeft
levenslang geleden onder een Tavi-syndroom. Hij was nog maar tweeentwintig, toen hij een klucht over Tavi in Ronse schreef, die enorm populair was.
Daaruit kwam een koddig volksboek, een snort schelmenroman, voort in 1937
en daar werden meer dan tachtigduizend exemplaren van verkocht. Depauw
zelf rekende dat boek, dat zijn naam heeft gemaakt, niet tot de literatuur. In
1979 beleefde het nog zijn negende druk 2 . Populair is hij ongetwijfeld geweest.
Van de roman Nevels over 't Moerven, uitgegeven bij het Davidsfonds, gingen
ook zevenenzeventigduizend exemplaren over de toonbank. Van welk Vlaams
auteur zouden er in de laatste halve eeuw in Vlaanderen al zevenenzeventigduizend stuks verkocht zijn? Van Uitgeverij Guggenheimer allicht wel, maar ja,
de verkoop van dat boek werd bij gerechtelijk vonnis verboden, en dat helpt
ongemeen goed. De revue Tavi ees getraut uit 1934 werd de roman Tavi - Een
vroolijk guitenleven in 1937. De revue werd tot in 2000 in Ronse opgevoerd. Hij
staat in zijn vaderstad bekend als de man die Ronse leerde lachen met zichzelf.
En niet alleen in Ronse. Clem Schouwenaars schreef nog in zijn recensie van
Op weg naar Montsegur in Vooruit van 1977: `ik geloof dat hij dat Tavi-imago,
ondanks vele van zijn latere inspanningen, nooit helemaal is kwijtgeraakt.'3
Na Tavi heeft hij zijn naam als volksschrijver, al of niet onder schuilnamen,
nog verstevigd en bestendigd met boeken vol grapjasserij, die hem afstempelden als populistische Uilenspiegel.

I Cf. Marcel Janssens, Een hoeksteen voor Valere Depauw, in: Vlaanderen, Jaargang 49, nr. 1,
januari-februari 2000, p. 43-45.
`van'
van en`over'
over (Valêre Dep)
auw in: Vlaanderen,
2 Cf. Luc Decorte , Bio- en bibliografie
Jaargang 33 ,
september- oktober-november-december.
3 Clem Schouwenaars, Valere Depauw, Op weg naar Montsegur, in: Vooruit, 24-2-1977.
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2.2 SOCIALE HEIMATROMANS

Zo is hij in de categorie der volksschrijvers verzeild, voor velen voor goed.
Hij heeft dat populisme nochtans vrij vlug verruimd en overstegen met een
paar sociale romans van een behoorlijk niveau die teruggingen op zijn eigen
tewerkstelling als handwever in het textielbedrijf van zijn wader (al vanaf zijn
vijftien jaar) en die getuigden van zijn lotsverbonden engagement voor de
verdrukte arbeider. Als autodidact stelde hij zijn talent ten dienste van de
`verheffing van den Vlaamsen koelie', bijvoorbeeld in de trilogie Het
geslacht Wieringer, kort na de Tweede Wereldoorlog uitgegeven met de hulp
van Angele Manteau. Daarmee tilde hij zijn sociale heimatverhalen op een
wat degelijker niveau. Maar ook in dat segment van zijn oeuvre staat hij
geboekstaafd als onderhoudende, al te gladde volksverteller, als maker van
guitig volksvermaak. Hij is zich geleidelijk maatschappijkritischer gaan
opstellen dan in de tijd van die kluchtige Ronsische esbattementen, maar die
wending wordt ook vaak over het hoofd gezien. Zit hij inderdaad in ons collectief geheugen in de buurt van Emiel van Hemeldonck, Gaston Duribreux
of F.R. Boschvogel? En waar horen dergelijke oeuvres thuis in een polysystemisch doorwrochte literatuurgeschiedenis?

2.3. VLAAMS-NATIONALISMS

Een ander stigma in zijn imago is zijn Vlaams-nationalisme. In Ronse, toen
gedomineerd door een Franssprekende bourgeoisie, werd hij in het Frans
opgevoed, maar werd in het Interbellum en tijdens de oorlog een fervent aanhanger van het nationalistische ideeengoed. In de repressietijd werd hij gefnterneerd in Gent, Sint-Gillis en Lokeren. Vanaf september 1944 verbleef hij
een jaar lang in het interneringskamp te Lokeren, onder meer in het gezelschap van Filip de Pillecyn (in Depauws herinneringen genoemd Tilip den
Duvel', naar dat lekkere bier). Geen wonder dat hij het levenseinde van de
oorlogsburgemeester van Ronse, Leo Vindevogel, terechtgesteld in Gent op
25 september 1945, beschreef in zijn roman De dood met de kogel uit 1950, die
niet minder dan vijf keer werd herdrukt. Daarin vermomt hij zichzelf in de
figuur van de journalist Joris Woeste. Dat geruchtmakende boek werd in
1977 heruitgegeven en nog eens op bijna tienduizend exemplaren herdrukt in
1992. Dan ging die geschiedenis als toneel in premiere in Ronse op 24 september 1993 en werd dat stuk ook elders opgevoerd. Toen lag die Vlaamsnationalistische afstempeling al lang rotsvast op zijn imago gebeiteld.
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Hij combineerde de Vlaams-nationalistische doelstellingen met zijn sociaal
en christelijk engagement. In zijn jeugd las hij de roman van Louis Hemon,
Maria Chapdelaine, over de verdrukking van een yolk met zijn taal in
Quebec (die roman zal hij zoveel jaren later, in 1976, ook nog te pas brengen in zijn verhaal over de opstand der Katharen in Occitanie in Op weg
naar Montsegur).
Ik wil maar zeggen dat in zijn opvatting van de nationalistische identiteit de
politieke, sociale en economische componenten samengaan. Dat bleek weldra uit zijn romans Breiz Atao en Opstand in Guernika (1964) over verdrukte etnische minderheidsgroepen in Bretagne en Baskenland. (Hij droomde
ervan ook nog zo'n roman te schrijven over een derde verdrukt volksdeel in
West-Europa, de Duitstaligen in Zuid-Tirol, maar dat is er niet meer van
gekomen).
In die boeken over verdrukte minderheidsgroepen blijkt zijn talent als
romanschrijver gerijpt te zijn, zowel inhoudelijk als structureel. Hij is dan
klaar voor wat ik zijn beste werk noem, Op weg naar Montsegur uit 1976 en
de trilogie De uiterste hoeksteen uit 1985, een historiografische roman rond
drie middeleeuwse vrouwenfiguren uit onze contreien: Sybillie van Gaege,
Lutgardis van Tongeren en Hadewych - nog een voltreffer op rijpere leeftijd,
waar hij terecht een paar keer voor werd bekroond.

2.4. MAGISCH-REALISME, PARA-PSYCHOLOGIE
In die laatste jaren schreef hij ook een paar opmerkelijke romans die tot het
magisch realisme gerekend kunnen worden. In de Academie Internationale
Manternach in Luxemburg was hij vanaf 1972 in contact gekomen met de
parapsychologie en met de gnostische kennisleer van de Nederlandse academici H. van Praag en W.H.C. Tenhaeff. (Drs. H. van Praag zou twee recensies schrijven over Op weg naar Montsegur). Die roman, zowel als De zevende bron van zeven (1971) Troubadour tussen kruis en vuur (1978) en En toen
begon de vreemde droom (1979), liggen heel dicht bij het magisch-realisme,
alvast met thema's verbonden met paranormale verschijnselen. Hier gaapt
toch een enorme kloof tussen de grollen aan de tong in een Ronsisch café
zoals in Tavi en deze hooggestemde ideeenromans over de gnose, refncarnatie, de ellipsen van de geschiedenis, de diepgang van de middeleeuwse mystiek in de Nederlanden.
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2.5.

KATHOLIEK

Precies zijn katholieke geloofsovertuiging, met apostolische gedrevenheid
beleden, is een alom zichtbaar fundament van zijn gedachtegoed. In zijn
memoires Uit alle dalen der herinnering (1974) belijdt hij zijn geloof als de
zingeving van zijn ]even en werk. In De uiterste hoeksteen staat: Ten zin van
Christus zelf. `Ik ben de weg'. Vier woorden slechts maar ze zijn de uiterste
hoeksteen van het Christendom, ze zijn wegwijzer naar de kern'. Daar zegt
hij ook dat het boek van Daniel Rops Jesus en son temps zijn livre de chevet' was 4 . En in een interview, in zijn sterfjaar 1994 afgenomen door Rudi
Knaepen in Het Belang van Limburg (4-8-1994) onder de titel `Ik vecht als
men me geen katholieke schrijver noemt', beweert hij zonder meer: 'En
noem me gerust een katholiek schrijver. Ik zou vechten als ge dat niet doet'.
Jan D'Haese schreef bij zijn overlijden: `(hij) was niet alleen een talentvol
schrijver, hij was bovendien een man met een heilige overtuiging, als mens,
als gelovige en als Vlaming. Dat is hem niet altijd in dank afgenomen'5.
Zijn uitgesproken katholiek imago versperde hem doorgaans de toegang tot
niet-katholieke media. De kranten, weekbladen en tijdschriften die aan hem
de relatief verschuldigde aandacht besteedden, waren van uitgesproken
Vlaamse en christelijke signatuur (het respons in Nederland was zeer gering;
wie met een Vlaams en katholiek imago boven de rivieren wil, kan daar van
een kale reis thuiskomen).
Het bijzonder sympathieke respons van Hubert Lampo in Volksgazet en in
andere geschriften, zoals verder nog aangehaald wordt, en in Vooruit, vormt
een opvallende uitzondering op die vrij algemene regel.
Op zijn doodsprentje staan volgende verzen van Anton van Wilderode:
Je was een helder, hevig, eerlijk man
die voor geen macht aan machtigen versaagde
maar voor je yolk altijd het hoogste verzorgde
( al kwamen daar geen eretekens van)

4 Cf. Marcel Janssens, o. c.,
p. 44.
5 Jan D'Haese, Valere Depauw overleden, in 't Pallieterke, 10-8-1994.
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2.6. PRIJZEN
Neen, geen eretekens, maar de man kreeg een aantal niet onbelangrijke prijzen: in 1955 de Romanprijs van de Provincie Antwerpen en in 1979 de Prijs
voor Letterkunde van de Vlaamse Provincien voor Op weg naar Montsegur.
Zijn romantrilogie De uiterste hoeksteen, bestaande uit Bij wijlen lief, bij wijlen leed, 1k ben zo wijd en Bevrijd van alle Hood, werd bekroond met de Prijs
Scriptores Christiani 1984 en met de Karel Barbierprijs 1985 van de
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. In 1989
werd hem de Prijs van de Provincie Antwerpen voor het Gezamenlijk
Letterkundig Oeuvre toegekend.

3. RECEPTIE

3. 1. LITERAIRE KRITIEK
De receptie van Valêre Depauws werken in dagbladen, weekbladen en tijdschriften is maar mager uitgevallen. In Nederlandse media is die nagenoeg
onbestaande, wat ons niet mag verwonderen. In Vlaanderen verschenen tussen 1937, het jaar van zijn debuut met Tavi, en 1994, het jaar van zijn overlijden, welgeteld 235 artikels over hem, dat wil zeggen zes artikels per jaar en
zes artikels per bode.
De meer dan tachtigduizend exemplaren van de volkse voltreffer Tavi. Een
vroolijk guitenleven speelden hem parten. Hij werd afgestempeld en meteen
afgevoerd als een lollige volksschrijver. Bovendien bleek hij in de jaren 1930
en 1940 bij extreemrechts op een zo goed blaadje to staan, dat hij buiten de
radicaal-flamingante milieus op geen interesse meer kon rekenen. Ook zijn
katholieke overtuigingen maakten hem ter linkerzijde onverteerbaar. Vanuit
liberale en socialistische hoek werd er in het toenmalig sterk verzuilde literaire systeem in Vlaanderen bitter weinig over hem gepubliceerd.

6 Cf. Tine van Daele, Nationalistische motieven en etnische minderheden in het oeuvre van Valêre
Depauw. Licentiaatsverhandeling K.U. Leuven, 1997, p. 34:
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In de jaren 1970, toen hij in zijn derde leeftijd naar zijn hoogtepunt groeide,
leefden de belangstelling en de waardering weer op. Zijn magisch-realisme
lokte weer veel recensies en commentaren uit, en vast niet alleen van zijn
grootste supporter in die sector, Hubert Lampo. De prijzen die hem werden
toegekend, evenals de oplagecijfers, de publicatie van een Omnibus in 1990,
en de vertalingen van zijn latere werken liepen parallel met dat opgekrikte
prestige in de literaire kritiek, dat hij op hoge leeftijd nog mocht genieten.

3.2.LITERATUURGESCHIEDENISSEN, LEXICA
Is de receptie van Valere Depauw in de lopende literaire kritiek niet zo den-

derend geweest, dan doet zijn aanwezigheid in de Nederlandse literaire historiografie nog meer vragen rijzen. Ik heb de belangrijkste literairhistorische
overzichten uit Noord en Zuid nagekeken, en daar constateer ik bedenkelijke lacunes. Ik heb ze lang niet allemaal doorbladerd, maar ik heb een en
ander gesprokkeld dat ik hier vlug wil vermelden. Ik zal daar niet te dramatisch over doen, want aan sommige verzamelwerken waar zelfs de naam
Valêre Dapauw niet in voorkomt, heb ikzelf meegewerkt.
3.2. 1. Niet

Ik vermeld een paar overzichtsgeschiedenissen van na 1970, toen Valêre
Depauw toch al buiten zijn Tavi-reputatie naam had gemaakt als romanschrijver uit de Vlaamse generatie Andre Demedts, Paul Lebeau of Maria
Rosseels en Rose Gronon. Ik vind hem bijvoorbeeld niet in het overzicht
van Lieven Rens, Acht eeuwen Nederlandse Letteren van Van Veldeke tot
vandaag, gepubliceerd in 19717.
In zijn Woord vooraf schrifft Lieven Rens: Noor ieder geschiedschrijver is de
behandeling van de eigen tijd riskant. Bij het gebrek aan perspectief zijn willekeur, onvolledigheid, betwistbare waardering niet te vermijden. Ik heb
deze risico's toch maar op me genomen, omdat ik in geen geval de lezer van
vandaag de literatuur van vandaag Wilde onthouden'8.

7 Lieven Rens, Acht eeuwen Nederlandse Letteren van Van Veldeke tot vandaag.
Antwerpen/Utrecht ,
Uitgeverij De Nederlandsche Boekhandel, 1971.
p. 5.
8 Lieven Rens o. c.,
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Bij die literatoren van vandaag (zeg maar tot 1970) vinden we wel een Paul
de Vree, een Urbain van de Voorde, Frans Depeuter of Jan Hammenecker,
ook de tijdschriften Bok, Mep, Heibel en Labris, maar geen Valêre Depauw.
Ook niet bij Hugo Bousset in zijn boek Schreien, schrijven, schreeuwen. Drie
trends in de Nederlandse prozaliteratuur 1967-1972, gepubliceerd in 1973 (en
met 1972 zijn we nog wat dichter opgeschoven naar de toemnalige actualiteitswaarde van Valêre Depauw)9.
In het overzicht Nederlandse literatuur na 1830, uitgegeven door de Stichting
Teleac en de BRT- Instructieve Omroep in 1984, waar ikzelf ook een en
ander in geschreven heb, geen spoor van onze auteur. Ook niet in het
Nationaal Biografisch Woordenboek...

Ik bladerde ook nog eens in het destijds zo geprezen overzicht van Reinder
P. Meijer, Literature of the Low Countries. A Short Story of Dutch Literature
in the Netherlands and Belgium uit 1978, maar tevergeefs'°.
En ook de Nederlandse Literatuur, een geschiedenis uit 1993 kent hem niet.
Die kent wel tijdgenoten van Depauw als Frans Depeuter, Andre Demedts
of Inez van Dullemen. In het Woord vooraf van die ‘geschiedenis' staat: 'De
geschiedenis bestaat niet' " , en verder: 'Want ook de literatuurgeschiedenis
bestaat niet. Iedereen heeft bij wijze van spreken zijn eigen literatuurgeschiedenis '. Ja, als zelfs de Beatrijs overgeslagen kan worden ... Dan moet
je niet over een zekere Depauw, Valere gaan zeuren (Herman Brusselmans
staat daar overigens ook niet in).
Ook in Literaire Lustrums en Literaire klimaten van Nederlandse makelij
tussen de jaren 1960 en 1990 moeten we hem niet gaan opzoeken.

9 Hugo Bousset, Schreien, schrijven, schreeuwen. Drie trends in de Nederlandse prozaliteratuur
1967-1972. Ingeleid door Bernard Kempo. Brugge Orion/desclee de Brouwer, 1973.
10 Reinder P. Meijer, Literature of the Low Countries. A Short Story of Dutch Literature in the
Netherlands and Belgium. The Hague/Boston, Martinus Nijhoff, 1978.
11 Nederlandse Literatuur, eengeschiedenis. Hoofdredactie M.A. Schenkeveld-Van der Dussen.
Groningen, Martinus Nijhoff Uitgevers, 1993, p. V.
p.2.
12 O. c. ,
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3.2.2. Wel
Wij vinden zijn naam dan we!, en overigens heel vroeg (vOOr zijn zelfontplooiing als romanschrijver met een heel serieuze thematiek) in overzichten
van de Vlaamse letterkunde, zoals dat van Marnix Gijsen, De literatuur in
Zuid-Nederland sedert 1830. In de `Vierde herziene en vermeerderde druk'
daarvan, verschenen in 1951, wordt in het laatste hoofdstuk IX, Nieuwe of
krachtigere geluiden sedert 1940, gezegd: `Onder de vruchtbare, leesbare
auteurs van onderhoudende lectuur moeten genoemd worden Rene J.
Seghers, Valêre Depauw, Staf Weyts en P. Van Lishout' 13 . Toen was
Depauw nog alleen een vrij succesrijke populaire, zo niet populistische
schrijver die leesbare' en `onderhoudende lectuur' produceerde. Of dat een
voldoende sterk criterium is om hem op te nemen in een literatuurgeschiedenis, daarover moet de literatuurhistoricus beslissen. Marnix Gysen meende kennelijk van wel. Zo oordeelde ook R.F. Lissens in De Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden, rond diezelfde tijd verschenen, in 1953. Eveneens
in het laatste hoofdstuk order de titel In het teken van het
Persoonlijkheidsideaal schreef R.F'. Lissens: `Vlotte lectuur leveren R. de
Wachter, V. Depauw, D. Rosseels, A. Berkhof, die zich veelal meer op het
gebied van de ontspanningsliteratuur dan van de kunst bewegen. Alleen
Depauw poogt zich eenmaal boven het gewone peil van deze productie te
verheffen met zijn sociale trilogie: "De geschiedenis van Mathias Wieringer"
(1947-1949) 14 . Daar wordt Depauw nog wel geklasseerd bij de vlotte ontspanningslectuur, zoals bij Marnix Gijsm, die dan toch maar weer de moeite waard is om - weeral opsommingsgewijs - in een literatuurgeschiedenis
vermeld te worden; maar Depauw wist zijn werk toch boven dat `gewone
peil' uit te tillen met een `sociale trilogie' uit de late jaren 1940. Die was de
voorbode van ideeel veel zwaarder doorwegend narratief werk vanaf de
wren 1950.
Ik wil bier speciaal Hubert Lampo vermelden, die Valêre Depauw nadrukkelijk heeft geprezen, niet in het minst omdat hij in diens thematiek Binds de
jaren 1960 en 1970 een nauwe verwantschap met zijn eigen magisch-realisme

" Marnix Gijsen, De literatuur in Zuid'-Nederland sedert 1830. Vierde herziene en vermeerderde druk. Uitgeversmij. NV Standaard Boekhandel,1951, p. 153.
'4 Dr.R.F. Lissens, De Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden. Amsterdam/Brussel, Elsevier,
1953,p. 192.
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herkende. Lampo zal hem op grond van die thematiek uitvoerig blijven
loven15 . In een overzicht The contemporary novel in Dutch, in The novel today ( Belgian Review) uit 1970 constateert hij dat Vlamingen hun vertellerstalent wantrouwen en nogal gemakkelijk de vlotte vertellers afvoeren naar
de minderwaardige ontspanningslectuur, maar iemand als Valêre Depauw
(met de foto in de tekst), ook al te lichtvaardig in dat verdomhoekje
gedumpt, verdient alle lof voor werken als Een handvol aarde, Breiz Atao en
Opdracht in Guernike . Die waardering zal Lampo later nog staven met
commentaren bij hoogtepunten uit Depauws oeuvre als Op weg naar
Montsegur en de trilogie De uiterste hoeksteen.
In lexica, auteurslijsten, encyclopedieen van de Vlaamse beweging of provinciale literaire gidsen vinden we hem het vaakst, ja, daar blijkt hij een vaste
stek te hebben. Als er ergens maar een Vlaams belletje rinkelt, is de naam
Valêre Depauw present.
Vanzelfsprekend vinden we hem naar behoren belicht in de Encyclopedie van
de Vlaamse Beweging A-L uit 1973 met een bijdrage van Mon de Goeyse " en
nog wat uitvoeriger in de Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging AF uit 1998, waar het artikel van Mon de Goeyse aangevuld werd door Dries
Janssen " . Hijzelf werkte mee aan Twintig eeuwen Vlaanderen. Deel 14.
Vlaamse Figuren II. Van Hippoliet Meert tot Theo Brouns uit 1976, waar hij
de tekst bij de foto van Leo Vindevogel schreer, en hijzelf wordt herdacht
met zijn bijdragen aan het satirisch weekblad Rommelpot in de jaren 19451949 in Twintig eeuwen Vlaanderen. Deel 6. De Vlaamse Beweging III. De
Vlaamse Beweging na 1940 , verschenen in 1979, toen hijzelf al zoveel meer

15

16

17

18

19

20

Cf. Hubert Lampo, VaMre Depauw, in: Mededelingen van de Vereniging van Vlaamse
Letterkundigen, 1980, nr. 103, p. 28-30.
Hubert Lampo, The contemporary novel in Dutch, in: The novel to-day ( Belgian Review ) .
Gent, Snoeck- Ducaju en Zoon, 1970, p. 33.
Encyclopedie van de Vlaamse Beweging A-L. Tielt/Utrecht, Uitgeverij Lannoo, 1973,
p. 400.
Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging A-F. Tielt, Lannoo, 1998, p. 915-916.
Twintig eeuwen Vlaanderen. Dee! 14. Vlaamse Figuren II. Van Hippoliet Meert tot Theo Brouns.
Hasselt, Deideland Orbis, 1976 ,
p.271-274.
Twintig eeuwen Vlaanderen. Deel 6. De Vlaamse Beweging III. De Vlaamse Beweging na 1940.
Hasselt, Heideland Orbis, 1979,
p.248
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gepresteerd had dan die columns in de trant van 't Pallieterke en o.m. met
Op weg naar Montsegur op het toppunt van zijn literaire competentie was
geraakt. Ook Wie is wie in Vlaanderen 1980. Eerste uitgave van Rik Decan
kent hem.'
Deel 9 van de Culturele geschiedenis van Vlaanderen dat handelt over de literatuur van de twintigste eeuw besteedt aan hem onder de hoofding
Voortzetting van de traditionele prozakunst vijftien regels op een blad met
Brie kolommen met een beknopt overzicht van zijn overvloedige productie
tot en met En toen begon de vreemde droom uit 1979. Ook Op weg naar
Montsegur wordt even in die opsomming vernoeme.
Literaire lexica, vooral die gewijd aan Vlaamse prominenten, vergeten hem
niet, zoals de Literaire Gids voor provincie en stad Antwerpen van Jos Bone
en Guy van Hoor, waar hij onder de gemeente Brecht wordt ingeburgerd.
Het Winkler Prins Lexicon van de Nederlandse letterkunde -Auteurs, anonieme werken, periodieken, bijgehouden tot 1984, vermeldt o.m.: 'Met zijn boek
over de Katharen Op weg naar Montsegur (1976) schreef Depauw een knappe magisch-realistische roman ' . Dat Lexicon kent als secundaire bibliografie alleen de twee korte monografieen van Andre Demedts uit 1978 en 1981,
niets meer. Ook het Oosthoek Lexicon. Nederlandse & Vlaamse Literatuur
uit 1996 heeft hem opgenomen'. Wie bij benadering wil weten onder hoeveel
schuilnamen Valêre Depauw heeft gepubliceerd, kan terecht in het boek
Auteursnamen I Pseudoniemen, samengesteld door Wim Hazeu 26 : daar worden vier schuilnamen vermeld, terwijl hij zeker onder een tiental pseudoniemen heeft gepubliceerd.
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23

Rik Decan, Wie is wie in Vlaanderen, 1980. Eerste uitgave. Brussel, Cegos Makrotest, 1980,
13. 302.
Culturelegeschiedenis van Vlaanderen. Deel 9. Literatuur. De twintigste eeuw. Deurne,
Uitgeverij Baart, 1983, p. 67.
Jos Bone en Guy van Hoof, Literaire Gids voor provincie en stad Antwerpen, Schoten,
Hadewych, 1185 p.116.

24

Winkler Prins Lexicon van de Nederlandse letterkunde, Auteurs, anonieme werken,periodieken.
Amsterdam/Brussel, Elsevier, MCMLXXXVI ,
p. 112.

25

Oosthoek Lexicon. Nederlandse & Vlaamse Literatuur. Redactie: drs. Christine Brackman I
drs. Marijke Friesendorp. Utrecht/Antwerpen, Kosmos - Z & K Uitgevers, 1996, p. 92.
Auteursnamen 1 Pseudoniemen. Samengesteld door Wim Hazeu. Amsterdam, Uitgeverij De
Harmonie, Sin el 390, s.d., p. 21.
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4.

WAAR IN DE GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE LITERATUUR?

Welnu, men kan zich zoals Andre Demedts destijds in het septembernummer 1984 van het tijdschrift Vlaanderen terecht afvragen hoe het komt dat
zoveel leraars en recensenten die auteur gewoon niet blijken te kennen, of
meer nog: waarom hij uit gezaghebbende literatuurgeschiedenissen is weggegleden.
Andre Demedts velt in de Conclusie van zijn monografie over Valêre
Depauw volgend genuanceerd oordeel: 'Met zijn beste boeken sluit Depauw
bij heimatkunstenaars als Van Hemeldonck en Coolen, of beoefenaars van
het magisch realisme als Daisne en Lampo aan. Daarbij komt verder zijn
belangstelling voor het bedrijfsleven en voor de nationale bewegingen. De
talrijke herdrukken en vertalingen van zijn boeken bewijzen dat hij een talrijk publiek gewonnen heeft. Wel niet degenen die uit snobisme altijd alles
anders willen, wel degenen die hopen op een antwoord op steeds terugkerende kernvragen en de volkse lezers die aan de lichtzijde van het Leven vergetelheid van hun miseries zoeken. De ware kunst is geen product van theorieen en geen modevoorwerp, zij is een persoonlijke schepping die door 's
levens waarachtigheid wordt bezield'27.
Andere commentatoren oordeelden op grond van Op weg naar Montsegur
iets stelliger over zijn positie in de literatuur van zijn tijd en in de komende
literatuurgeschiedenissen. Zo Emiel Janssen in De Periscoop van mei 1977:
`Het werd in onze Zuidnederlandse romanliteratuur een zo oorspronkelijk
werk, dat we niet goed weten, voor de laatste jaren, wat wij er naast kunnen
leggen'. Zo ook Dries Janssen in het tijdschrift Schuim (nr. 6) van 1977: 'In
de literatuuroverzichten en geschiedenissen dient vanaf en aan de hand van
Op weg naar Montsegur de auteur Valêre Depauw geheel anders beoordeeld
en gekwoteerd'.
Valêre Depauw geheel anders te beoordelen en te kwoteren? De tijd zal het
leren. In 't Pallieterke van 6 november 1983 stond onder de titel De nieuwe
richting van Valere Depauw: 'Niemand twijfelt eraan dat Valêre, als katho-

27 Andre Demedts, Vatére Depauw. Grote Ontmoetingen. Literaire monografieen. Brugge,
Orion/Nijmegen, Uitgeverij B. Gottmer, 1978.
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liek en Vlaamsnationalist, altijd in een verkeerde, want niet- linkse richting
heeft geschreven. Daar kan je wel een talrijk publiek mee bereiken, over de
grenzen been geraken en zelfs een interprovinciale prijs veroveren, maar dat
is geen waarborg, veeleer een beletsel om to worden opgenomen door diegenen die hier bepalen wie hier recht heeft op een plaats in de Nederlandse literatuur'28 . 't Pallieterke is nu niet direct de meest geschikte afsluiter van dit
onderzoekje, maar de daar gestelde vraag blijft reuzengroot overeind: wie
bepaalt wie recht heeft op een plaats in de Nederlandse literatuur?
Valêre Depauw schreef nog een 'Groot verhaal'. Vindt zo'n Verhaal zijn
plaats in een Nederlandse literatuurgeschiedenis als verhaal, en zo ja, hoe?

28 Geciteerd door Tine Vandaele, o.c., p. 33.
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Over mannen, lieden, lui en andere mensen
De meervouden van de persoonsnamen op man: een geval van taal in-/onstabiliteit
Siegfried Theissen, lid van de Academie

In het Invert Woordenboek van het Nederlands en het Supplement daarop
(Theissen et alii, 1988 en 1993) staan circa 250 enkelvoudige op personen
betrekking hebbende samenstellingen met -man. In de Grote Van Dale 1999
en CD-ROM 2000 (voortaan GVD), vindt men er ongeveer evenveel, als
men de verouderde, gewestelijke en Surinaamse woorden niet meetelt.
Daarvan heeft 75 % slechts een meervoudsuitgang en in 9 op de 10 gevallen
is dit -mannen en anders -lieden. 20 % heeft twee meervouden, meestal -liedenl-lui, dan -lieden/-mannen en in enkele gevallen -mannenl-lui. Bij 5 % vindt
men drie meervouden, nl. -liedenl-luil-mannen en er is een enkel lemma met
vier meervouden, nl. -liedenl-luil-mannenl-mensen. Van enkele woorden zegt
de GVD dat ze geen meervoud hebben en van enkele andere vermeldt hij
geen meervoud, hoewel die er wel degelijk 66n hebben. Het uitgangspunt van
mijn onderzoek is echter niet de GVD geweest maar de ANS (tweede druk,
1997) die 73 substantieven op -man opgenomen heeft (dus ongeveer 30 %
van het totaal woorden), 73 substantieven waarvan men mag aannemen dat
het de gebruikelijkste zijn. We zullen verder zien of dit wel zo is. De classificatie in de ANS is gebaseerd op de verschillende mogelijke meervoudsuitgangen, zodat bepaalde woorden in twee categorieen verschijnen, b.v.
zakenman in de rubriek -lieden /-lui maar ook in de rubriek -mensen.
Duidelijkheidshalve ga ik uit van een andere classificatie, gebaseerd op het
aantal mogelijke meervoudsuitgangen (cf. tabel 1). Ik heb bier geen rekening
gehouden met eventuele substitutiemeervouden, zoals de edelen, de brandweer, de buren en de politie.
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Tabel 1
ANS (1995)
A) Slechts een meervoudsuitgang (27)
1. -lieden: edelman, krijgsman, landman, raadsman, Weidman
2. -lui: I
3. -mannen: barman, boeman, dronkeman, ijscoman, jongeman, kiesman,
kikvorsman, leenman, medicijnman, melkman, muzelman, Noorman,
olieman, orgelman, sandwichman, schillenman, stroman, stuntman,
vuilnisman, weerman, wildeman
4. -mensen: sportman

B) Twee meervoudsuitgangen (36)
5. -liedenl-lui: akkerman, ambachtsman, baggerman, bootsman, buurman, handwerksman, kooiman, koopman, schieman, sjouwerman,
speelman, stuurman, timmerman, tuinman, varensman, veerman,
voerman, zeeman, zegsman
6. -mannenl-mans: Bosjesman
7. -lieden (voorkeur)/-mannen: bewindsman, leidsman, staatsman
7a. -liedenl-mannen: bruggeman, cameraman, hoofdman, ombudsman,
vertrouwensman, voorman
8. -mannenl-mensen: krantenman, onderwijsman, partijman, politieman,
spoorwegman, vakbondsman, wetenschapsman
C) Drie meervoudsuitgangen (8)
9. -liedenl-luil-mensen: buitenman, burgerman, handelsman, werkman,
zakenman
10. -liedenl-luil-mannen: brandweerman, sportsman
11. -liedenl-luil-mensen: verzetsman
D) Vier meervoudsuitgangen (2)
12. -liedenl-luil-mannenl-mensen: kantoorman, vakman
De drie vragen die ik me hier gesteld heb, zijn:
a) hebben deze samenstellingen met -man altijd deze meervoudsvorm
gehad of is er een evolutie geweest?
b) zijn de drie belangrijke naslagwerken uit de jaren '90, nl. de
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Woordenlijst 1995 (voortaan WDL), de ANS 1997 en de GVD 1999
het eens?
c) In hoeverre komen de gegevens van deze naslagwerken overeen met de
resultaten van een elektronisch corpusonderzoek van twee jaargangen
NRC (1993-1994) en acht jaargangen Knack (1991-1998) - samen meer
dan 60 miljoen woorden of meer dan 100 000 teksten?
Aangezien ik de computer niet op de voorbeelden uit de ANS geprogrammeerd heb, maar op de vier verschillende meervoudsuitgangen, heb ik nog
een aantal substantieven op -man gevonden die niet in de ANS staan. Als
deze "nieuwe" woorden slechts een keer in een van de corpora voorkwamen
- de zogenaamde hapaxen - heb ik ze hier niet vermeld.
Een overzicht van het antwoord op de eerste, de diachronische vraag staat
op bijlage II waar de evolutie in kaart wordt gebracht van het WNT over de
GVD '24, de WDL '54, de GVD '76 t.e.m. de drie bovengenoemde naslagwerken van de jaren '90. Tabel 2A laat de evolutie zien van het aantal meervouden.
Tabel 2A
A
WNT

GVD '24

WDL '54

GVD '76

WDL '95

ANS '97

GVD '99

1 my

21 % (9)

50 % (27)

53 % (33)

50 % (36)

52 % (40)

37 % (27)

49 % (36)

2 my

40 % (17)

48 % (26)

45 % (28)

43 % (31)

32 % (25)

49 % (36)

44 % (32)

3 my

33 %(14)

(1)

I

4 % (3)

13 % (10)

11 % (8)

5 % (4)

4 my

(2)

(1)

(1)

(1)

(2)

(1)

Totaal

(42)

(62)

(71)

(76)

(73)

(73)

(54)

Het eerste wat hier opvalt, is de productiviteit van dit samenstellingstype.
Van het zeventigtal door de ANS gesignaleerde lemma's wordt slechts iets
meer dan de helft al door het WNT vermeld. Natuurlijk is er in de jaren '20
nog geen sprake van een b.v. ijscoman of een ombudsman.
We constateren dat de instabiliteit van de meervoudsuitgangen niet jets van
de jaren '90 is: in het WNT hebben bijna 80 % van de substantieven op -man
verschillende meervoudsvormen, meer dan een derde hebben er zelfs drie of
vier. Maar het WNT is een historisch woordenboek en deze verschillende
meervoudsvormen hebben niet noodzakelijk naast elkaar bestaan. In enkele gevallen zegt het WNT trouwens: "vroeger ook..." (zie leen-, leids-,
Noorman).
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Relevanter wordt de vergelijking vanaf GVD '24.
Legt men de drie drukken van de GVD naast elkaar, dan constateert men
tussen '24 en '76 een toename van het aantal substantieven met een meervoud - gewoon omdat er nieuwe lemma's opgenomen worden. Tussen '76 en
`99 verandert er niets. Het percentage lemma's met twee meervouden neemt
of tussen '24 en '76 maar het percentage met drie meervouden neemt toe.
Tussen '76 en '99 stabiliseren beide categorieen zich. Vanaf de jaren '70 is de
situatie in de GVD dus stabiel wat het aantal vermelde meervouden betreft.
In de WDL ziet de evolutie er anders uit: het aantal lemma's met een meervoud stijgt maar het globale percentage blijft gelijk. Eigenaardig genoeg
daalt het aantal substantieven op -man met twee meervouden. Nu wijst dit
niet op een grotere stabiliteit maar integendeel op een groeiende instabiliteit
want in '95 worden er opeens 10 lemma's met drie meervouden vermeld,
tegenover 0 in '54.
Globaal kunnen we zeggen dat van het kleine zestigtal lemma's die in GVD
`24 staan bijna 40 % in de jaren '90 meer meervoudsvormen heeft; slechts 5
% heeft er minder. De instabiliteit is dus duidelijk toegenomen.
Kijken we nu naar de evolutie van de verschillende typen meervouden en het
respectievelijke percentage per naslagwerk (cf. tabel 2B).
Tabel 2B
B
WNT

GVD '24

WDL '54

GVD '76

WDL '95

ANS '97

GVD '99

1) lieden

40 % (36)

41 % (34)

42 % (39)

38 % (42)

35 % (44)

33 % (43)

37% (43)

2) lui

28 % (26)

29 % (24)

27 % (25)

23 % (26)

21 % (26)

21 % (28)

22 % (25)

3) mannen

23 % (21)

29 % (24)

29 % (27)

35 % (39)

43 % (53)

33 % (43)

40 % (46)

3a) mans

6%

(6)

/

/

/

/

3b) men

/

(1)

/

/

/

/

(1)

4) mensen

/

(1)

/

12 % (16)

/

(1)

Totaal

(91)

/

(1)

2%

/
/

(83)

/
(1)

(92)

(2)

/

(1)
(110)

/

(1)
(124)

(130)

(116)

De vraag is hier: is er een algemeen evolutiepatroon?
Men zou kunnen denken dat een algemene evolutie er als volgt uitziet: -lieden ----> -lui ----> -mannen --> -mensen, uiteraard rekening houdend met het feit
dat -mannen niet sekseneutraal is, en de andere drie wel.
Nu zijn er eerst een paar categorieen die geen enkele evolutie hebben ondergaan. Bij de meeste substantieven op -man vindt men echter een evolutie. Het
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komt ook voor dat -lieden later ontstaat dan -man, wat dus niet strookt met
het hypothetisch evolutiepatroon. Indien -lieden, zoals de ANS beweert, werkelijk een hogere waardering uitdrukt dan -mannen, dan zou men hier aan een
soort opwaardering van deze beroepen kunnen denken (b.v.: brandweerman
en cameraman). Er zijn ook gevallen waar -lieden later gesignaleerd wordt dan
-lui: b.v. bij vak- en zakenman. Heel wat substantieven vertonen een chaotisch
evolutiepatroon. Er is eigenlijk maar een enkel voorbeeld van het perfect `logische' evolutiepatroon: lieden —> +lui —> +mannen —> +mensen, nl. burgerman.
Een overzicht van deze evolutiepatronen vindt men in tabel 3.
Tabel 3
Evolutie in de jaren '24-'99
A) Stabiele categorieen
1. met een meervoud:
a) enkele substantieven die altijd -lieden als meervoudsuitgang hebben
gehad, b.v. edel-, krijgs- en Landman
b) heel wat substantieven die altijd -mannen als meervoud hebben
gehad, b.v. ijsco-, klusjes-, kranten-, melk-, sandwich-, stro-, stuntman
2. met twee meervouden:
a) constant -lieden/-lui zonder evolutie naar -mannen: ambachts-, handels-, handwerks-, koop-, schie-, speel-, stuur-, varens-, veerman
b) constant -lieden/-mannen: vertrouwensman
3. met drie meervouden: -liedenl-luil-mannen: kantoorman

B) Instabiele categorieen
a) -lieden --> -lieden/-lui --> -liedenl-luil-mannen --> -liedenl-luil-mannenlmensen: burgerman
b) -lieden/-lui --> -lieden/-lui/-mannen: buur-, timmerman
c) -man —> -man/-lieden: brandweer-, camera-, doel-, hoekman
C) Categorieen met een chaotisch evolutiepatroon
bewindsman: -lieden/-lui --> -lieden —> -lieden/-mannen
sportman: -mannen —> -mannen/-lieden --> -mannen/-lieden/-lui --> -lieden/-lui
staatsman: -lieden/-mannen —> -lieden --> -lieden/-mannen --> -liedenl-lui I-mannen —> -lieden/-mannen
werkman: -liedenl-luil-mannen --> -lieden/-lui --> -liedenl-luil-mannen --> -liedenl-lui
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Wat nu de positie van de verschillende meervoudsuitgangen betreft, kan
men het volgende zeggen:
- lieden: heeft een lichte daling gekend, maar staat nog heel sterk. Niet
alleen vindt men het (eventueel naast andere meervoudsuitgangen) in meer
dan 60 % van de hier onderzochte 80 gevallen, er is ook nauwelijks een
lemma te vinden waarbij het als meervoudsvorm sinds 1924 verdwenen
zou zijn. Het is zelfs daar opgedoken waar men eerst alleen -lui of -mannen aantrof.
- lui: is veel sterker gedaald en staat zwakker dan -lieden. Men vindt het
slechts in 36 % van de hier onderzochte lemma's. Opvallend is dat er geen
enkel lemma bestaat waarvoor -lui de enige meervoudsvorm zou zijn. In
enkele gevallen werd het vroeger wel vermeld maar is het daarna verdwenen; sours is het dan vervangen door -mannen: bewinds-, hoofd-, land-,
Noor-, voor-, vuilnis-, Weidman. Een enkele keer verschijnt het opeens in de
jaren '90, bij b.v. brandweerman (ANS)
- mannen: heeft een sterke stijging gekend en staat nu heel sterk. In meer
dan 70 % van de hier onder de loep genomen 80 lemma's wordt het door
ten minste een van de geraadpleegde naslagwerken als meervoudsvorm
vermeld.
Het is echter niet zo nieuw als men zou kunnen denken. Het wordt in ca.
25 % van de gevallen al door het WNT gesignaleerd. Sours verdwijnt het
dan our later weer op te duiken, zoals bij leids-, win-, werk-, zee-, zegsman.
In andere gevallen heeft het echter - volgens de woordenboeken - definitief
het loodje moeten leggen: akker-, lands-, raads-, sjouwer-, voerman.
Er kan dus geen sprake zijn van een algemene evolutie naar -mannen.
- mensen: wordt vooral door de ANS in ca. 20 % van de gevallen als substitutiemeervoud gesignaleerd. De andere naslagwerken honoreren het
slechts sporadisch. Echt nieuw is deze meervoudsuitgang ook niet: het
WNT vermeldt het al als een van de mogelijke meervouden van vakman.
In de jaren '90 is er dus een vrij grote instabiliteit van de meervoudsvormen bij de substantieven op -man.
Maar zijn de drie bovengenoemde naslagwerken het eens over de graad
van deze instabiliteit? Dat was de tweede vraag die ik me gesteld had.
Als we slechts rekening houden met de lemma's die zowel in de WDL als
in de ANS en de GVD staan, dan ziet de graad van overeenstemming of
afwijking er als volgt uit:
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Tabel 4
De drie naslagwerken zijn het eens over 40 lemma's:
met een meervoud: boe-, dronke-, edel-, ijsco-, jonge-, kies-, kikvors-,
krijgs-, land-, leen-, medicijn-, melk-, muzel-, Noor-,
orgel-, raads-, stro-, stunt-, stuur-, vuilnis-, weer-,
weid-, wildeman
met twee meervouden: akker-, ambachts-, boots-, Brugge-, camera-, handwerks-, hoofd-, kooi-, koop-, schie-, sjouwer-, speel-,
varens-, veer-, vertrouwensman
met drie meervouden: zakenman
met vier meervouden: vakman
Ze zijn het oneens in 25 gevallen:
bar-, bewinds-, Bosjes-, brandweer-, buiten-, burger-, buur-, handels-, kranten-, leids-, onderwijs-, partij-, politie-, sport-, sports-, staats-, timmer-, twin-,
verzets-, voer-, voor, wetenschaps-, werk-, zee-, zegsman
Dat deze drie naslagwerken het in circa 40 % van de gevallen niet met elkaar
eens zijn, is vooral to wijten aan het feit dat de ANS (bijna) als enige het substitutiemeervoud -mensen vermeldt. Inderdaad bedraagt de afwijking tussen
de GVD en de WDL slechts circa 20 %.
Nu rijst de derde vraag: in hoeverre komen de uiteenlopende gegevens van
de drie naslagwerken overeen met de resultaten van het electronisch corpusonderzoek van NRC (voortaan: het Noorden) en Knack (voortaan: het
Zuiden). Een vergelijkend overzicht van het aantal en het type meervoudsuitgang vindt men in bijlage II.
Het totaal aantal meervouden in de drie naslagwerken en in het NRC-corpus ontlopen elkaar niet echt maar er zijn toch een aantal interne verschillen. Wat het Knack-corpus betreft, zijn de verschillen veel groter: men treft
er globaal genomen ongeveer 20 % meer meervoudsvormen aan dan in elk
van de drie naslagwerken.
Van de 27 substantieven, die zowel in alle drie de naslagwerken voorkomen
als ook in de twee onderzochte corpora is er slechts in 7 gevallen ( = 25 %)
totale overeenstemming met het NRC-corpus en in 4 gevallen ( = 15 %) met
het Knack-corpus. Er zijn voor het Noorden meer gevallen van totale afwij-
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kingen dan van totale overeenstemming; voor het Zuiden zijn er zelfs driemaal meer gevallen van afwijking dan van overeenstemming. Maar beide
corpora stemmen meer overeen met de ANS dan met de beide andere. Het
Noorden komt het minst overeen met de WDL (misschien omdat de WDL
ook Zuid-Nederlandse bronnen gehonoreerd heeft) en het Zuiden het minst
met de GVD.
Nu is het wel zo dat deze afwijkingen sours slechts gedeeltelijke afwijkingen
zijn, maar als een naslagwerk twee mogelijke meervoudsvormen signaleert,
dan zou men die twee vormen in zo'n omvangrijk corpus als het onderhavige ook moeten tegenkomen. Treft men er dus maar een aan of nog een derde
naast de twee reeds vermelde meervouden, dan beschouw ik dit als een
(gedeeltelijke) afwijking. In ieder geval schijnt de instabiliteit nog groter to
zijn dan wat de drie naslagwerken al suggereren.
Tabel 5 geeft een overzicht van deze afwijkingen:
Tabel 5
A) Verschil in percentages meervoudsuitgangen in de corpora t.o.v. de
drie naslagwerken
WDL

ANS

GVD

Noord

Zuid

1 meervoud

37 %

22 %

30 %

26 %

19 %

2 meervouden

30 %

56 %

52 %

49 %

37 %

3 meervouden

30 %

19 %

15 %

22 %

26 %

4 meervouden

3%

3%

3%

3%

18 %

Tabel 5A laat zien dat de percentages meervoudsuitgangen in de drie naslagwerken niet overeenstemmen, vooral de WDL wijkt sterk of van de twee
andere. In ieder geval hebben meer dan 60 % van de woorden op -man meer
dan een mogelijke meervoudsuitgang. In NRC is dit meer dan 70 % en in
Knack meer dan 80 %.
B1) Globaal verschil in het aantal meervoudsuitgangen t.o.v. de gevallen
waarover de drie naslagwerken het eens zijn (* : N = Z)
NRC: meer meervoudsuitgangen dan de drie naslagwerken: *camera-,
*jonge-, * zakenman

240 / VERSLAGEN & MEDEDELINGEN

minder meervoudsuitgangen dan de drie naslagwerken: *handwerks-,
vak-, zegsman

Knack: meer meervoudsuitgangen dan de drie naslagwerken: bewinds-,
*camera-, edel-, *jonge-, koop-, politie-, raads-, sport-, verzets-,
werk-, * zakenman

minder meervoudsuitgangen dan de drie naslagwerken: handels-,
*handwerks-, tuinman

B2) Verschil in aantal meervoudsuitgangen t.o.v. de drie naslagwerken apart
NRC
WDL

ANS

GVD

meer meervouden dan

9

5

8

minder meervouden dan

8

6

6

WDL

ANS

GVD

meer meervouden dan

14

11

16

minder meervouden dan

4

4

4

Knack

Vooral voor de lemma's met drie en met vier mogelijke meervoudsuitgangen
is de instabiliteit groter in het Zuiden dan in het Noorden.
De volgende vraag is: worden de verschillende meervoudsuitgangen in de
twee onderzochte corpora even vaak gebruikt als in de drie naslagwerken?
Het volgende overzichtstabelletje (C) geeft daar een antwoord op:
C) Verschil in type meervoudsuitgangen t.o.v. de drie naslagwerken
WDL

ANS

GVD

NRC

Knack

lieden

39 % (21)

38 % (21)

40 % (21)

44 % (24)

30 % (20)

lui

24 % (13)

24 % (13)

25 % (13)

18 % (10)

24 % (16)

mannen

35 % (19)

25 % (14)

33 % (17)

25 % (14)

32 % (21)

mensen

2 % (1)

13 % (7)

2 % (1)

13 % (7)

14 % (9)

In het Noorden komt -lieden vaker voor dan in de WDL, de ANS of de
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GVD; -lui wordt significant minder vaak aangetroffen. Wat -mannen betreft,
correspondeert het percentage met dat van de ANS maar is het lager dan dat
van de WDL en de GVD. Ook voor -mensen komt het percentage overeen
met de ANS maar het is lager dan in de WDL of de GVD. In het Zuiden
wordt -lieden minder gebruikt dan wat in de drie naslagwerken staat; het
percentage van -lui daarentegen komt overeen met dat van de WDL, de
ANS en de GVD; het percentage van -mannen klopt met dat van de WDL
en de GVD maar ligt hoger dan dat van de ANS en voor -mensen is er overeenstemming met de ANS maar niet met de WDL en de GVD.
Maar dit zegt allemaal nog niets over de voorkeur voor een van de meervoudsvormen.
Aan de hand van het corpusonderzoek kunnen we de volgende voorkeursorde per lemma en per deel van het taalgebied bepalen (zie ook bijlage I
X) - Hier heb ik alle lemma's opgenomen waarvoor ik in (een van) de corpora voorbeelden gevonden heb, ook als ze niet in (een van) de drie naslagwerken staan. Met hapaxen is geen rekening gehouden.

Tabel 6
Meervoudsuitgangen die ik in (een van) de twee delen van het taalgebied
gevonden heb
Noord

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

ambachtslieden > -lui
beleids- ?(hapaxen!)
bewindslieden
brandweerlieden > -mannen
buurmannen > -lieden
cameramensen, cameralieden > -mannen
doelmannen > -lieden
edellieden
handelslui > -lieden
handwerkslieden
hoeklieden > -mannen
ijscomannen
jongelui > -mannen > -lieden
I
kikvorsmannen
klusjesmannen
kooplieden > -lui
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Zuid

ambachtslui > -lieden
beleidsmensen > -lieden
bewindsmensen > -lieden
brandweermannen > -lui > -lieden
buurmannen
cameramensen > -lui > -lieden, -mannen
edellieden > -mannen
handelslui
handwerkslieden
/
/
on gelui > -mannen > -lieden
J
kantoormensen
/
klusjesmannen > -mensen
kooplui > -lieden > -mannen

18) kopmannen
19) krijgslieden
20)
21) landsmensen
22) ombudsmannen
23)
24) politiemensen > -mannen
25) raadslieden
26)
27) sportmensen > -lieden
28) staatslieden > -mannen
29) stuntmannen
30) stuurlieden
31) timmerlieden > -mannen > -lui
32) topmensen > -mannen > -lieden
33) tuinmannen > -lieden
34) vakmensen > -lieden > -lui
35) vakbondsmensen > -mannen > -lieden
36) vertrouwensmannen > -lieden
37) verzetsmensen > -lieden > -mannen
38) voormannen > -lieden
39) vuilnismannen
40) weermannen
41) werklieden > -lui
42) wetenschapsmensen > -lieden
43) zakenlieden > -mensen > -lui > -mannen
44) zeelieden > -lui
45) zegslieden

kopmannen
landlieden > -lui
landslieden
ombudsmannen
partijmensen
politiemensen > -mannen
raadslieden > -mannen
spoorwegmannen
sportlui > -mannen, -mensen > -lieden
staatslieden > -mannen > -lui

timmerlui > -lieden
to lui > -mensen > -mannen
tuinmannen
vaklui > -mensen > -lieden
vakbondsmensen > -lui
vertrouwensmannen > -mensen
verzetslui > -lieden > -mensen
voormannen
vuilnismannen
weermannen
werklieden > -lui > -mensen
wetenschapslui > -mensen
zakenlui > -lieden > -mensen > -mannen
zeelui > -lieden > mannen
zegslieden

Globale voorkeur
Noord

Zuid

-lieden > -mannen > -mensen > -lui

-mannen > -lui > -lieden > -mensen

Wat hier meteen opvalt is dat bepaalde lemma's in een van de twee delen van
het taalgebied helemaal niet schijnen voor to komen. Het gaat hier echter om
meervoudsvormen. In het enkelvoud heb ik ze wel aangetroffen, zij het sours
een enkele keer, zoals hoekman of ijscoman die in het Noorden waarschijnlijk gebruikelijker zijn dan in het Zuiden.
Van de 34 gevallen waar er in beide corpora voorbeelden gevonden werden,
is het gebruik in Noord en Zuid slechts voor 24 % (8 lemma's) hetzelfde. Als
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men echter rekening houdt met alle gevonden voorbeelden, ook die Welke
slechts in een van de twee corpora aangetroffen zijn, dan constateert men
dat voor het Noorden de voorkeur uitgaat naar (in dalende volgorde): -lieden, -mannen, -mensen, -lui en in het Zuiden naar -mannen, -lui, -lieden en
-mensen.

Waar -lieden en -lui allebei mogelijk zijn, heeft -lieden in het Noorden bijna
in alle gevallen de voorkeur. Er zijn echter twee uitzonderingen: handelslui
en jongelui. In het Zuiden is het omgekeerd: bijna altijd verkiest men -lui
boven -lieden. Hier zijn er drie uitzonderingen: landlieden, staatslieden en
werklieden. Waar -lieden en -mannen (eventueel met nog een derde of een
vierde vorm) kunnen voorkomen, is er in het Noorden ongeveer even vaak
een voorkeur voor -lieden (7) als voor -mannen (8). In het Zuiden wordt in
dit geval -lieden (5) iets vaker gebruikt dan -mannen (3).
Globaal gezien kan men dus niet zeggen dat er bij de gebruikelijke substantieven op -man een evolutie is van -lieden naar -mannen. Weliswaar staan er
in de GVD tientallen lemma's op -man waarbij geen -lieden- of -lui-vorm
gesignaleerd wordt (meestal beroepsnamen waarvan ik in de onderzochte
corpora geen voorbeelden heb gevonden) maar dit schijnt geen enkele
invloed to hebben op de algemene positie van -lieden.
Ik keer nu terug naar mijn uitgangspunt, de ANS. De eerste vraag is hier:
hoe accuraat is de keus van de ANS? Op basis van het corpusonderzoek
kunnen we zeggen dat de meest gebruikelijke samenstellingen met -man de
volgende zijn.
Tabel 7
Gebruikelijke samenstellingen met -man waarvan in ten minste een van de
twee corpora meer dan 50 voorbeelden in het meervoud gevonden werden (*
= niet in de ANS)

ambachtsman
*beleidsman
bewindsman
brandweerman
cameraman
*hoekman
jongeman

Noord

Zuid

38
2
827
97
59
78
168

57
61
93
46
19
/
179
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koopman
politieman
raadsman
sportman
staatsman
*topman
vakbondsman
vakman
verzetsman
voorman
zakenman
zeeman
zegsman

157
768
61
88
66
115
20
94
29
151
617
65
177

54
313
9
55
64
128
52
85
51
42
381
53
5

Lemma's die in de ANS staan en waarvan ik geen enkel voorbeeld in het
meervoud gevonden heb:
baggerman, barman, boeman, bootsman, Bosjesman, bruggeman,
buitenman, burgerman, dronkeman, hoofdman, leenman, leidsman,
medicijnman, melkman, muzelman, Noorman, olieman, onderwijsman, orgelman, sandwichman, schieman, schillenman, sjouwerman,
speelman, sportsman, stroman, varensman, veerman, voerman, weidman, wildeman
Het verschil in aantal tussen Noord en Zuid is op zichzelf niet significant,
want ten eerste is het NRC-corpus omvangrijker dan het Knack-corpus, en
ten tweede gaat het om meervoudsvormen, wat dus niets zegt over het
gebruik van een bepaald lemma in het enkelvoud.
Vergelijkt men deze lijst nu met die van de ANS, dan valt direct op dat de
keuze van de ANS niet altijd accuraat is geweest: de vrij gebruikelijke lemma's beleidsman, hoekman en topman staan er niet in en van 31 andere (dus
meer dan 40 % van alle door de ANS vermelde lemma's op -man) die wel
vermeld worden heb ik geen enkel voorbeeld in het meervoud gevonden. Dit
betekent uiteraard niet dat ze niet zouden bestaan maar wel dat ze niet erg
gebruikelijk zijn. Nu begrijp ik wel dat de ANS ook sours minder gebruikelijke vormen moet vermelden, b.v. om een samenstellingsprocede of een
betekenisverhouding to illustreren maar dan moet je toch ten minste óók de
meest gebruikelijke lemma's opnemen.

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN 1 245

Kijken we nu naar enkele waardeoordelen van de ANS. Ten eerste zouden
lieden en -lui nu minder gebruikt worden dan vroeger, zeker in gesproken
taal. Over gesproken taal kan ik nu niets zeggen: de corpora die beschikbaar
zijn, zijn Lang niet omvangrijk genoeg. Het is dus nog enkele jaren wachten,
voordat men daarover iets zinnigs kan zeggen. Maar voor geschreven taal,
i.c. krantentaal kan men de bewering van de ANS aan de resultaten van het
corpusonderzoek toetsen. De verschillende overzichtstabellen laten duidelijk
zien dat, indien er in de naslagwerken van de jaren '90, vergeleken met de
situatie aan het begin van de eeuw, inderdaad een daling in het gebruik van
lieden geconstateerd kan worden, dit vanaf de jaren' 90 helemaal niet meer
het geval is, integendeel: het corpusonderzoek laat - tenminste voor het
Noorden - een duidelijke toename van -lieden zien.
Verder zegt de ANS dat -lieden stilistisch hoger gewaardeerd wordt dan -lui
en dat -lui soms een wat geringschattende gevoelswaarde heeft. Wat die
"soms geringschattende gevoelswaarde" betreft (met `soms' houdt de ANS
hier een slag om de arm), deze kwalificatie gaat voor het Zuiden zeker niet
op want daar is -lui gebruikelijker gebleken dan -lieden. Het zou dan ook
absurd zijn te beweren dat er in het Zuiden vaker een "geringschattende
gevoelswaarde" uitgedrukt wordt dan in het Noorden. Maar ook voor het
Noorden lijkt me, globaal gezien, de bewering van de ANS nogal dubieus:
ten eerste zijn er slechts enkele gevallen waar men de keus heeft tussen
lieden en -lui, zoals ambachtsman, koopman, timmerman, vakman, werkman,
zakenman en zeeman. En ook daar zou telkens moeten worden nagegaan of
de vorm op -lui deze "geringschattende gevoelswaarde" heeft. Maar daarnaast zijn er ook gevallen waar het meervoud op -lui gebruikelijker is dan
dat op -lieden, zoals bij handelsman en jongeman. Verder is er voor de meeste samenstellingen op -man geen keuzemogelijkheid tussen -lieden en -lui
maar tussen -lieden en -mannen of -lieden en -mensen of bestaat er slechts een
vorm op -lieden, zoals bij bewindsman en raadsman. Er zijn ook enkele gevallen waar de naslagwerken -lieden en -lui vermelden maar waar in het corpus
nog slechts -lieden voorkomt, b.v. bij buurman en handwerksman. Ook hier
kan het onderscheid dat de ANS signaleert niet gemaakt worden. Wat nu
het voorbeeld van de ANS met die vooraanstaande zakenlieden en die louche
zakenlui betreft, dat is te mooi gekozen om waar te zijn. Ik heb me de moeite getroost alle 419 voorbeelden van zakenlieden en de 70 voorbeelden van
zakenlui daarop te onderzoeken. Wat blijkt? Men vindt positieve en negatieve connotaties, zowel voor -lieden als voor -lui.
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Enkele voorbeelden van negatieve connotatie bij handelslieden (SANS!)
"... het optreden van louche zakenlieden, zwarthandelaren en andere
speculanten" (NRC, 25/09/93)
"De grootste schurken zijn Japanse zakenlieden ..." (NRC, 24/03/93)
extreem-rechtse complotteurs en dubieuze zakenlieden" (NRC,
30/03/93)
zakenlieden zonder scrupules ..." (NRC, 28/07/94)
64 ...

64

...

Enkele voorbeelden van positieve connotatie bij handelslui (SANS!)
"... succesvolle zakenlui ..." (NRC, 13/02/93)
"... loyale zakenlui ..." (NRC, 19/03/94)
"... de meest prominente zakenlui ..." (NRC, 02/04/94)
voor zakenlui en handelslieden koester ik de grootst mogelijke
bewondering..." (NRC, 24/06/93)
44 . ..

Vooral dit laatste voorbeeld is interessant want zelfs het gebruik van handelslieden heeft de journalist er niet toe kunnen verleiden in deze positieve
context zakenlieden te gebruiken i.p.v. zakenlui.
Dat het probleem van de keus tussen zakenlieden en zakenlui ingewikkelder
is dan de ANS denkt, blijkt ook uit het feit dat een aantal journalisten van
de NRC de beide meervoudsvormen naast elkaar gebruikt en dan is er geen
sprake van een positieve of een negatieve context. Trouwens veruit de meeste vorbeelden van zakenlieden/zakenlui komen in een neutrale context voor.
Hetzelfde geldt voor marktkooplieden en marktkooplui die in het NRC-corpus allebei even vaak, zonder speciale positieve of negatieve connotatie
voorkwamen.
Met wat de ANS zegt over -mannen, in verband met beroepsaanduiding, kun
je alle kanten uit: 1) woorden die een beroep aanduiden hebben niet noodzakelijkerwijs een meervoud op -mannen, b.v. ambachtsman; 2) woorden die
meestal geen beroepsaanduiding zijn, hebben een meervoud op -mannen,
soms naast andere vormen, b.v. landsman; 3) woorden die modernere beroepen aanduiden hebben een meervoud op -mannen, soms naast andere vormen, b.v. stuntman.
Voor deze laatste categorie is er inderdaad iets te zeggen; voorbeelden zijn:
ijscoman, kikvorsman en het al genoemde stuntman. Maar ook in tal van
andere gevallen vindt men vaak de meervoudsvorm -mannen. Globaal genomen is -mannen in het Noorden nu zelfs gebruikelijker dan -lui en in het
Zuiden gebruikelijker dan -lieden en -lui.
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De ANS zegt ook dat het meervoud op -mensen opgang aan het maken is:
ze vermeldt 14 gevallen waar dit een van de meervoudsvormen kan zijn.
Slechts voor zes hiervan (politieman, sportman, vakman, vakbondsman, verzetsman en wetenschapsman) ben ik de meervoudsvormen op -mensen ook
echt tegengekomen. In het Noorden was er in deze gevallen zelfs een voorkeur voor dit meervoud. Er werden ook nog meervouden op -mensen gevonden die niet in de ANS staan, nl. bij beleidsman, klusjesman en topman.
Het meervoud op -mensen is dus terrein aan het winnen, niet altijd ten koste
van maar naast andere meervoudsvormen. Het is ook erg geschikt in het
politiek correcte kader van sekseneutralisering maar ook gewoon omdat
heel wat beroepen en functies, die vroeger voor het mannelijk geslacht gereserveerd waren, nu ook door vrouwen uitgeoefend worden.
Aan de hand van het corpusonderzoek kunnen we nu de overzichtstabel die
op de ANS gebaseerd was (tabel 1) als volgt corrigeren.

Tabel 8
De ANS (tabel 1) gecorrigeerd op basis van het corpusonderzoek
Opmerking: cursief = dezelfde meervoudsvorm(en) in Noord en Zuid
(-) = niet in de ANS
* = dezelfde vorm(en) als in de ANS

A) Slechts een meervoudsuitgang
Noord

Zuid

1) lieden

bewindsman, *edelman,
handwerksman, *krijgsman,
*raadsman, stuurman, zegsman

handwerksman, (-) landsman,
zegsman

2) lui

/

handelsman

3) mannen

*ijscoman, *kikvorsman,
(-) klusjesman, (-) kopman,
(-)landsman, ombudsman,
*stuntman, *vuilnisman, *weerman

buurman, (-) kopman, ombudsman,
spoorwegman, tuinman, voorman,
*vuilnisman, *weerman

4) mensen

/

kantoorman, partijman
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B) Twee meervoudsuitgangen
Noord

Zuid

5) lieden,lui

*ambachtsman, handelsman,
*koopman, werkman,
*zeeman

*ambachtsman, landman,
*timmerman

6 manners ,
mans

I

I

7) lieden,mannen

brandweerman, buurman,
(-) doelman, (-) hoekman,
staatsman, tuinman,
*vertrouwensman, *voorman

edelman, raadsman

8) mannen,mensen

*politieman

(-) klusjesman, *politieman,
vertrouwensman

8a) lieden,mensen

sportman, wetenschapsman

(-) beleidsman, bewindsman

8b) lui, mensen

I

vakbondsman ,
wetenschapsman

C) Drie meervoudsuitgangen
Noord

Zuid

9) lieden,lui,mensen

vakman

vakman, verzetsman,
*werkman

10) lieden,lui,mannen

jongeman, timmerman

*brandweerman, jongeman,
koopman, staatsman, zeeman

11) lieden,mannen,mensen cameraman, (-) to man
vakbondsman, verzetsman
11 a) lui, mannen, mensen

/

I

(-) to man

D) Vier meervoudsuitgangen

12) lieden, lui, mannen,
mensen

Noord

Zuid

zakenman

cameraman, sportman,
zakenman
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CONCLUSIE
De vergelijking van de verschillende woordenboeken van de jaren '20 t.e.m.
de jaren '90 heeft laten zien dat het samenstellingstype met -man erg productief is. De instabiliteit van de meervoudsvormen was in de jaren '20 al
heel duidelijk en is daarna nog groter geworden. We weten natuurlijk niet of
het beeld dat de woordenboeken van deze situatie geven met de werkelijkheid uit die tijd strookt: we beschikken immers niet over corpusonderzoek
uit de jaren '20 en de jaren '50. Wat de evolutie van het aantal meervouden
betreft, constateert men dat een aantal substantieven op -man gedurende de
hele periode stabiel gebleven zijn: er zijn er met een, met twee en zelfs met
drie meervouden. Ik heb eerst aan de hypothese gedacht dat ongebruikelijke woorden geen verandering ondergaan omdat ze niet kunnen slijten. Dit
zou eventueel kunnen opgaan voor schieman maar niet voor de andere lemma's die in tabel 3 vermeld worden. Ik weet dus niet waarom sommige woorden op -man 75 jaar Lang geen nieuwe of andere meervoudsuitgangen hebben gekregen. Vast staat echter dat de meeste wel een evolutie hebben ondergaan: meestal komen er een of twee meervouden bij, en enkele keer is er een
minder maar globaal stijgt het aantal meervouden. De evolutie van de meervoudstypes gaat alle richtingen uit en verloopt soms vrij chaotisch. Het
hypothetisch als normaal beschouwde evolutiepatroon: -lieden ---> -lui —>
mannen ---> -mensen gaat niet altijd op. Inderdaad verschijnen -mannen en
lui soms voor -lieden. Aan het eind van de jaren '90 kan men zeggen dat op
basis van wat de WDL, de ANS en de GVD beweren, -lieden en -mannen veel
sterker staan dan -lui en dat volgens de ANS -mensen in opkomst is.
Maar we hebben geconstateerd dat de drie naslagwerken het niet altijd eens
zijn: het onderlinge verschil bedraagt 40 % en zelfs als men de ANS (die als
enige heel wat meervouden op -mensen vermeldt) buiten beschouwing laat,
wijken de WDL en de GVD nog steeds in 20 % van de gevallen van elkaar af.
Het corpusonderzoek heeft grote verschillen tussen Noord en Zuid aan het
Licht gebracht: het Zuiden wijkt veel sterker af van de drie naslagwerken dan
het Noorden maar ook voor het Noorden zijn er meer gevallen van totale
afwijking dan van totale overeenstemming. Als men slechts naar de relatieve percentages van de verschillende meervoudsuitgangen kijkt, die zowel in
de drie naslagwerken staan als ook in de twee corpora gevonden werden,
dan is de volgorde in de drie naslagwerken en in NRC dezelfde, nl. (in dalende volgorde) -lieden, -mannen, -lui, -mensen en voor Knack: -mannen, -lieden,
lui, -mensen maar deze globale oppervlakkige eensgezindheid camoufleert
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belangrijke interne verschillen. Dit komt duidelijk uit de verf als men naar
de voorkeur voor elk van de vier meervoudsvormen kijkt bij alle in Noord
en Zuid aangetroffen meervouden. Die is in het Noorden: -lieden, -mannen,
-mensen, -lui en in het Zuiden -mannen, -lui, -lieden, -mensen.
De instabiliteit in Noord en Zuid is groter dan wat de drie naslagwerken
suggereren maar ten opzichte van de WDL enerzijds en de ANS en de GVD
anderzijds constateert men een andere instabiliteitsgraad bij woorden met
twee als bij die met drie meervouden.
De resultaten van Noord en Zuid komen globaal genomen veel meer overeen
met de ANS dan met de WDL of de GVD. Van deze laatste wijken ze nog het
meest al Maar betekent dat nu dat de ANS een adequate beschrijving geeft
van de meervouden van de substantieven op -man? We hebben ten eerste
geconstateerd dat de keus van de ANS niet erg accuraat is: enkele vrij gebruikelijke lemma's worden niet vermeld; daarentegen vindt men er enkele tientallen die men tenminste in het meervoud - en daar gaat het hier toch om bijna nooit zal tegenkomen. Wat erger is, dat zijn de waardeoordelen over -lieden en -lui die in heel wat gevallen cum grano salis moeten worden genomen,
nl. het voorbeeld van die vooraanstaande handelslieden en die louche zakenlui
dat wel erg mooi is maar helaas niet blijkt te kloppen. Wat echter de uitgang
-mensen betreft, is de ANS het enige van de drie naslagwerken dat deze ontwikkeling goed gezien heeft. In ieder geval lijkt het me toch nuttig in een volgende druk van de ANS het hoofdstuk over de meervoudsvorming van de
woorden op -man te herschrijven, vooral dan in het Licht van een uitgebreid
corpusonderzoek gesproken taal, wat pas over enkele jaren mogelijk zal zijn.
Het zou ook interessant zijn in een volgende studie de verhouding tussen de
simplexen op -man en de samenstellingen daarvan te onderzoeken. Als men
de woordenboeken mag geloven zijn er nogal wat vreemde verschillen wat
het aantal meervoudsuitgangen betreft. Ik geef hier slechts enkele voorbeelden uit de GVD '99:
bootsman: -luil-lieden
hoogbootsman: -lieden
buurman: -liedenl-luil-mannen
achterbuurman: -mannen
koopman: -lieden/-lui
lorrenkoopman: -mannen/-lui
timmerman: -lieden/-lui/-mannen
stadstimmerman: -lieden/-lui
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Waarde collega's,
U hebt het gezien: de meervoudsvorming van de substantieven op -man is
een warboel van jewelste, er is geen theoretisch touw aan vast to knopen.
Naast al die andere dubbele meervouden - denk aan de woorden op -us, op
-um, op -aar -, naast de meer dan 400 gevallen van dubbel het/de genus,
naast al de dubbele comparatieven met of zonder omschrijving is de meervoudsvorming van de woorden op -man het zoveelste voorbeeld van de inof onstabiliteit (!) van het Nederlands. Maar het blijft spannend en, zoals
onze beschermheren in de regering zeggen, we zullen de ontwikkeling op de
voet volgen, niet vanuit de theoretische leunstoel maar door het onderzoek
van nog ruimere corpora waarvan de confirmerende en de heuristische
waarde door sommige leunstoelfilologen nog steeds wordt onderschat.

Bibliografie
Algemeen Nederlandse Spraakkunst, tweede druk, 1997

Goossens, J.: Kanttekeningen bij de meervoudsvorm van substantieven in het
Nederlands en zijn dialecten. Taal en Tongval 33 ,1981
Haas, Wim de en Mieke Trommelen: Morfologisch Handboek van het
Nederlands, Den Haag, 1993
Hiligsmann, Philippe: Het meervoud in enkele Nederlandse woordenboeken en
in de ANS (Acta Universitatis Wratislawiensis, N° 1651), 1994
Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, 6de druk, 1924
Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, lode druk, 1976
Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, 13de druk, 1999
Woordenboek der Nederlandsche Taal op cd-rom, 2000
Woordenlijst Nederlandse Taal, 1954
Woordenlijst Nederlandse Taal,1995

252 I VERSLAGEN & MEDEDELINGEN

l_ /

'(Z)

i_

/

e'i
£'i

e'i

e'i

e'i

Z'l
3

i

£
Z'l
Z'l

z'i

/
Z'l
Z'l

«e'e'z'i

1MAV \

«e'e'z'i

-pjooq

-

-sarsog
-s;ooq
'9oq

-spniMaq

\

/
-Jgq
1
-J3ggj^
Z ' l X -sagging

Z'l X

g£ '£
«e'z'i
/

/ x -JaaAipqgjq

-Jagjnq"
-gynq
-rtOnjq"

-e-iamgo

-U>op

Z ' l X -sqiaMpngq
Z'l X
-sppngq

/_

Z'l
Z'l

/_

Z'l
Z'l

£_

Z'l
Z'l

£_

V\
fr'z'l

-a^aojp
e'l

/ x

Z'l
z'l
/
/

/_

(H)Pyn
(3) uapaii < q) iq
l_
£_

£_

/
Z'l
Z'l

z'i

= (U3p)ini '] = U3p3I|

I
Z'l
I

/_

V\
Z'l
e'l

£^

ejl_

Vl
Z'l
e'l

ejl

£
Z'l
Z'l

z'i

V\
I
£'I
Cl

£_^l

(£)üapiïf
(prepay <(fr)mi"
£_

e'I

£_
£_
£_
(£)Q9pa!ï <(9)ugmieüT
(3pu©iniBUi
< (eg) aapajl '(frz) uasuaui

£_
/ ~
(3) uamreui

< (9) ?"I < (6) P^suaai

£'Z'l
Z'l
E'l

Z'l
Z'l
£'l

fr'Z'l
fr'Z'l
e'l

/
/
/

£_^t

OT
£'Z'I

e
£
/
g£'£
«e'z'i
/

I

I

£
z'i
£

I

E£'£
z^i
£

l_
z^i
£
£'l

£_
Z'l
Z'l

z'i

= SUBU1 '£ = U3UUBU1

=/

| S6*1QAV | 9LQAD \frS.lQM| ÏZ.QAO |

z'i

I

£
z'i
£

q£'£
/
Z'l

£'l

e'l

/_
l_
/
ini<(re)uamreui<(zt)uapaii

(LZ%)™V*}1

/
/
/

57
c

Pgpon<(61)yni (6l)P9inreui
l_
/_
/

/
/
(£)?ni<(g£)uapa!l

z'i
| 66.QA9 |

i
/
(£Z)P^H<(»£)?ni

(pjooK)yozj9paQ

/
I

/

ar

U9UUBia<(e3)mï<(g9)u9p3ii

^
(pin2)HMZJ3pnQ

= U3SU3U1 'q£ = USUI

BJOdlOO
3p UI U3 06. Udiefdp UBA U35fJ3Av8B|SBU 3Up 3p UI JOOA )Ui03) BUIUJ3| = X
Jdpuoz uep xezw ppuusA ]3M JPJOM Biuuiaj pq jo ppuiJ3A piu ipjOM Biuuid| isq
pnoAjssui

Cl
I

£|
I

Si
T

-\]U*A

/ I -qJi^pngs
£'l X -sp«8J

£|
T

£|
I

£

/I
fI

£_

/

/I
a
ï

£_

£_
/_
£_

p

£_

£_
/_
£_

£_

£

a

£

£_
/
£

£_

£_

p

P£

£
£
£

£_

£_

s

e
fr'£
£ 't
Z

£

£

t

/
£
/
/

i_

£_

/I
(tOu3mreui<(g)u3p3!i f

(t) U9inrem < (8) aasuauT
/
(£) uauirera
/

£_

£_

ar
/
(01) uainrem
/

/

/

L

/_

-JOOM

i_

/
B£ '£ SUIOS
jagaoiA'i

-spiai

jaznm
£_

i

-nfrnpam

i_

l_

-spngj

l

£
uappz'3'l

-naai
z'\

-rföT

-iiajuBj^

/

|

/ x

^uof

3'! X
-do<»ï
/
-!°°^
/
-safsnpf
/"
-SJOA3fP|
/
-*>PI
/
-joo^ng^

1NM

I

/

jggaoiA '£
I

/
l_
£'3*1

£
z*\

£
/
Vl
Z'l
I
/
/_
/

/_

£_

L
£_
3 'l
Z'l
£
£
£_
£'3'!

£_

£_

£

jagaoiA '£

/ -sjjAuapnö"
/
-spnqmo

l_

£_

£

l_

£

£_

l_

I

£_

B

L
£
Z'l
3*1
£
£
£
/

£_

| 9L QAO \ PS* 1QM | PZ> QAO [

£'£
l_
Vl
£_

£

£'l

l_

£_

l

£'l

l_

/

/_

/_

l

(i)m\ '(\)uapai] %z)U9inrera

£

L_±JL
£
/
Z'l
3 '1
3'!
3*1
£
/
£
£
£_
<L_
£'3'I p't'Z'l
£_

| 66. QAO | 16> SNV [ S6>

3p UI U3 06. U3JBf 3p UBA U3^J3/V\3B1SBU 3Up 3p UI JOOA JUJO^ BUIUI3{ = X

(pjQQM) naozjapnp

uapan < (QJ) uamrem < (8) m\

/
U9inreui
(pg)m\ <(£01)TOpofl
/
(\) uapaij < (/,) uautreuT
(3)U9U0BUT
l_
/

(£)uapait

1

/
(P3) U9UUEÜT
(£)uamrem<(zz)aap^I <(63)Pi ~~
/
(3) U9SU9UI < (oi) uauuera
/
/
(3) U9SU9UI

(P!"Z)^ozjapno

(p) uapan < (S3) uauuem < (pg \) m\

BJOdiOO

= U3p3|l

ppuuaA piu tpjOAv Buiuiaj pq = /
= SUBUI 'f = U3UUBUI '3 = (U3p)ini

xesva ppuus\ PAV jpjoM euiuid| pq jo
= U9SU9UI 'q£ = USUI

pnoAjddiu jspuoz uep

(g)u9uocui
(I)uapoii<Cïl7)U9QÜJÜT
/

(l) uamreui < (6)
U9SU91U<irepafl<(frz)mi
n

(l) ! l '(Z) P3SU9UI <fe)U9UUBU1
l_
/
(l) U9UUBUf

(ee)uauaBui
(93)üapan<(g^Qugwrern

e
£'l
Z'l

e_
£
£'Z'l

£jl

e_
£'1
Z'l

Vl

£_^l
Z'l
Z'l

e_
e
Z'l

'£'I

Vl
Z'l
Z'l

/

e'l
£_^l
Z'l
Vl

/

uauueui

e 'I
Z'l"
Z'l

fr'£

fe)

U9p9I] < (g) U9UUBUI
/
/
(e) U9p9l|
/

u

/

<(M) 3SU9UI

U3uubui

<fe)ugpan<(OZ)uasuam
fe)

X£)

e
£

/ x
£'Z'l X
B£

-siminA
-•"><>*

-J90A

-S»9ZJ9A
/
z'i
Vl

-spuoq^gA

-snajgA

X

/

X
-SII9AillOJH9A

/ x

^SUIOS'I

e_^_
£'l
Z'l

l_

Vl

I

I
Z'l"
Z_^l

/

Vl
Z'l
Vl

/
fr'£'Z'l

<(9l)mi<(ge)u3SU9Ui

fr'£'Z'l

2ÜÜ
fr'Ct'l

-uods
-SdAUOOdS
-Pads'
-aaMiiors
-uaroqas
-3?qas

N

/ x
I
Z'l
ei
/
i_
1NAA |

A

fr'£'Z

frï'Z'l

£

mi<fee)uapsH<(frfr)U9su9ui

fr'£'Z'l

U9p9il<(9l)u3su9ui<(e9)ini

Z_^l

"**
Vl

e U9PJ9Z
JL1L_X
Z_^l

<

£'Z'l

-do*
-Jammi»
(l)-Jnn»s
-;gn|s
-oj;s

Z'l

I
Z'l X
Z'l
l_
£

-sjggjs
-snods

e 'Z' l

l_
/

e'l X
q£ '£ 'l

/
Z'l
Vl
l_
£

£^l
/

I
Z'l
Vl

l
l_

/
Z'l
Z'l
e_
£

£^l
£_

£
£'Z'l~
Z'l
£_
£

£'Z'l
£'l

/
Z'l
Z'l
i_
£

e'l
£'Z'l

z 'l
fr
£'Z'l
£^l
£
£_
/
f'£
£
£
T
I
Z'l
Z'l
Z'l
Z'l
ZT
Z'l
z'l
Vi
z'i
z'l
z_^i
Vi
l_
£_
l_
£_
l_
f_
Z'l
Z'l
Z'l
Z'l
Vl
Vl
| 66.QA9 | 1,6, SNV [ S6.1QM | 9LQAO \frS.lQAV[ PZ* QAD |

e 'l
£'l

e
£'Z'f
Z'l
e_
£

®)
(fr) uawrem < (39) pgpgi]
/
™V*\l < (9fr) uasugui
/
/
/
l_
/
(PJQQM) naozjapnp

fefr)

(9) U9p9ii < (6) uguirem
(p) U9p9Il
< (9fr) uginrem < (gg) ugsugui
(Z)l"l '(t7)u3mrem<(K)u9piÏÏ"
(8)Pap9H
(pu9p9ii<(fr)iKMtnMi
/

|

(tQuanuBui
(gZ) U9UUBUI
<fes)U9SU9UI < (pg) m\
(e)u9pa?l<(Z )mi
/
/
/

c

/

!"l<(Zl) U9üUBUi<(frtQuap9il
/
(Z)uapan (fr)
U9SU9UI '(fr) P3UUBUI < (Sfr) m\
(9) U9UUBUI
/
i_
^
(pinz^aozjapup

= suBUi '£ = U9UUBUI '3 = (u3p)mj' j = uspsq

jpJOM BUIUI3] Pq JO ppiUPA PIU jpjOM BUIUI9J pq = /

BJOdlOO 39A\J 9p UI U3 06, IPJBfap UBA U33(J9AvSBISBU 3Up 3p UI JOOA JUI05J 8UIUI3J = X

ï = U3SU3U1 'q£ = Usui

pnOAJWUI idpUOZ UBp JBBUI ppUU3A

|

uuoAspnoAJddm arapire uaa

(LL\)™W\
(8l)™I <(9fr)rcyaH
(£z) uauireui < (o/,) m|
/

<(soi)uasuaui<(6lfr)uapaH

•JUIO^JOOA

(I)u9uireui<(t7)uapaii

l_

uamrem<fepuapan<($£)mj
(01) uainreui < (gp)
(

U9suaui<(6g)uapaii<(/ 93)mi

< (8l) uasuaui

Z'l

I

I

l_

fr'£

£_

et'I

Z'l

Z'l

JIOOU UUBBM '.JBM UBB UBBJS

I

3'!

£_

g'g'ï

£
Z'l

(£)

(H)Pi<(£Órepon

(3T

(6) uasu9ui< (o£) mi
U9SU9UI<(t7i)mi<(sz)uapai]

l

JBBUI

M

m|jmus aisaq ap ipjooAupajds pq pui uapnoqaS Suiua^aj uaa8 si J9JH (l)

-s3az

£ SUIOS I

Z'l X

I

^«

Z'l

'Z'l X

I

Z'l

-*PH*

-™V**

Z'l

Z'l

Vl

/ x

I

l'Z'l

Z'l

£_

I

£'3'l

£_

£t

pq = /

1MAA |

X

-w>*

X
-sdBq3Sua;9M

£_

/

3*1

/

i'Vl

£_

/

Z'l

C'Z'I

jpjOM Biuui3|

Z'l

Z'l

Z'l

£

£
Z'l
l_

I

C'g'l

£
t'Z'l
l_

ppuiPA |3A\ jpjOM Buiupj pqjo ppiujdA piu

3p UI U3 06. UMBf 3p USA U33JPA\2B|SBU 3Up 3p UI JOOA JUI05J BUIlUd] = x

(pjooK[)^ozjapno
| 66> QAO | 1,6, SMV | S6.1QM | 91,, QAO \ ES.IQM |frZ.QAO|
jnaspooA sp $NV ap ui yaaq 'jsfiAvraA pjfp spjiupaSpA pq BUJBBM pnoAJWiu PH

/
I

/

^
(pinZ)naozjappQ

BJOdlOO

\> = U3SU9UI 'q£ - U3UJ *B£ = SUBUI *£ = U3UUBUI 'l = (U3p)ltq '{ = U3p3I]

pnoAjaaiu ppuoz UBp

Bijlage II

Aantal en type meervoudsuitgangen in de drie naslagwerken van de jaren '90 vergeleken met
die welke zowel in NRC als in Knack voorkomen.
Opmerkingen:

1) hapaxen zijn niet meegeteld als ze verschillen van de opgegeven
meervoudsvormen.
X = dezelfde vorm als in alle drie de naslagwerken
2)
X1= dezelfde vorm als in de WDL
X2 = dezelfde vorm als in de ANS
X3 = dezelfde vorm als in de GVD
* =geen overeenstemming

WDL
ambachtsman
bewinsdsman
brandweerman
buurman
cameraman
edelman
handelsman
handwerksman
jongeman
koopman
politieman
raadsman
sportman
staatsman
timmerman
tuinman
vakman
vertrouwensman
verzetsman
voorman
vuilnisman
weerman
werkman
wetenschapsman
zakenman
zeeman
zegsman
Totaal

2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
1
3
3
3
3
4
2
2
1
1
1
3
1
3
3
3
54

Aantal
ANS
2
2
3
2
2
1
3
2
1
2
2
1
1
2
2
2
4
2
3
2
1
1
3
2
3
2
2
55

GVD
2
2
2
3
2
1
2
2
1
2
1
1
2
2
3
3
4
2
2
1
1
1
2
1
3
2
2
52

Noord
2
1
3
2
3
1
2
1
3
2
2
1
2
2
3
2
3
2
3
2
1
1
2
2
4
2
1
55

Zuid
2
3
3
1
4
2
2
1
3
3
2
2
4
3
2
1
4
2
4
2
1
1
3
2
4
3
2
66

Type
Noord
X
X1
X2
X2
*
X
Xl, X3
*
*
X
X2
X
*
X2, X3
Xl, X3
X2
*
X
X2
X2
X
X
X3
*
^
X2, X3
^
X=7
X1 = 3
X2 = 8
X3 = 5
^=8

Zuid
X
*
X2
Xl
*
Xl, X3
*
*
*
X2

Xl
X2
*
X
*
*
X2
X
X
X2
*
^
Xl
X=4
X1 = 4
X2 = 5
X3 = 1
^ = 14
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De topografie van het aardse paradijs:
du Bartas, Vondel en Milton
Jean Weisgerber, lid van de Academie

Sedert onheugelijke tijden concretiseert de Hof van Eden de dromen van de
mens, m.n. het heimwee van een onttroonde vorst naar zijn verloren heil.
Opvallend is dat dit brandende verlangen naar een mythisch verleden door
heel schaarse gegevens wordt gevoed. Onze verbeelding moet inderdaad
genoegen nemen met een beknopte bijbelplaats (Genesis, 2 : 8- 14), een paar
woorden die echter suggestief genoeg waren om uitvoerige gedichten en
ontelbare toneelstukken en schilderijen in het Leven te roepen. Hier is de
beschrijving van de Schrift. De Hof, aldus de Statenbijbel, werd door God
"in Eden, tegen het oosten" geplant. Daar groeit "alle geboomte uit het
aardrijk, begeerlijk voor het gezicht, en goed tot spijze". De Schepper heeft
dus het nuttige aan het aangename willen paren. In het midden staat de
"boom des levens", wat verder de "boom der kennis des goeds en des
kwaads". Uit Eden stroomt "een rivier" die de tuin bewatert en zich dan in
vier armen splitst. Een van die armen vloeit door het oosten van Assyrie; de
vierde is de Eufraat.
Meer krijgen we niet te lezen. Maar blijkbaar volstond dat om aanleiding
te geven tot allerlei rooskleurige hersenschimmen en evenveel nachtmerries
als men bedenkt dat op dat plekje grond - een echt lustoord - zich ook
de somberste tragedie heeft afgespeeld. Van het einde van de 16de eeuw
tot de tweede helft van de 17de verschenen tal van literaire variaties op
dat thema, waaronder enkele vast en zeker nog steeds onze aandacht
verdienen en wel niet alleen uit historisch oogpunt. Daartoe behoort, al
is het geen werk van de bovenste plank, Eden (1584), het begin van de
Premier Jour de la Seconde Semaine van du Bartas. In allereerste plaats
ressorteren daaronder ook een drietal meesterstukken: twee treurspelen
van Vondel (Lucifer, 1654; Adam in ballingschap, 1664) en Paradise Lost
(1667) van Milton. Alles bij elkaar bestaat mijn corpus uit twee toneelstukken van een convertiet die chronologisch geflankeerd worden door twee
protestantse epen, nl. het Franse fragment en een van de grote christelijke
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heldendichten waar, zoals in Adam in ballingschap, de zondeval centraal in
staat.1
Laten we nu nagaan op welke manier deze schrijvers het Genesisverhaal
hebben opgevat, in hoeverre ze met elkaar overeenstemmen of een tegenstelling vormen, of ze elkaar hebben beinvloed en welke middelen ze aanwenden om tot uiting te komen.
Vanzelfsprekend was hun handelingsvrijheid beperkt. Een oprechte christen
neemt geen loopje met de Schrift; op dat gebied is het moeilijk om uit de band
te springen zonder in ketterij te vervallen. Daarom zijn de gemeenschappelijke elementen zo talrijk: ze vloeien voort uit een stereotiepe, zogoed als voorgeschreven interpretatie van de bron. De drie dichters zijn het dan ook roerend eens over de uitzonderlijke schoonheid van de tuin; ze wijzen unaniem
op de muziek van het water en het vogelgezang, de fraaie kleuren van de bloemen, de geur van rozen, melk en honing, de zuiverheid van de lucht, de kostelijke smaak van het fruit. Alle zintuigen komen daar tot hun recht - dit is
juist het tegenovergestelde van onze hedendaagse steden. De details mogen
dan van elkaar afwijken, maar het besluit is gelijkluidend:
(...) c'est le pourtrait du Paradis d'enhaut (S., p. 181)
Hier wou Natuur haer' schat in eenen schoot vergaderen( L, v. 70)
In narrow room Natures whole wealth (P, IV, v. 207).
Dit dient naar de letter te worden opgevat. De indruk van pracht en rijkdom
wordt inderdaad met zoveel woorden versterkt door de vermelding van edelstenen en metalen als zilver en goud (S, p. 193; L, vv. 29-30 en 66-69; P, IV,
vv. 237-238). Daar komt nog bij dat het land ongelooflijk vruchtbaar is en
ongeacht het seizoen steeds bloemen en fruit voortbrengt. In Eden heerst de
altijddurende lente waar Alcinous in de Odyssee van genoot:
Natuur smilt lieflyck vier getyden in een lente (A, v. 702)
(... ) l'amoureux Printeps tenoit tousiours fleuries
Des doux-fleurans vallons les riantes prairies. (S, p. 180; vgl. ook P,
V , v.323)

1 Vgl. Eden in G. de Saluste, Sr du Bartas, Les Oeuvres Poetiques et Chrestiennes, Rouen,
Samuel Crespin, 1616,
pp.177-199 (afk. S). Wat Vondel en Milton betreft, komen vooral
de volgende passages in aanmerking: Lucifer (afk. L), vv. 60-188; Adam in ballingschap (afk.
A), vv. 15-25, 83-104, 175-182 en 299-338; Paradise Lost (afk. P), IV, vv. 132-287.
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De ontbering, de ballingschap, het Teed worden door deze weelderigheid nog
schrijnender gemaakt.
De ligging en de vorm van de Hof zijn in de drie gevallen vrij identiek.
Milton situeert hem in een vlakte (P, VIII, v.303). Du Bartas doet hetzelfde
(S, p. 179), maar in tegenstelling tot de Engelse dichter die van Assyrie
spreekt (P, IV, v. 285) en zich zelfs in staat acht om de plaats op een kaart
aan te wijzen (P, IV, v.210) ziet hij ervan of die te lokaliseren. Wel wijst hij
op de nabijheid van de Tigris en de Eufraat en verzekert hij dat de tuin echt
bestond, doch hij voegt eraan toe dat hij door de zondvloed verwoest werd
en dat we ons hem nu niet meer kunnen herinneren (S, pp. 181-182). Ook
Vondel vermeldt de Eufraat (A, v. 22).
Evenals Milton spreekt hij ook nog van een heuvel of berg - die du Bartas
echter verzwijgt - (L, v. 53; A. v. 20; P, IV, v. 134) en die ze in staat stelt om
taferelen in vogelperspectief te tekenen. Zo strijkt Apollion neer
(... ) op de kruin
Des berghs, van waer men vlack de zalige landouwen
Der onderweerelt en haer weelde kon aenschouwen (L, vv. 56-58)
terwijl Satan vanuit een dgl. observatiepost naar beneden kijkt (P, IV, v.
205), waarop dan telkens de beschrijving van Eden volgt. Zo'n natuurwaarneming is voor talloze schilderijen, tekeningen, etsen en plattegronden uit de
17de eeuw karakteristiek (afb.1). Milton maakt er gebruik van om op de
ongenaakbaarheid van de Hof de nadruk te leggen. Steile hellingen, zo zegt
hij, zijn met ondoordringbaar struikgewas begroeid en op de bergtop strekt
zich een vlakte uit waarboven opeenvolgende bomenrijen hoog uitsteken
zodat het geheel een "woodie Theatre Of stateliest view" vormt (P, IV, vv.
141-142). Is de berg bij du Bartas afwezig zoals ook in de bijbel het geval is,
toch vergeet hij evenmin als de anderen de vier traditionele rivieren.
Uiteraard kan het epos zich uitweidingen permitteren: Milton vertelt
omstandig hoe een grote stroom zich een weg baant door het zuiden van
Eden en dan onder de grond verdwijnt, maar niettemin de tuin door middel
van ondergrondse kanalen en een fontein irrigeert. De beekjes die uit de fontein opborrelen, vloeien uiteindelijk samen en monden vervolgens buiten de
Hof uit in de grote rivier die weer aan de oppervlakte komt en zich op dat
ogenblik vertakt (P, IV, vv. 223-233). Bovendien maakt hij gewag van een
poort - "the eastern Gate of Paradise" (P, IV, v. 542), een kolossale rots die
de doorgang verspert.
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Du Bartas beklemtoont eveneens de onbereikbaarheid van het aardse paradijs, maar hij doet dat op een andere manier dan Milton. In plaats van de
hellingen en het maquis van Paradise Lost doet hij een beroep op water om
het gebied te isoleren. Van de tuin maakt hij gewoonweg een eiland "Que
d'vn lien coulat l'ondeux Neptune enserre" (S, p. 181). Alles wel beschouwd
neemt de plaats in beide heldendichten de vorm aan van een middeleeuwse
burcht of een versterkt kasteel, hetzij een door een gracht omringd slot, hetzij een vluchtheuvel of terp die door een labyrint van kreupelhout beveiligd
wordt. Traditiegetrouw ziet de tuin Bruit als een omheinde ruimte, een volkomen betrouwbare schuilplaats, althans op het eerste gezicht. Want schijn
bedriegt, zelfs in het paradijs. Vondel stelt zich tevreden met een kring, een
vorm die dezelfde indruk van bescherming en volmaaktheid wekt:
De hof valt rond, gelijck de kloot der weerelt is (L, v. 60).
De tragedie dient de conventies - o.m. de duur - van de toneelopvoering in
acht te nemen en kan zich dun niet de weelde van uitvoerige natuurbeschrijvingen veroorloven. Die van Vondel komen hoewel bondiger niet minder
goed over, maar hij geeft blijk van een terughoudendheid die door het epos
niet wordt vereist. Hier staat men inderdaad voor een overdaad van bosjes,
boomgaarden, grotten, weilanden en graspleinen. Aan een aantal zaken
hecht du Bartas nog een symbolische betekenis (hij heeft het bijv. over
"Myrtes amoureux", S, p. 180) en hij onderscheidt zich verder door een uitgesproken encyclopedische strekking. Verzot als hij is op wetenschap, laat
hij geen gelegenheid voorbijgaan om te leren. Rariteiten boeien hem uitermate, o.a. de zgn. "Boranet", eigenlijk Cibotium barometz, een snort varen,
half plant half dier, dat bij de Scythen groeit en waarvan de gedaante vreemd
genoeg aan een liggend lam doet denken:
0 merueilleux effect de la dextre diuine!
La plante a chair & sang l'animal a racine. (S, p. 194)
Milton geniet zodanig van bepaalde schouwspelen dat hij zich niet moe kan kijken. In het bijzonder treedt hij in details wanneer hij het prieel - de "bower" uitbeeldt waarin Adam en Eva hun huwelijk voltrekken. Dat is geen toeval.
Edmund Spenser, zijn grote voorganger, had nl. in The Faerie Queene (II, xii)
een Bower of Bliss heel suggestief beschreven; dat was de heidense lusthof waar
de verleidelijke Acrasia haar libido botvierde. Wel had Sir Guyon, Spensers
deugdheld, aan haar "wanton ioyes" een Bind gemaakt door haar prieel onbeschoft te verwoesten, maar vermoedelijk achtte Milton haar straf niet toereikend. Zijn "bower", die van Adam en Eva, is daar de christelijke tegenhanger
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van, ook een "blissful Bower" (P, IV, v. 690), een uitdrukking die natuurlijk
naar Spenser verwijst, maar in een andere betekenis. Miltons tafereel is even
stichtelijk als bekoorlijk; blijkbaar bedoelde hij daarmee het kerkelijk huwelijk
te verheerlijken, want hij verklaart dat de plaats veel mooier is dan alles wat de
klassieke schrijvers hebben kunnen verzinnen (P, IV, v. 705). Het dak is met
laurier en mirte belegd; aan weerszijden staan acanthussen vermengd met irissen, rozen en jasmijn; de grond is met viooltjes, krokussen en hyacinten
bezaaid. Een veelbelovend debuut, ook al is het bed van Acrasia - qua poezie minstens even aanlokkelijk. Zodra ze zich van hun huwelijksplichten hebben
gekweten, kunnen onze stamouders na een verkwikkend dutje gerust gaan tuinieren, een makkelijke en prettige taak, aldus du Bartas (S, p. 184) en Milton
(P ,IV, v. 625), hoewel die zich toch op een heel verschillende manier zal hebben afgespeeld naargelang van de omstandigheden. Ze beschrijven inderdaad
verschillende plaatsen; daarover straks. Laten we tot besluit de belangrijkste
bomen niet vergeten, nl. de levensboom, "sainct preseruatif' tegen de dood volgens du Bartas (S, p. 182); die Welke de fatale vrucht afwerpt; en de derde, de
vijgenboom, die na de zondeval voor welvoeglijkheid Borg staat.
Aan al die werken liggen kosmologische opvattingen ten grondslag die de
grenzen van de tuinarchitectuur te buiten gaan. De Hof wordt in het universum gesitueerd en maakt bijgevolg deel uit van een groots theologischastronomisch systeem dat op Aristoteles en Ptolemaeus teruggaat of, liever
gezegd, op een middeleeuwse lezing daarvan. In dat opzicht is er volgens mij
geen wezenlijk onderscheid tussen du Bartas en de Divina Commedia. Deze
stelling wordt trouwens bevestigd door de commentaren van ene S.G.S.
(eigenlijk Simon Goulart) die in 1602 in een herdruk van de Premiere
Sepmaine werden opgenomen. Daaruit blijkt dat du Bartas de mening toegedaan was dat de aarde het middelpunt van het heelal is (geocentrisch
wereldbeeld). Om de aarde draaien dan de zeven concentrische sferen of
hemelen van de planeten (Maan, Mercurius, Venus, Zon, Mars, Jupiter en
Saturnus) en voorts de achtste hemel van de vaste sterren, de negende die
primum mobile heet en tenslotte het empyreum waar God verblijft. Ik moet
echter onderstrepen dat men het niet eens was over het aantal sferen: 8, 9, 10
of 11 2 . Volgens Goulart wijst du Bartas het heliocentrisch wereldbeeld van

2

Guillaume de Saluste, Seigneur du Bartas, Premiere Sepmaine ou Creation du Monde,
Reueue, augmentee, & embellie (...) par 1'Autheur mesme (...) Rouen, Raphael du Petit
Val, 1602,pp. 208-219.
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Copernicus van de hand: immers, in die tijd was dat nog een nieuwigheid:
Le Poete parlant du tour & mouuement des cieux autour de la terre, refute le paradoxe de Copernicus, qu'il appelle docte Germain, ou Aleman.3
De wetenschap was toen al de literatuur een heel eind vooruit. Van dat alles
was Adam voor de zondeval goed op de hoogte, wat een scherp contrast
vormt met de moeizame onderzoekingen van de 16de-eeuwse natuurwetenschappers:
(...) en nos fours la science est suyuie
(.--)
D'vn trauail sans relache (...).
Mais adonc le scauoir estoit l'ame de l'ame,
Le doux port de l'esprit (...)
(...) scauoir Clair, no difus,
Non penible, ains plaisant: no acquis, mais infus. (S, pp. 183-184)
Ook Vondel stemt in met de ptolemefsche stelling: Apollion moest nl. naar
de aarde dalen
(... ) door negen Bogen,
Die, sneller dan de pijl, rontom hun midpunt vlogen. (L, vv. 45-46;
vgl. ook A, vv. 889 & vv.)
Bovendien staan in het vierde bedrijf van Adam in ballingschap belangwekkende indicaties over de verhouding tussen geloof en wetenschap. Voor Eva
en Belial, een van de helse geesten (A, vv. 1112 en 1255), is het plukverbod in
strijd met de rede, waarop Adam haar antwoordt dat Gods beschikkingen niet
to doorgronden zijn. Welnee, roept ze uit, de mens heeft de vrije keus:
(...) Gebruick wat ons de hemel gaf,
Uw' vryen wil, en 't goet, u heden aengeboden.
De Godtheit heerscht om hoogh: hier heerschen aertsche Goden. (A,
vv. 1285- 1287)
Uit dat oogpunt zijn het aardse en het goddelijke van elkaar onherroepelijk
gescheiden4 . Aanvankelijk betwist Adam deze opvatting, doch, zoals bekend,
laat hij zich dan door Eva meeslepen. Miltons Satan zal net hetzelfde argument aanvoeren: "Knowledge forbidd'n? Suspicious, reasonless" (P, IV,

p. 392.
3 Ibid. ,
4 Kam Langvik Johannessen,
Zwischen Himmel and Erde. Eine Studie iiber Joost van den
Vondels biblische TragOdie in gattungsgeschichtlicher Perspektive, Oslo-Zwolle,
Universitetsforlaget-Tjeenk Willink, 1963 (Germanistische Schiftenreihe, 1), pp. 280- 283.
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vv.515-516), maar de auteur is voorzichtig genoeg om God zelf de weerlegging
van dat sofisme in de mond te leggen: "Reason also is choice" (P, III, v.108).
Wat betekent dat? M.i. dat door zijn vrije wil op rationele wijze te gebruiken
de mens kan aantonen dat hij God oprecht liefheeft. Een aan banden gelegde
Ratio daarentegen zou van zijn liefde en zijn geloof geen enkel bewijs leveren.
Aldus gaat Milton de discussie uit de weg. Voor de rest sluit hij zich - niet zonder enige aarzeling - aan bij de toen reeds ouderwetse geocentrische theorie.
Zo spreekt hij van "the Suns bright circle" (P, IV, v. 578) en van de omwentelingen van de sterren rond de aarde (P, IV, v. 661 en VIII, vv. 23 & vv.). Toch
is dat geen waste overtuiging meer. Waren de Copernicaanse denkbeelden toen
du Bartas zijn Sepmaine schreef in zekere zin het laatste snufje, dan waren ze
negentig jaar later haast gemeengoed geworden. Milton vermeldt ze dan ook
met kennis van zaken. Wanneer in Boek VIII van Paradise Lost Adam wil
weten op Welke manier de hemelmechanica functioneert, raadt Raphael hem
aan zich niet al te druk te maken over dat dispuut waar God, "the great
Architect", zich vermoedelijk slechts vrolijk over maakt. Dat neemt niet weg
dat hij daarbij met Copernicus rekening houdt:
(...) whether Heav'n move or Earth,
Imports not (... ). (P, VIII, vv. 70-71)
Nog duidelijker is de volgende uitlating:
(...) What if the Sun
Be Center to the World, and other Starrs
By his attractive vertue and thir own
Incited, dance about him various rounds? (P, VIII, vv.122-125)
We raken hier een begrip dat het empirisme van o.m. Bacon verspreid had
en dat de hedendaagse visie op de wetenschap nog steeds bepaalt, nl. onzekerheid of onbepaaldheid. Karen L. Edwards heeft onlangs aangetoond dat
Milton zich deze nieuwe hermeneutiek eigen had gemaakt:
As the book of the world is always in the process of being written, so
too it must always be in the process of being read. The necessary
incompleteness of the task is the most striking - and historically the
most crucial - feature of Raphael's lesson on how to read the book of
the world. It implies that no final, nor even a single, interpretation of
the densely rich text of Creation is available for readers, and that therefore interpretation must be ongoing and continual.5

5

Karen L. Edwards, Milton and the Natural World: Science and Poetry in Paradise Lost,
Cambridge University Press, 1999, p. 42. Vgl ook pp. 66 en 69.
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De uitlegging van de natuurverschijnselen is een onafgebroken onderzoekingsproces dat nooit ten einde loopt. De explicatie heeft de eenvoud, de
klaarheid en onveranderlijkheid ingeboet van de symbolische overeenstemmingen die men vroeger meende te kunnen ontdekken tussen de dingen en
bijv. deugd en ondeugd. Spenser (The Faerie Queene, II, xii, st.61) associeerde automatisch de hechtwortels van klimop met een wulpse omarming.
In dit verband heeft ook du Bartas iets weg van een middeleeuws overblijfsel; van onzekerheid is bij hem geen sprake; het kost hem geen moeite om het
boek van de wereld te lezen:
Le monde est vn grand liure, oil du Souuerain maistre
L'admirable artifice on lit en grosse lettre.'
Voor hem waren sommige dingen nog zinnebeelden, symbolen die de
Middeleeuwen met de bijbel in verband had gebracht. De Renaissance had op
de koop toe reeds een open oog voor hun onderlinge relaties zoals die binnen
de tastbare wereld waarneembaar waren (men denke slechts aan de perspectiefleer van Brunelleschi en Alberti). Geleidelijk aan gaat men ze als volwaardige zaken beschouwen, ook al maken ze nog steeds deel uit van het Boek der
Natuur. Uit de aloude leus - God zoeken per speculum creaturarum - ontstond aldus een moderne wetenschap.
Samenvattend kan men zeggen dat de drie bewerkingen van het
Edenverhaal talrijke punten van overeenkomst vertonen: een gelijkenis die
in ruime mate door hun gemeenschappelijke oorsprong wordt verklaard. De
verschillen zijn echter even talrijk - en interessanter. Ze zijn enerzijds aan het
literaire genre toe te schrijven: ik heb al op de normen van het klassieke
toneel gewezen die de woekering van de beschrijving in de weg staan. Vondel
legt zichzelf strenge beperkingen op waar du Bartas en Milton in een weelderige woordkunst zwelgen, met dien verstande dat de een er maar op los
babbelt terwijl de ander alleen in Homerus, Vergilius, Dante - en Vondel zijn weerga vindt. Anderzijds ligt een aantal afwijkingen aan de chronologie,
het tijdsgewricht. Het ligt voor de hand dat du Bartas, de oudste (15441590), nog niet helemaal het juk van de middeleeuwse traditie heeft afgeworpen. Niet alleen beziet hij wel eens de dingen in het Licht van de symboliek (in die tijd is hij overigens niet enig in zijn snort), niet alleen lijkt zijn

6

Du Bartas, Les Oeuvres Poetiques..., p.15.
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paradijs min of meer op een versterkt kasteel, maar hij verwerpt ook de
jongste astronomie. Al spreekt Vondel zich daar niet uitdrukkelijk over uit,
toch blijft zijn wereldbeeld uitgesproken ptolemeisch. En als de middeleeuwse burcht zich bij Milton nog duidelijk aftekent, is hij qua sterrenkunde en zelfs qua plant- en dierkunde 7 vast en zeker up-to-date.
We zullen straks hetzelfde verschijnsel op het gebied van de tuinarchitectuur
waarnemen. Intussen kunnen we ons afvragen in Welke mate deze schrijvers
elkaar hebben beInvloed. Dat Vondel du Bartas had gelezen en bewonderde, staat vast. Hij noemde hem - voor ons is dat zelfs nauwelijks te geloven
- de "Phoenix der Poeten" 8 en hij had gedeeltelijk zijn Seconde Semaine vertaald (De Vaderen, Les Peres, 1616). Daar is in Adam in ballingschap geen
spoor van te ontdekken. Althans op enkele details na, letterlijke herhalingen
weliswaar, maar die heel waarschijnlijk voortvloeien uit al wat onze verbeelding door de eeuwen heen over Eden gefantaseerd heeft: planten of bloemen zoals mirten en rozen en dgl. Verwantschap bestaat echter ongetwijfeld
tussen Lucifer en Paradise Lost. Daar wijzen tal van parallelle plaatsen op
die vaak bestudeerd zijn 9, hoewel zonder ooit tot een doorslaggevende conclusie te leiden. Ziehier een paar steekproeven:
(...) de Bergh, waer uit de hoofdbron klatert,
Die (...) al het lant bewatert (L, vv. 61-62)
(...) a fresh Fountain, and with many a rill
Waterd the Garden (P, IV, vv. 229-230)

7 Karen L. Edwards, Milton and the Natural World, pp.2-3, 41, 47 en 127.
8 De werken van Vondel, red. Dr. J.F.M. Sterck e.a., II, Amsterdam, Maatschappij voor
goede en goedkoope lectuur, 1929, p. 429 (Klinkert naar aanleiding van de vertaling van La
door Wessel van Boetseler, 1622).
Semaine
P
vgl. A. Beekman, L'influence de Du Bartas sur la
9 Over de- invloed van du Bartas op Vondel,
(1912)
en
M.
Thibaut
de Maisiêres, Les Poemes inspires du debut de la
litterature neerlandaise
(1931).
Over
de invloed van du Bartas op Milton, vgl.
Genese a l'epoque de la Renaissance
(1934).
Over Vondel en Milton, vgl. vooral
Milton's
Use
of
Du
Bartas
G.C.Taylor,
Edmundson (1885), Aug. Milner (1891), Moolhuizen (1895), De Hoog (1903), Thibaut de
Maisiêres (1931), Mod y (1942), Kirkconnell (1952), Smit-Brachin (1963) en A. Gerard
(1993).
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Zoo klaer gelijck kristal (L, v. 64)
(...) a Lake,
That to the fringed Bank with Myrtle crownd,
Her chrystall mirror holds (P, IV, vv. 261-263)
Hier wou Natuur haer' schat in eenen schoot vergaderen (L, v. 70)
In narrow room Natures whole wealth (P, IV, v. 207)
(...) Eva (...):
Der leden tederheit, een zachter vel en vleisch,
Een vriendelycker verf, aenminnigheit der oogen (L, vv. 155-157)
For softness shee and sweet attractive Grace (P, IV, v. 298)
(...) 't hangend hair, een goude nis van stralen,
Die schoon gewatert van den hoofde nederdalen,
En vloejen om den rug (L, vv. 169-171)
She as a wail down to the slender waste
Her unadorned golden tresses wore
Dissheveld, but in wanton ringlets wav'd (P, IV. vv. 304-306).
Dit volstaat. Ik heb niet de pretentie dat netelig probleem op te lossen.
Hoogstens mogen we stellen dat Milton zowel literair als chronologisch
gesproken veel dichter bij Vondel staat dan wel bij du Bartas.
Opmerkelijker is de uiteenlopende configuratie van de tuinen die de Franse
en de Engelse dichter uitbeelden. Voor du Bartas ging God als een landmeter of architect (S, p. 191) te werk: in zijn Hof is rechtlijnigheid de leus. De
Schepper tekende bouwkundig:
(...) Dieu tend le cordeau (het meetlint), aligne les allees
(---)
Esquarrit vn iardin (S, p. 179).
"Esquarrit": "ex-quadrare"; hier overheerst de rechthoek. Maar ook van
hydraulica heeft God verstand: hij "Depart (verdeelt) par cy par la le cours
des Hots sacrez". Het lijdt geen twijfel: we hebben te maken met een renaissancetuin in de trant van Philibert Delorme, o.a. die van de Tuileries
(ca.1568; afb.2.), zoals hij Lang voor de tijd van Le Mitre was: een snort
schaakbord verdeeld in regelmatige vakken of rechthoekige perken waaronder een labyrint, een dicht bos (S, p. 194) en een grot die uiteraard met grotesken versierd is (S, p. 193), net zoals in Parijs. In de boomgaard zijn de
bomen trouwens bijeengeplant in groepen van vijf, in de worm van quin-
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cunxen ("en rond a la ligne, en eschiquier") en dezelfde geometrische aanleg
kenmerkt de lanen die lopen Tangs bloembedden waarvan "chaque parquet
(perk) Bien comparti resemble vn bigarre bouquet" (S, p. 193). Het beeld
van de waterwerken bevestigt en verduidelijkt zelfs deze identificatie, want
het geeft aanleiding tot een vergelijking tussen de Hof en de villa d'Este
(ca.1550), "le Tiuoli du Prelat Ferrarois" (S, p. 194), nl. kardinaal Ippolito
d'Este. Een plattegrond van de villa die omstreeks 1573 (afb.3) werd getekend, vertoont de streng orthogonale verdeling die ik zoeven heb beklemtoond. Uitgaande van deze constatering zou men kunnen menen dat du
Bartas, bedreven als hij was in de wiskunde, de denkbeelden van de
Renaissance onvoorwaardelijk aanhing. Daar is niets van waar. Evenals
velen van zijn tijdgenoten zit hij tussen twee stoelen: halverwege tussen het
nieuwe en het oude. Wanneer hij het bijv. over een curiosum als de
"Boranets" heeft, steunt hij klaarblijkelijk veel minder op persoonlijk onderzoek dan wel op zijn lectuur, d.w.z. "autoriteiten". Bij hem is de conventionele enumeratie van taken nog steeds in twang: de diverse plaatsen worden
op een rijtje gezet, de tuin wordt door opsomming omschreven: "Si ie dy
que"..., "Si ie di"..., "Si ie dy que" ... (5, pp. 179-180); "Ore (...) it se promene Au long d'vn Clair ruisseau" ..., "Ore it s'esbat au long des plaisantes
allees"..., "Or (...) it se perd dans" ... (S, pp. 193-194). De elementen van de
beschrijving volgen elkaar op; nooit worden ze conform de voorschriften
van de perspectiefleer op elkaar afgestemd. Sterker nog: van Adam maakt
du Bartas letterlijk Gods leenman. God heeft hem de tuin verpacht, in
vruchtgebruik gegeven en als tegenprestatie, als vazallenplicht, eist hij
gehoorzaamheid, wat de schrijver "droit de chapart" (S, p. 191) noemt,
m.a.w. tiendrecht, het recht tiend te heffen, dus het tiende gedeelte van het
veldgewas, vooral van koren. Van de rijke oogst van de Hof wil God slechts
de appel bewaren; zijn verbod betreft enkel en alleen de boom der kennis.
Op dat gebied doen de gebruiken van de feodale maatschappij zich nog
steeds gelden.
Bij Vondel zijn jammer genoeg al te schaarse gegevens te vinden om de
bouwstijl van zijn Hof nader te kunnen bepalen. Hij maakt er een luilekkerland van:
De boom tweet honinghdau, de beeck geeft room en wyn.
De boomschors is kanneel (...). (A, vv. 331-332)
Maar zo'n detail of de kringvorm van het geheel en een catalogue van
bezienswaardigheden (A, vv. 311 & vv.) maken nog geen plattegrond uit.
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Milton en du Bartas zijn het eens om de door God geschapen natuur hoger
te stellen dan de kunst of de knowhow van de tuinman. Deze tegenstelling
was toen een gemeenplaats: men ziet ze in haast alle tuinbeschrijvingen
opduiken (S, p. 196 en P, IV, vv. 241-243). De meningen lopen echter uiteen
zodra het erom gaat de rol van de Schepper, d.w.z. de manier waarop hij zijn
werk verrichtte, te preciseren. Zoals gezegd, beschouwt du Bartas hem als
een bouwmeester, in zekere zin naar het voorbeeld van de demiurg die in
Plato's Timaeus de kosmos maakt. Bij Milton blijft deze wiskundige dimensie, althans in zijn uitbeelding van de tuin, geheel uit. De meetkundige abstractie wordt hier helemaal in de schaduw gesteld door de scheppende
levenskracht die God inderdaad ook belichaamt - natura naturans of de
opperste natuurwet. Echte kennis (bedoeld wordt oordeel des onderscheids,
niet de wetenschap) kan trouwens slechts voortvloeien uit het goddelijk
licht, een illuminatie die meer te maken heeft met de "Spirit" dan met het
intellect (Paradise Regain'd, IV, vv.309-312 en P, I, vv. 17-19)
(... ) Thou 0 Spirit, that dost prefer
Before all Temples th'upright heart and pure,
Instruct me, for Thou know'st (...).
God treedt niet meer op als een architect die met passer en liniaal werkt,
maar wel als levensbron in een paradijs dat met het platteland meer overeenkomst vertoont dan met een park (P, V, v. 294). Het begin van het tafereel legt daar de nadruk op; let bijv. op woorden als "soile", "fertil ground",
"grow", "vegetable" (= vegetatief, levensmakend) en vooral op de vermelding van de "Tree of Life" die daarmee gepaard gaat:
(...) in this pleasant soile
His farr more pleasant Garden God ordaind;
Out of the fertil ground he caus'd to grow
All Trees of noblest kind for sight, smell, taste;
And all amid them stood the Tree of Life,
High eminent, blooming Ambrosial Fruit
Of vegetable Gold (...). (P, IV, vv. 214-220).
Ik geef graag toe dat de dichter in dit opzicht van "Lantskip" spreekt (P , IV,
v. 153), een vakterm, een leenwoord van Nederlandse oorsprong waaruit
blijkt dat zijn beschrijving nog verwant is aan de landschapsschilderkunst,
zeg maar: die van Jacob van Ruysdael. Aan de andere kant is het overduidelijk dat het aandeel van de kunst daarbij toch gering of verborgen blijft.
De omheining van de Hof wordt als een "Silvan Scene" (P , IV, v. 140) gekarakteriseerd en de tuin zelf op twee plaatsen als "rural": "a rural mound" en
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"A happy rural seat of various view" (P, IV, vv. 134 en 247), nl. een buitenplaats of landgoed waar men zich gelukkig kan prijzen en van afwisselende
uitzichten geniet. Dat klopt: verderop verneemt de lezer dat de winden daar
geuren van veld en bos uitademen, dat het vee er graast en dat beken door
het landschap slingeren. Men herkent de slangvormige kromme of golflijn
van Hogarth die later in de landscape garden hoogtij zal vieren en daarnaast
de verscheidenheid die voor Stowe (afb.4) en Stourhead zo typisch zal zijn,
m.a.w. een alternantie van bossen en weiden, heuvels en valleien, grotten en
prielen, rivieren en watervlakken. Dit is wel degelijk een Engelse tuin avant
la lettre. Vreemd genoeg komt de afkeer van alle regelmatige aanleg vooral
op negatieve wijze tot uiting, m.n. door het wegblijven van elke verwijzing
naar rechtlijnige figuren als het vierkant en de rechthoek. Alleen de kringvorm komt een enkele keer voor (P, IV, v. 146 en VIII, v. 304). Het lijkt erop
dat de weifelingen van de vrije wil waar Milton Adam mee begiftigt zich in
de lieflijke wanorde en de schijnbare natuurlijkheid van de architectuur
weerspiegelen. Kierkegaard zou veel later de vrijheid van de mens met angst
in verband brengen. Wie zijn keus op God laat vallen, waagt een sprong in
het duister; hij weet eigenlijk niet waar hij naar toe gaat, een toestand die
mutatis mutandis to vergelijken is met die van de wandelaar in een Engelse
tuin waar hij voortdurend met verrassingen wordt geconfronteerd en zich
van het park geen totaalbeeld kan vormen - in tegenstelling tot hetgeen in
Versailles gebeurt. In ieder geval zal Miltons Eden in de 18de eeuw veel
invloed hebben: Horace Walpole zal er zelfs de concretisering van de "present style" in zien ' °. Terwijl du Bartas nog tussen het verleden en het heden
aarzelt, kondigt Milton de komende geslachten aan.

10 Vgl. On Modern Gardening, in The Works of Horatio Walpole (...), I, London, G.G. and

J.

Robinson - J. Edwards, 1798, p. 528: "The description of Eden is a warmer and more just
picture of the present style than Claud Lorrain could have painted from Hale or
Stourhead. The first lines I shallquote exhibit Stourhead on a more magnificent scale"
(daarop volgen vv. 223-227 uit Boek IV van Paradise Lost).
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Afb. 1

z' ht op Fontainebleau, uit: Georgius Braun, Theatre des Principales Villes

de tout l'Univers, Cologne, 1618, 2 dln, I, pp. 6-7.
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Afb. 2 Plattegrond van de Tuilerieen ca. 1570, uit: Jacques Androuet du Cerceau, Le
Second Volume desplus excellents Bastiments de France, Paris, 1579.
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Afb. 3 E. Duperac, Villa d'Este, Tivoli, 1573.
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Inzichten en desiderata in verband met de
historiografie van het Nederlands
ns lid van de Academiel
Roland Willemy,

Er bestaat in het Nederlandse taalgebied geen taalhistoriografische traditie.
Het aantal taalgeschiedenissen is verbazend laag en dat betekent niet alleen
maar dat we weinig over de historische ontwikkeling van onze taal weten,
maar ook dat er in de research geen traditie is om bouwstoffen voor de taalgeschiedenis aan te leveren. Tot voor niet zo lang geleden was er alleen maar
De Vooys. Gedurende het laatste decennium zijn er een drietal nieuwe
geschiedenissen verschenen, waarvan een met uitgesproken wetenschappelijke pretenties. Het werk in kwestie (Van den Toorn, Pijnenburg, Van
Leuvensteijn en Van der Horst, 1997) heeft zonder twijfel heel wat verdiensten en kan in vele gevallen ook grote diensten bewijzen, maar een reeks artikelen van specialisten over hun eigen vakgebied heeft ook aanzienlijke nadelen. Ik wil daar niet in detail over uitweiden en mij beperken tot dat ene
nadeel dat voor deze uiteenzetting belangrijker is dan alle andere, namelijk
dat men op die manier nooit de Blanco bladzijden uit de geschiedenis zal
weghalen. Iedereen schrijft over wat hij al ke pt en weet en dat heeft natuurlijk een zeer grote waarde, maar het vult geen lacunes op en lacunes zijn er
veel meer dan de meesten onder ons denken of zelfs maar kunnen vermoeden.
De grootste lacune is dat er in de meeste taalgeschiedenissen nauwelijks iets
te vinden is over de historische ontwikkeling van het Nederlands in het zuiden, na de zestiende eeuw. Tot en met de 16de eeuw wordt het hele taalgebied meestal samen bekeken en daarna wordt de ontwikkeling in de noordelijke en zuidelijke Nederlanden apart beschreven. Over het algemeen wil
dat zeggen dat de noordelijke ontwikkeling uitvoerig en de zuidelijke met
mondjesmaat wordt behandeld. Voor die stiefmoederlijke behandeling van
het zuiden na 1600 zijn er diverse redenen. Een daarvan is dat er nauwelijks
voorstudies zijn en dat de bronnen, die in onze archieven, musea en biblio-
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theken nochtans rijkelijk aanwezig zijn, meestal niet onderzocht zijn.
Op het gevaar of dat het pathetisch klinkt: over de geschiedenis van het
Nederlands in Vlaanderen na de zestiende eeuw, weten we zo goed als niets.
In de schaarse taalgeschiedenissen wind je meestal niet meer dan enkele algemeenheden en banaliteiten, die de ene auteur van de andere overneemt en
waarmee dan in een paar bladzijden de periode van 1600 tot 1800 overbrugd
wordt. Over de 19de eeuw bestaat er iets meer, maar de enkele studies die
daarover zijn verschenen zijn vaak onvolledig en bevatten veel derde hands.
informatie.
Naar aanleiding van mijn boek over de geschiedenis van het Nederlands in
Vlaanderen dat binnenkort verschijnt 2 , zal ik in het kort enkele problemen
en "Forschungsdesiderate" in verband met die geschiedenis bespreken.
De geschiedenis van het Nederlands in de Zuidelijke Nederlanden hangt
samen met de geschiedenis van het Nederlands iiberhaupt; het is er immers
een deel van. Door de politieke ontwikkeling in de Lage Landen zijn
"Noordelijke" en "Zuidelijke" Nederlanden niet meer Touter geografische,
maar vanaf het einde van de 16de eeuw ook politieke termen geworden.
Hoewel op enkele decennia in de 16de eeuw na het Nederlandse taalgebied
nooit een politieke entiteit is geweest, d.w.z. dat alle gebieden waar
Nederlands werd gesproken zo goed als nooit allemaal samen een rijk hebben gevormd, heeft de splitsing die na de tachtigjarige oorlog is ontstaan,
veel ingrijpender gevolgen gehad (ook voor de taalontwikkeling) dan de versnippering in vorstendommen die voor deze tijd bestond.
Van de ontwikkeling voor de zestiende eeuw worden de hoofdzaken samenvattend vermeld, maar wel met bijzondere aandacht voor de taalontwikkeling in de zuidelijke gewesten. Zo wordt bijvoorbeeld uitvoerig ingegaan op
de "Bourgondische tijd". De Bourgondiers worden in de meeste uiteenzettingen wel eens vluchtig vermeld, meestal (en zelfs gedeeltelijk ten onrechte)
als de invoerders van de tweetaligheid in Vlaanderen. Maar in geen enkele
taalgeschiedenis wordt hun invloed op de taalsituatie grondig geanalyseerd.

2 Roland Willemyns, Het Verhaal van het Vlaams. De historische ontwikkeling van het
Nederlands in de Zuidelijke Nederlanden. Het boek verschijnt aanvang 2002 bij Prometheus
in Amsterdam.
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Ik heb geprobeerd na te gaan wat er tijdens hun regering precies gebeurde,
Welke consequenties het intensieve taalcontact met het Frans had en wat dat
betekende voor de evolutie van het Nederlands, voor de verfransing en voor
de doorbraak van de tweetaligheid.
In de 16de eeuw ontstaat een geschreven moderne standaardtaal en de politieke gebeurtenissen hebben de taalgeschiedenis zowel in Noord als in Zuid
diepgaand beinvloed. De voorbereidingsfase van het ontstaan van een algemene taal begint en de evolutie verandert definitief van richting. Het is ook
de tijd waarin men voor het eerst ernstig over taal als zodanig begint na te
denken en dat is het voorstadium van het ontstaan van de taalkunde, van de
spellingboekjes en van de (school)grammatica's. In die ontwikkeling spelen
vooral zuidelijke "spraakkonstenaars" een belangrijke rol.
De zeventiende en de achttiende eeuw zijn - ook vandaag nog - "moeilijke"
perioden, omdat er over de taalsituatie en de taalkundige veranderingen in
die tijd heel weinig gepubliceerd is. Maar het is wel de tijd waarin de verfransing van Vlaanderens leidende kringen zulke scherpe vormen aanneemt dat
daaruit later de bekende sociale taalbarriêre zal ontstaan. Ik heb vrij veel
materiaal kunnen verzamelen en gebruiken, dat nog in geen enkele taalgeschiedenis voorkomt. Vooral voor ie 18de eeuw heeft de secundaire literatuur vrij veel gegevens over de taalsituatie aan het licht gebracht. Veel van
wat in het boek behandeld wordt is niet alleen nieuw, maar vaak ook heel
erg verrassend. De oogst voor de 17de eeuw, daarentegen, blijft helaas relatief mager.
Na de bevrijding van het noorden brachten de ontvolking en het verdrukkende politieke en religieuze klimaat het eens zo welvarende Vlaanderen en
Brabant in diep verval. Dat komt op economisch en sociaal gebied vroeger
tot uiting dan op het culturele en het duurt nog een tijd vooraleer Antwerpen
dat verval echt zal voelen en beseffen. De stad bleef immers het belangrijkste handelscentrum van de Zuidelijke Nederlanden, al stelde dat in handelsvolume natuurlijk veel minder voor dan voorheen. De Schelde was nog niet
helemaal dicht. Met binnenschepen werden Antwerpse producten naar
Zeeland gebracht (en vandaar verder verscheept) en die aken kwamen met
grondstoffen en levensmiddelen terug. Ook de wapenhandelaars bleven verder van de oorlog profiteren en Antwerpse kooplui investeerden hun winst
in projecten van buitenlandse collega's. Bovendien werd Antwerpen uitgebouwd tot de noordelijkste etalage van het katholicisme, wat tot de bloei
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van de barokschilderkunst leidde en verklaart hoe het Antwerpen van
Rubens en Van Dijk nog een tijdlang een cultureel centrum was , waar de
barok nog even bloeide. Maar de rederijkerskamers (De Violier, de
Goudbloem en de Olifftak) kenden moeilijke tijden en het literaire talent van
hun meeste bekende dichter, Willem Ogier, verbleekte bij dat van zijn
Hollandse Gouden Eeuw-collega's. Toen na de Vrede van Munster in 1648
de Schelde definitief en potdicht gesloten werd, ging ook in Antwerpen het
Licht uit. Ruys (1973) zegt : "geleidelijk trad een grote stilte in. De stilte van
politieke machteloosheid, berusting, onverschilligheid, onmondigheid. De
geestelijke spanning was gebroken". De Contrareformatie bracht nog wel
enige pennen en drukpersen in beweging, maar zette tegelijk een domper op
culturele creativiteit en openheid van geest.
Die in het Zuiden ingetreden "stilte" blijkt op de latere taalhistorici aanstekelijk to hebben gewerkt. Over de taalsituatie in het 17de-eeuwse Zuiden
bestaan detailstudies noch overzichtsanalyses. Dat is buitengewoon jammer,
want het is niet zo dat er tijdens die periode niets zou zijn gebeurd. Men kan
inderdaad vermoeden dat net dan de ontwikkeling begon die voor de
Nederlandse taal in het Zuiden de nefaste gevolgen mogelijk zou maken, die
we in de 18de en 19de eeuw opmerken. Lode Vanden Branden van wie we
zijn boek over de 16de eeuw kennen (Van den Branden, 1956) heeft ook een
in 1958 door deze academie bekroonde verhandeling Zuivering en opbouw
van het Nederlands tijdens het eerste kwart van de 17de eeuw geschreven (Van
den Branden, 1958 ). Het werd nooit uitgegeven, maar het ligt bier in onze
bibliotheek en ik heb het geraadpleegd. Het is op hetzelfde stramien opgebouwd als zijn boek over de 16de eeuw, d.w.z. dat het vooral over spraakkonstenaars gaat en enkele interessante dingen over de tijd van het
Twaalfjarig Bestand en de periode van Albrecht en Isabella bevat. Voor de
rest is mij over de 17de eeuw in het Zuiden niets bekend. Het is dus meer dan
dringend dat het taalhistorisch onderzoek van dat tijdvak op gang komt.
Dat zou onder meer uit kunnen gaan van een bijzonder interessante stelling
van Deneckere (1954). In zijn boek, waarover zo meteen meer, oppert hij de
mening dat, in tegenstelling tot wat zowel franskiljonse, belgicistische historici als Pirenne, als ook vele "flamingantische" geschriften laten uitschijnen,
de verfransing van Vlaanderen geen beweging is die onder de Bourgondiers
is begonnen en dan alsmaar sterker is geworden. Van een massale verfransingsdruk kan, in zijn opvatting, pas vanaf ongeveer 1750 sprake zijn.
Voordien neemt, o.m. door de heropleving van het Latijn, de invloed van
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het Frans zelfs af. Onder meer door de Contrareformatie en het daaruit
voortvloeiende quasi monopolie van cultuur en wetenschap door de clerus,
zien we hoe het Latijn de bijna exclusieve taal wordt in deze domeinen. Dat
speelt natuurlijk ten nadele van het Nederlands, maar ook van het Frans.
Het Frans blijft wel de dominante taal van de administratie en de hogere
klassen beheersen die taal uiteraard ook, maar zelfs voor de adel is het
meestal slechts de tweede taal. En zelfs in die functie, zo leren catalogi van
prive bibliotheken, ondervindt het stevige concurrentie van het Spaans.
Rond 1700, zo Deneckere, laat niets vermoeden dat een explosie van het
Frans nakende is.

Over wat er in de 18de eeuw met en in het Nederlands gebeurt zijn we beter
ingelicht dan voor de 17de eeuw, maar ook hier valt het op hoe weinig studies er bestaan over de taalontwikkeling in die zo moeilijke tijd.
De studie van J. Smeyers (1959) over Vlaams taal- en volksbewustzijn in het
Zuidnederlands geestesleven van de 18de eeuw biedt een bijzonder rijk gedocumenteerd overzicht over de aspecten die in de titel worden genoemd. Over
toneel en literatuur ervaren we enorm veel en vooral over de spraakkonstenaars en al wie zich met de taal heeft beziggehouden is de informatie van een
hartverwarmende grondigheid. Smeyers heeft ze allemaal gelezen en geanalyseerd en de taalhistoriograaf direct bruikbaar, hapklaar materiaal verstrekt.
Ik heb er een dankbaar gebruik van gemaakt. Ook over de rol en de functie
van het Nederlands in de hele 18de eeuw heeft hij zich uitvoerig uitgelaten.
"Wie de activiteiten van de 18de-eeuwse rederijkers overschouwt", zegt
Smeyers "is allicht geneigd er een al te geringschattend oordeel over te vellen. Hun toneelkunst is verouderd, hun repertorium versleten of afgekeken
van het buitenland, hun activiteiten teren op het verleden. Het is alles waar,
maar het zijn toch deze gewone, kleine lieden uit de rederijkerskamers
geweest die, terwijl velen uit de hogere standen zich wendden naar een
vreemde taal en cultuur, de eigen traditie en de eigen taal en cultuur hebben
levend gehouden; die in hun werken en opvoeringen een algemeen
Nederlands bleven schrijven en spreken en zo hun toehoorders in contact
bleven brengen met de beschaafde moedertaal boven de eigen gewestelijke
tongval uit". In Welke mate ze daar werkelijk in slaagden blijft, denk ik, een
open vraag. Niet alleen hun geschreven taal is vaak krakkemikkig: of ze die
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op de Biihne werkelijk "boven de eigen gewestelijke tongval uit" konden
gebruiken is zeer twijfelachtig. Dat ze vasthielden aan eigen taal en cultuur
staat vast, maar niet of ze dat uit "trouw" deden, dan wel omdat ze nauwelijks een andere keuze hadden. En wat hun lofbetuigingen voor de eigen taal
betreft: ze hadden er natuurlijk alle belang bij de door hun gebruikte taal
zoveel mogelijk op te hemelen.
Marcel Deneckeres Histoire de la langue francaise dans les Flandres ( 17701823 ) is een uitvoerige en rijk gedocumenteerde studie over de rol van het
Frans, en daardoor natuurlijk ook over het Nederlands. Stricto sensu gaat
het enkel over de provincies West- en Oost-Vlaanderen, maar men leert
natuurlijk ook heel wat over de overige gebieden. Hij behandelt het einde
van het Ancien Regime, de Franse tijd en een deel van de periode van het
Verenigd Koninkrijk.
Naast het geven van bijzonder veel en grondig bestudeerd materiaal, munt
het boek uit door scherpzinnige analyses en gaat de auteur te werk als een
sociolinguIst avant-la-lettre. Nog voor de sociolinguIstiek bestond,
beschreef hij fenomenen waarvoor wij nu vaktermen als upward social mobility of hypercorrection hebben op een manier die ook in een hedendaagse
sociolinguIstische studie niet zou misstaan. Het taalgebruik en de taalcompetentie van de verschillende groepen en sociale klassen beschreef hij op een
voorbeeldige en zeker tot 1954 nooit geziene wijze.
Zijn antwoord op de brisante vraag of de Oostenrijkers in de Nederlanden
een bewuste taalpolitiek hebben gevoerd is ontkennender dan dat van
Smeyers, hoewel ze beiden hun oordeel vellen op grond van dezelfde (meestal door Deneckere verzamelde) gegevens. Dat ligt vooral daaraan, dat
Deneckere een fijner onderscheid weet te maken tussen taalpolitieke en taalplanningsmaatregelen enerzijds en anderzijds de sociale mechanismen van
upward social mobility, die mensen ertoe aanzetten een andere taal geheel of
gedeeltelijk over te nemen (language shift noemen we dat nu). Het is inderdaad veel meer sociale druk dan wettelijke dwang of zelfs geplande intenties
die de motor van de voortschrijdende verfransing in het 18de eeuwse
Vlaanderen is geweest. Maar de invloed van die sociale druk kon natuurlijk
maar zo groot worden omdat de door de Oostenrijkers gecreeerde politieke,
culturele en sociale structuren dat hebben begunstigd. Ook Lenders (1989)
wijst daarop in zijn uiteenzetting over de taaltoestanden in het bestuur.
In linguistische en in de schaarse historiografische werken over de 18de eeuw
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is het werk van de linguist Deneckere zelden terug to vinden. De historici
kennen hem beter en verwijzen er ook vaak naar.
Over het ambtelijke gebruik van het Nederlands handelt Deneckere heel uitvoerig en er bestaat ook een korte, maar heel erg interessante studie van de
net genoemde Lenders: Taaltoestanden in de Oostenrijkse Nederlanden in het
bestuur van kerk en staat. Ook de historicus Lenders is bij de linguisten
helaas nauwelijks bekend. Op grond van beider informatie kunnen we nochtans veel leren.
Het Oostenrijkse centrale bestuur in Brussel ontvangt in het Frans zijn richtlijnen en correspondeert met Wenen en de Keizer(in) in dezelfde taal. Dat
bestuur bestaat uit een gouverneur-generaal (de plaatsvervanger van de vorst),
de gevolmachtigd minister en de drie collaterale raden. De aanvragen en verzoekschriften tot het centrale bestuur mochten in het Frans of het Nederlands
gesteld zijn, maar waren meestal in de eerste taal. Er werd in het Frans over
beraadslaagd en de aanvrager kreeg een antwoord in de taal van zijn aanvraag.
Staatsstukken van algemeen belang werden voordien in de Vlaamse gewesten altijd in het Nederlands afgekondigd. Tijdens de Oostenrijkse tijd werd
daar voor het eerst regelmatig van afgeweken. Ook wat de correspondentie
met de steden betreft breken de Oostenrijkers met de traditie en gebruiken
Frans, wat dan vaak ook tot een antwoord in die taal aanleiding geeft.
De correspondentie tussen de Staten en het centrale gezag gebeurde ook
voorheen al in het Frans. Tijdens de Oostenrijkse tijd blijft dat uiteraard zo.
De Staten zelf echter beraadslaagden in het Nederlands en de correspondentie met de steden en tussen de Staten onderling gebeurde in het
Nederlands. Alle processen-verbaal van de Staten van Vlaanderen en de
ondergeschikte besturen zijn in het Nederlands. In de Staten van Brabant
spraken adel en geestelijkheid meestal Frans, maar de akten zijn de hele 18de
eeuw Lang in het Nederlands opgesteld.
In alle lagere besturen was Nederlands de ambtstaal, zowel in de "kastelenyen" als in de steden. In Brugge, Antwerpen, Mechelen en Leuven zijn de
archieven uitsluitend in het Nederlands. In Brussel beraadslaagt het bestuur
in het Nederlands, maar gebruikt in zijn verordeningen voor de bevolking
beide talen. Van al dat overvloedige materiaal zijn mij geen lingurstische
analyses bekend.
Hoe de bevolking zelf reageerde weten we natuurlijk niet met zekerheid,
maar het kan afgeleid worden uit sommige reacties van kleinere, plaatselij-
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ke besturen. Op het platteland was men namelijk, in tegenstelling tot in vele
steden, vrij ongelukkig met een Franstalig bestuur.
Alle plaatselijke en gewestelijke besturen richtten zich altijd in het
Nederlands tot de bevolking. Zolang het de publicatie van hun eigen documenten betrof was er niets aan de hand. Maar problemen ontstonden vaak
wanneer stukken van centrale besturen den volke kond moesten worden
gedaan. Een voorbeeld van hardnekkig verzet is het Land van Waas. Het
hoofdcollege aldaar had in 1749 al gemeld dat het slechts node een
Franstalige ordonnantie had gepubliceerd en liet weten daar in de toekomst
niet meer toe bereid te zullen zijn. Andere districten sloten zich daarbij aan
en het Land van Aalst motiveerde dat als volgt:
"Gemerckt dat het naelaeste uytgesonden placcaert geconcipieert (is)
in de fransche taele en also sujet - mits de ignorantie van de buytenlieden - aen veele moeilyckheden en interpretatien, worden U Ed
gebeden de Majesteyt te aensoecken van int toecommende geene
placcaerten in deselve taele meer uyt te senden" (Lenders 1987, 196).
Ze kregen de steun van de Raad van Vlaanderen, die beloofde altijd voor vertalingen te zullen zorgen. Omdat dat kennelijk niet altijd van een leien dakje
liep besloot het bovengenoemde Land van Waas in 1755 dat het nu welletjes
was en weigerde twee in het Frans opgestelde wetten te publiceren. De Raad
van Vlaanderen beloofde weer beterschap en hield zich daar dit keer ook aan,
onder meer omdat er op grond van de niet-publicatie een juridisch probleem
was opgedoken. Een Wase smokkelaar die op grond van een van die
Franstalige wetten voor de rechtbank werd gedaagd, werd van vervolging ontslagen omdat hij, zo gaf de Raad ruiterlijk toe, een wet die in het Land van
Waas nooit was afgekondigd, onmogelijk kon kennen. Uiteindelijk gaf op 26
november 1761 Keizerin Maria Theresia aan de Geheime Raad het bevel alle
voor Vlaanderen bestemde ordonnanties vooraf in het Nederlands te vertalen.
In het Hertogdom Brabant werd een gelijkaardige strijd gevoerd en de
Brabanders hadden zelfs meer rechtsmiddelen te hunner beschikking omdat
ze konden steunen op art. 8 van de Blijde Inkomst, dat Brabant bestuur in
het Nederlands garandeerde.
Het Oostenrijkse bewind liet zich dus, wat het gebruik van de talen in het
bestuur betreft, in principe leiden door praktische overwegingen. Het was
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makkelijker en handiger indien alles in het Frans kon gebeuren en daar werd
door het Oostenrijkse bestuur dus op aangedrongen, zonder dat het echter
ooit werd opgelegd. Protesten van lokale besturen en zelfs prive burgers
tegen taalmisbruiken van de administratie werden zelfs vaak gehonoreerd.
Ook bij kandidaturen voor belangrijke bestuursfuncties blijkt dat men in
Wenen in een aantal gevallen wel degelijk rekening hield met de taalkennis
van de betrokkenen, zij het dat ook hier het pragmatische de doorslag geeft.
Gaat het om een bestuur waar al vele Vlamingen in zitten, dan wordt probleemloos ook een Nederlandsonkundige benoemd. In het omgekeerde
geval wordt echter aan de eis tot kennis van de landstaal de hand gehouden.
In het onderwijs is het niet anders: er is, om pragmatische redenen, morele
druk ten gunste van het Frans, maar geen in reglementen of decreten uitgedrukte verfransingspolitiek.
Maar, zo merkt Deneckere terecht op, achteraf bekeken kan men het
Oostenrijkse bewind natuurlijk wel verantwoordelijk stellen voor de uitbreiding van het Frans als bestuurstaal. Zij zelf, de top van de administratieve
hierarchie, gebruikten uitsluitend Frans en daardoor verhoogden ze zowel
het prestige van die taal als de (ongetwijfeld juiste) indruk dat men zonder
beheersing van het Frans geen carriêre kon maken, niet eens als ambtenaar
echt kon functioneren. Geen Frans kennen was ontoelaatbaar, want schadelijk voor de goede gang van de administratie. Geen Nederlands kennen was
alleen onaanvaardbaar waar er onvoldoende Nederlandstaligen waren.
Doordat de Oostenrijkers bovendien de bestuurlijke centralisatie opvoerden, werd de noodzaak Frans te kennen ook meer en meer op het niveau van
de lokale besturen aangevoeld. Ze waren zich overigens van hun invloed in
dat verband terdege bewust. In 1774 stelde men in regeringskringen vast:
Alle iet of wat welgestelde lieden koesteren het verlangen Frans te leren.
Zowel in Vlaanderen als in Brabant wordt immers het niet beheersen van die
taal als een teken van een verwaarloosde opleiding beschouwd ("Les gens un
peu aises desirent tous apprendre la langue francaise et on regarde generalement en Flandre et en Brabant ceux qui ignorent cette langue comme ayant eu
une education negligee"). En "voor de volksmensen met een `verwaarloosde

opvoeding' had" zo merkt Lenders terecht op "de overheid niet veel over".
Zeer interessant is de vaststelling, waaraan totnogtoe weinig bewuste aandacht werd besteed, dat het Nederlands dus op bepaalde niveaus ononderbroken als kanselarijtaal werd gebruikt, dat er dus een traditie van schrifte-

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN / 285

lijk gebruik bestaat die van de Middeleeuwen of ononderbroken verder gaat
tot op vandaag. Zeer zeker is er functieverlies geweest, maar het gebruik
hield nooit helemaal op en dat heeft natuurlijk ook (tot dusver nooit onderzochte) intern linguIstische consequenties gehad. De bronnen waar
Deneckere en Lenders op steunen werden, bij mijn weten, nog nooit lingufstisch onderzocht. Toch zijn ze talrijk en niet zo moeilijk bereikbaar.
Dat het onderzoek ervan, naast interessant, ook best leuk zou kunnen zijn,
bewijst het volgende citaat uit de boven genoemde protestbrief van het
Hoofdcollege van het Land van Waas tegen de afkondiging van Franstalige
ordonnanties (Lenders, 1987). We lezen o.m. het volgende:
"Wij hebben goetgevonden het placcaet van den eersten deser te doen
publiceren ende uyt te senden in de fransche taele gelijck wij vernemen dat andere corpora oock hebben gedaen. Dan is geresolveert in
ons advys op de gevraegde subsidie te insisteren dat het geseyde placcaet wederom in de Vlaemsche taele moet uytgesonden worden ende
geordonneert (worden) aen den Raede van Vlaenderen van int toecommende geene andere als in de selve taele te publiceren ofte uyt te
senden, betrouwende dat U.E. en geene difficulteyt en sullen vinden
van het selve te doen en daertoe oock te begroeten de heeren van de
twee steden en laude van Aelst gelijck wij hedent gedaen hebben aen
d'heeren der Casselrije van Cortyck, opdat sulckx in het resultat
soude vallen ende bij acte-acceptatie gedecreteerd worden mitsgaeders den franschen voet te doen cesseren" .
Zelfs in de administratieve "Vlaemsche taele" van de plaatselijke besturen
stak dus heel wat "verdoken" Frans.

In de loop der eeuwen werden op het grondgebied der Lage Landen vele
oorlogen uitgevochten. Toch werden, door het binnenvallen der Franse
troepen, onze gewesten voor de eerste keer in de geschiedenis echt manu
militari veroverd. De Zuidelijke Nederlanden werden vanuit Parijs bestuurd
en volledig op Franse leest geschoeid. Ook de lokale bestuursfuncties waren
in handen van Fransen, die dus alle sleutelposities bezetten (Deneckere,
1975). Ik kan daar niet verder op in gaan. Taalhistoriografisch bruikbare
gegevens uit die periode bestaan ongetwijfeld, vooral over taalwetgeving en
andere taalpolitieke aspecten werd een en andere: verzameld, zij het vooral
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door niet-linguisten (Witte en Van Velthoven, 1998). Ik wil me hier tot twee
aspecten beperken.
Een is de vaststelling, waar onvoldoende rekening mee werd gehouden wat
tot misverstanden aanleiding heeft gegeven, dat "Frans" en "Franstalig"
niet noodzakelijk hetzelfde betekenden. Toen in Brugge de aanhangers van
de ideeen van de Franse revolutie in 1792 een bijzonder dynamische en
invloedrijke Jakobijnse club stichtten, werd die Het genoodschap der
Vrienden van Eendragt, Vryheid en Gelijkheyd genoemd. Het bestond, zegt
Van den Berghe (1972), uit "kooplieden, ondernemers, jonge intellectuelen,
vooral advocaten, maar ook adellijke renteniers en enkele jongeren uit de
ambachtsmilieus". Hoewel de initiatiefnemers bijna allemaal uit de Brugse
Franstalige Societe Litteraire kwamen, had hun Jakobijnse club dus niet
alleen een Nederlandse naam, hij werkte ook in het Nederlands. Dat belette
ze dan anderzijds weer niet op 25 februari 1793 de annexatie van Brugge bij
Frankrijk uit te roepen. Verlooy, de grote verdediger van het Nederlands
tijdens de Oostenrijkse periode, zag die tegenstelling overigens evenmin: tijdens het Franse bewind zou hij "maire" van Brussel worden.
Twee: uit bronnenonderzoek dat nu nog bezig is blijkt dat de situatie nog
meer gerelativeerd moet worden. Het Brugse boogschuttersgilde SintSebastiaan was, al sinds de Middeleeuwen, een van de meest prestigieuze
verenigingen in Brugge, waar in de achttiende en de negentiende eeuw (en
nog Lang daarna) de adel en de hogere bourgeoisie zij aan zij de Bogen spanden. Uit hun archief blijkt nu dat tijdens de hele Oostenrijkse en Franse tijd
alle documenten in het Nederlands zijn opgesteld. Dat geldt zowel voor de
interne stukken (reglementen, notulen, ledenlijsten enz.) als voor de externe
(bv. de correspondentie met soortgelijke gilden in Vlaanderen). Dat wil dus
zeggen dat hier in elk geval de hoogste sociale groepen ook in het
Nederlands functioneerden en dat staat haaks op bijna alles wat daarover
totnogtoe gedacht en geschreven werd. Het lopende onderzoek van Wim
Vandenbussche (2001) zal ons nog veel meer leren, maar eens te meer blijkt
hier hoe weinig we eigenlijk over de geschiedenis van het Nederlands in
Vlaanderen weten en hoe zelden datgene wat erover geschreven werd op
onderzoek van authentieke bronnen placht te steunen.
Natuurlijk wordt ook de periode van het " Verenigd Koninkrijk der
Nederlanden" besproken, het tijdvak waarin vele toekomstige leiders van de

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN 1 287

Vlaamse Beweging opgroeiden en werden gevormd (ook taalkundig).
Hoewel we over de taalsituatie in die tijd vermoedelijk ook minder goed
gelnformeerd zijn dan we zouden wensen, is er toch genoeg over bekend om
die periode niet aan te duiden als een die prioritair zou moeten worden
onderzocht. Allicht moeten ook hier de bronnen nog eens worden gecontroleerd, maar ik zal het daar verder hier niet over hebben. In elk geval biedt
het boek van De Jonghe (1967) over De taalpolitiek van Willem I bijzonder
uitvoerige informatie en in enkele verdere studies worden ook nog detailpunten behandeld.

De 19de eeuw dan. Over het taalgebruik in de negentiende eeuw is relatief
veel geschreven. Daarmee bedoel ik dat men in geschriften uit de twintigste,
maar ook uit de negentiende eeuw zelf, nogal wat commentaar over het
toenmalige taalgebruik aan kan treffen.
Een paar zaken zijn bijzonder opvallend. Zo bijvoorbeeld ging de discussie
zowel vroeger als nu veel meer over intenties dan over reeel taalgebruik. Dat
wil zeggen dat by. particularisten en integrationisten (en hun hedendaagse
commentatoren) het veel vaker hebben over het soort taal dat zou moeten
worden gesproken, dan over het soort taal dat werkelijk werd gebruikt. Ook
in by . de discussies over de uitspraak op de Algemene Nederlandsche
Congresses wordt vaak - theoretisch - betoogd welk soort uitspraak gepropageerd, c.q. afgewezen moet worden maar wordt slechts heel zelden iets
gezegd over hoe de uitspraak nu eigenlijk was. Ook in de latere studies over
de negentiende eeuwse taal vindt men veel meer over taalintenties dan over
het werkelijke taalgebruik (Willemyns, 1993).
Er is veel wat we over het negentiende eeuwse taalgebruik niet weten en veel
van wat we denken te weten is ongegrond of verkeerd geInterpreteerd. Heel
vaak beschouwen commentatoren uit de negentiende eeuw het jaar 1830 (de
Belgische onafhankelijkheid) als het onheilsjaar voor de situatie van het
Nederlands. Vele latere commentatoren zien dat niet meer zo. Ik begin nu in
te zien dat het vermoedelijk onze voorgangers zijn die het meeste gelijk hadden, ook al stelden ze zich de situatie in de Oostenrijkse tijd allicht iets fraaier voor dan ze eigenlijk was. De historiografie van het Nederlands totnogtoe had zo weinig over de achttiende eeuw te vertellen, dat er een verkeerd
beeld is ontstaan en dat de rol die het Nederlands toes speelde onbewust
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geminimaliseerd werd. Omgekeerd hebben we beslist de neiging gehad de
perversiteit van de pogingen van de eerste regeringen van Belgie om het
Nederlands als officiele landstaal volledig uit te schakelen sterk te onderschatten. H. Meert, W. de Vreeze en zelfs nog C. Peeters in 1930 hadden dus
vermoedelijk een veel beter nog voor de historische ontwikkeling dan de
latere generaties Neerlandici. Het ontbreken van bronnenstudies en van een
serieuze historiografie heeft ons geweldig parten gespeeld en de vrije loop
gelaten aan allerlei ongecontroleerde vermoedens!
Een verder negentiende-eeuws pijnpunt: over de Vlaamse Beweging en de
zogenaamde Taalkwestie is er natuurlijk al veel geschreven, maar vreemd
genoeg werd die beweging totnogtoe vrijwel nooit vanuit een specifiek linguIstisch gezichtspunt geanalyseerd. Ik heb nu geprobeerd dat wel te doen
en zowel het taalpolitieke als het taalplanningsaspect te verduidelijken.
Historici, economen, politici, politologen en vele anderen hebben zich allemaal vanuit hun eigen achtergrond en met hun eigen instrumentarium met
de geschiedenis en de ontwikkeling van de Vlaamse Beweging beziggehouden, maar slechts zeer weinige linguIsten hebben daar het hunne toe bijgedragen. Contradictoir en paradoxaal eigenlijk, want bij de Vlaamse
Beweging is het toch om datgene te doen waar de linguist zich beroepshalve
mee inlaat, namelijk de taal. Een aparte tak van de taalkunde, de contactlinguIstiek, houdt zich zelfs specifiek bezig met wat er gebeurt of gebeuren
kan wanneer twee of meer talen of varieteiten met elkaar in langdurig en/of
intens contact of conflict staan. Er is ook een hele methodologie en een instrumentarium ontwikkeld om daarover te schrijven en de verschijnselen te
ordenen, te beschrijven en te analyseren. Dat alles is op het fenomeen
Vlaamse Beweging nauwelijks ooit toegepast geworden, omdat de linguIsten
het niet hebben gedaan en de niet-linguisten ofwel niet op de hoogte zijn of
er zich niet voor interesseren. In mijn overzoek daarover heb ik geprobeerd
met die aspecten wel degelijk rekening te houden. Mijn uitgangspunt is:
Welke taalplanningsstrategieen en -mechanismen had de Vlaamse Beweging,
wat werd daarvan wanneer en hoe gerealiseerd en wat waren dan de volgende stappen die daaruit voortvloeiden? Men komt op die manier tot een
ander snort beschrijving, tot een andere indeling van de afloop van de
Vlaamse Beweging, met andere accenten en andere uitzichten.
De Vlaamse Beweging wil ik in eerste instantie bekijken als een poging tot
taalredding, daarna tot taalconsolidering en uiteindelijk tot taalexpansie en
tot wat Fishman (1991) Reversing Language Shift heeft genoemd. Hoewel
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dat ook voor de meesten die ermee bezig waren niet altijd duidelijk zal zijn
geweest, was dat de lijn die er in zat. Verder kan ik daar nu natuurlijk niet
over uitweiden.
Een vaak besproken aandachtspunt is de standaardisering van het
Zuidelijke Nederlands tijdens de negentiende eeuw, met onder meer de strijd
tussen de particularisten en de integrationisten. Daaraan heb ik tijdens de
laatste jaren intensief gewerkt en ik ben tot de vaststelling gekomen, dat wat
daarover in de traditionele geschiedschrijving van het Nederlands wordt
gezegd, bijna altijd onjuist is of verkeerd geinterpreteerd werd. Ik heb geprobeerd dat recht te zetten, vooral op grond van hun eigen geschriften. De
belangrijkste bron voor het in 1874 gestichte "Gilde van Sinte Luitgaarde",
de vereniging bij uitstek van de West-Vlaamse particularisten (zijzelf hebben
de benaming "particularisten" echter nooit geaccepteerd en dus ook nooit
gebruikt), die beweerde zich voor "de rechten van het West-Vlaams" in een
algemene Nederlandse taal te willen inzetten, zijn de vier gepubliceerde bundels handelingen van hun jaarvergaderingen (SLG). Daarin wordt er absoluut geen geheim van gemaakt, dat de uiteindelijke bedoeling van die zogenaamde taalpolitiek niet zozeer was het taalgebruik te beInvloeden, maar
veel meer in de politiek-religieuze ontwikkeling in te grijpen. Alleen voor
extern gebruik wordt een "conventioneel" particularistisch discours
(Willemyns, 1995) gehouden (by . in het particularistische verweerschrift:
`Lettre a M. le Dr. J. Nolet de Brauwere van Steeland au sujet de sa Notice
sur le particularisme linguistique flamand de la Flandre Occidentale' , geschreven door, zoals ze zich noemen, 'les redacteurs du Rond den Heerd').
Ik heb ook aangetoond dat het een algemeen verbreide misvatting is, dat die
zgn. particularisten de doelstellingen van de Vlaamse Beweging mee wilden
helpen te realiseren. In werkelijkheid wezen ze die zelfs expliciet af. In tegenstelling tot de "echte" particularisten was het helemaal niet de bedoeling van
Gezelle, De Bo en hun medestanders de zuidelijke inbreng in de Nederlandse
standaardtaal te verhogen, want iedere worm van, ook exclusief Vlaamse,
bovenregionale taal hebben ze strikt verworpen. In tegenstelling tot de
Flaminganten was er hen ook niets aan gelegen te proberen de invloed van
het Frans in Vlaanderen terug te dringen. Een diglossische situatie waarin
Frans als prestigevarieteit functioneert, was hen veel liever. Alleen op die
manier bestond de garantie dat het Frans als cultuur- onderrichts- en administratieve taal verder zou Leven en bloeien, en de behoefte een standaardta-
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lige varieteit van het Nederlands zich nooit zou laten gevoelen.
De genoemde opvattingen worden op de Gildevergaderingen zonder
schroom naar voren gebracht en consequent genotuleerd. Dat dit zo goed
als nergens vermeld wordt en de mythes dus bleven voortleven is vooral
daaraan toe te schrijven, dat bijna niemand tot dusver de moeite heeft genomen om naar de primaire bronnen van de tweede generatie particularisten te
gaan kijken. Althans, ook hier weer, geen enkele linguist: de enigen die deze
stukken wel hebben geconsulteerd en gebruikt zijn historici en sommige
andere niet-linguisten. De meesten echter die in taalgeschiedenissen over de
19de eeuw of over de particularisten hebben geschreven, hebben in elk geval
nooit die moeite gedaan en dat is uitermate jammer omdat in de notulen van
het genootschap geen geheim wordt gemaakt van wat ze werkelijk wilden,
waar ze werkelijk voor stonden en hoe ze dat wilden bereiken.
In sommige gevallen ontstaat zelfs de indruk dat sommigen ook Bever niet
willen weten wat in de bronnen staat. Gezelle heeft zijn afwijzing van een
uniformisering en standaardisering van het Nederlands en zijn voorkeur
voor het Frans als taal van de wetenschap en de sociale omgang met zoveel
woorden gepubliceerd, het duidelijkst in een artikel in het Leuvense tijdschrift Le Museon. Boets (1970) zegt in dat verband: "Gelukkig had het
[artikel] geen te grote weerklank gevonden". Dat Gezelle bij dit alles heel
goed wist waar hij mee bezig was, moge blijken uit het volgende citaat:
`Geheel de Westvlaamsche beweging is in den grond en van eersten of
een christelijke, ja ultra-montaansche geweest. [...] Maar van 't hoogste belang is het, na mijn inzien, dat wij ons eigentlijk einddoel en
priesterlijke inzichten voor den grooten hoop verborgen houden. Ik
ben erin geslaagd om verscheidenen terug te winnen voor geloof en
devotie onder voorwendsel van [cursief in de tekst] Vlaamsch,
Italiaansch en zo voort' (Reynebeau 1995, 154).
Ook dit citaat treft men maar zelden aan!
Voor het abrupte verdwijnen van het Gilde hebben de gangmakers ervan
nooit een verklaring gegeven. Vermoed wordt dat het om een conflict tussen
de pastoors in kwestie en het bisdom ging, want alleen de bisschop was in
staat de vereniging een halt toe te roepen. Volgens Wils (2001) is dat ook wat
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er gebeurd is. In 1872 zegt hij - had bisschop Faict van zijn inspecteur
Middelbaar onderwijs een rapport gekregen over de lessen Nederlands in
zijn colleges. Daarin stond o.m. dat de uitspraak van het "Vlaams" schandalig slecht was en dat alle regels van de grammatica en de stijlleer voortdurend "verkracht" werden 3 . "Als klassiek gevormde onderwijsman", zegt
Wils, deelde de bisschop "de afkeer van de oudere generatie tegenover
Gezelles taalkundige nieuwlichterij". Hij citeert uit een bisschoppelijke brief
van 1877 waarin Faict tegen een van de gildeleden (Karel Callebert) zegt dat
hij erin kan komen dat hij "`t officieel Vlaams" wil bestrijden en "`t
Hollands" wil verbannen, maar dat hij desondanks de "regels der spraakleer" moet volgen "indachtig zijnde dat, bij alle volkeren, de geschreven taal
werkelijk van de algemeen gesprokene verschilt". Als uitsmijter voegt hij
eraan toe "Gij drijft de spot met iets dat ik in mijn colleges en scholen moet
doen eerbiedigen: de Nederduitse Spraakleer". Of dat de (enig) juiste verklaring is weet ik niet, maar dat er onenigheid was ontstaan tussen de particularisten en de bisschop lijkt wel vast te staan.
Een ander aspect dat tot voor kort deerlijk verwaarloosd werd, is de sociale
geleding en de daaruit voortvloeiende variatie in het negentiende-eeuwse
Nederlands. Tot voor kort kon je in studies over 19de-eeuws taalgebruik
bijna uitsluitend over de voorlopers van de huidige Nederlandse standaardtaal lezen. Daarbij werd helemaal geen rekening gehouden met het feit dat
net deze varieteit toen slechts een vrij bescheiden rol speelde en weinig functies had. De meerderheid van de bevolking (een groot deel ervan overigens
analfabeten) kon zich enkel in het dialect uitdrukken en had in het beste
geval een passieve kennis van een min of meer standaardtalige varieteit. Een
kleine groep in de intellectuel(er)e middenklasse en de burgerij beheerste
zowel dialect als de (gelntendeerde) standaardtaal. De meesten in de laatstgenoemde groepen hadden ook een voldoende functionele kennis van het
Frans. De hoogste klasse beheerste niet enkel het Frans, maar bediende zich
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iginele
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vent d'une incorrectionrevoltante, en meme temps que toutes les lois de grammaire et de style sont
audacieusement violes" . Wils (2001, 53-54) vermeldtgeen bron en doet dat evenmin voor de
brief van Bisschop Faict aan Karel Callebert. Van de Nederlandse citaten heeft Wils (zonder dat te vermelden) de spelling aangepast.
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ook overwegend van die taal in haar sociale contacten met haars gelijken en
voor de meeste min of meer formele en bovenregionale contacten
(Willemyns, 1999). Zoals boven al gezegd werd heel onlangs vastgesteld dat
door deze groep toch vaker en meer Nederlands werd geschreven dan totnogtoe werd aangenomen. In het prestigieuze boogschuttersgilde St.Sebastiaan, waar alleen de sociale toplaag in vertegenwoordigd was, werd
nog tot 1860-1870 veelvuldig van de geschreven Nederlandse standaardtaal
gebruik gemaakt. Tot omstreeks 1840 werd in geschrifte zelfs bijna uitsluitend van het Nederlands gebruik gemaakt (Vandenbussche, 2001). Ook hier
zijn het de "Belgische" toestanden die het Nederlands deden verdwijnen. De
rijke archieven van het Sint-Sebastiaansgilde worden nu voor de eerste keer
voor linguistisch onderzoek gebruikt.
Voor een beschrijving van variatie in de 19de-eeuwse schrijftaal is er uitvoerig en rijk geschakeerd materiaal ter beschikking. Kranten, gemeenteraadsnotulen en andere administratieve teksten, vergaderberichten van particularistische verenigingen, verslagen en notulen van zeer veel andere verenigingen, o.m. ambachten en gilden, particularistische apologieen en polemische
geschriften, dialectteksten (bv. sprookjes en verkiezingspamfletten), het zijn
slechts enkele voorbeelden van de vele soorten bronnen die ons massaal ter
beschikking staan. Ook cijfers en teksten van en over volkstellingen, met
o.m. gegevens over taalkennis, analfabetisme enz. zijn aanwezig, in een
woord meer dan voldoende om zich een vrij exact beeld te kunnen maken
van de toenmalige taalverhoudingen en de toenmalige schrijftaalontwikkeling. Op grond van wat we van de huidige situatie weten is het bovendien
niet zo moeilijk zich de toenmalige dialectsituatie voor te stellen (gebruiksmogelijkheden, domeinen, sociaal bepaald gebruik, dialectcompetentie
enz.). We moeten van dit alles alleen maar een gebruik beginnen te maken.
Het onderzoek van de taal van de arbeidersklasse in Brugge, het eerste (en
totnogtoe enige) in het Nederlandse taalgebied (Vandenbussche, 1999) - dat
door deze Academie werd bekroond - gebeurde op basis van notulen van
onderstandsmaatschappijen, een snort voorlopers van de ziekenfondsen en
sociale verzekeringen. Notulen van "knechtenmaatschappijen" werden met
die van "meestersmaatschappijen" vergeleken. De meesters distantieerden
zich in hun statuten namelijk duidelijk van de knechten, die onbetwistbaar
een lager sociaal prestige hadden. Onderzocht werden vooral spelling, grammatica en Stijl. Interessant is onder meer dat de meesters identieke proble-
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men met de schrijftaal bleken te hebben als de knechten: een "arbeiderstaal"
in de echte zin van het woord bestond dus niet. De kwaliteit van wat men
schreef hing veel meer af van het onderwijs dat men genoten had, dan van
de sociale groep waar men toe behoorde. Klasse speelt natuurlijk wel indirect een rol omdat de kwaliteit van de opleiding en de geletterdheid van een
schrijver uiteraard aan financiele welstand gebonden waren.
Verder is duidelijk dat de discussies en twisten tussen de particularisten en
de integrationisten geen enkele directe invloed hebben uitgeoefend op het
taalgebruik van de lagere klasse en de lagere middenklasse, dus op het taalgebruik van de overgrote meerderheid van de bevolking,. Die normdiscussie
was voor de meesten volkomen irrelevant en, met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid, ook totaal onbekend. Op grond van wat we nu over de
schrijfproblemen van de arbeidersklasse weten, moet het hele normeringsdebat als een elitaire "Spielerei" worden bekeken, die zich boven de hoofden
van de meerderheid der taalgebruikers heeft afgespeeld. Pikant is natuurlijk, dat beide groepen niettemin voortdurend expliciet op sociale en emancipatorische argumenten een beroep deden om hun tegenstrijdige opvattingen te verdedigen en te propageren.
Een laatste hiaat in het onderzoek waar ik nog kort iets over wil zeggen is
dit: totnogtoe heeft de studie van de 19de-eeuwse schrijftaal in Vlaanderen
zich nog nooit ernstig met kanselarijtaal beziggehouden. In een project dat
nog dit jaar van start gaat wil ik daarom een corpus van stedelijke kanselarijtaal in Vlaanderen op vooral twee vlakken ten gronde laten onderzoeken,
namelijk de taalkeuze en het taalgebruik. De Franse periode (tot 1814), het
Verenigd Koninkrijk (tot 1830) en de Belgische periode voor en na de goedkeuring van de eerste, belangrijke taalwetten, zijn evenveel regimes die met
een duidelijke en meestal tegenstrijdige taalpolitiek geprobeerd hebben taalplanningsdoelstellingen te bereiken. Hoe de stedelijke kanselarijen daarop
inspeelden en/of door beInvloed werden moet nog worden aangetoond.
Sommige stadsadministraties in Vlaanderen werden (in de "Belgische" tijd)
vrij vroeg, andere zeer laat vernederlandst. Uit vooronderzoek is gebleken
dat de "voor de hand liggende" taalkeuzes tijdens de vier verschillende regimes beslist niet altijd werden gemaakt en dat geen enkele stadsadministratie
altijd of nooit een bepaalde taal gebruikte. Zowel in vernederlandste als in
niet- vernederlandste steden verlieten te allen tijde Nederlandstalige stukken
de stadskanselarij. Het hangt van allerlei interne en externe factoren af
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welke taal er werd gebruikt. Ook is gebleken, en dat was zelfs voor historici
een verrassing, dat sommige stedelijke kanselarijen onafgebroken in het
Nederlands hebben gewerkt, ook tijdens de moeilijke Belgische beginperiode. De archiefstukken die dat bewijzen zijn uiteraard aanwezig, maar niemand heeft ze onderzocht.
Verder zal worden onderzocht welke invloed dat alles heeft (gehad) op het
formele aspect van het door de administratie gebruikte Nederlands. Omdat
er, zoals we hebben vastgesteld, wel degelijk een doorlopende traditie van
ambtelijk gebruik van het Nederlands is geweest, zeker (maar niet enkel) op
het lokale niveau moet het administratieve Nederlands van de 19de eeuw
dus ook bekeken worden als de voortzetting van dat van de vorige eeuwen
en ook hier ontbreken de voorstudies. Ten overvloede misschien moet er
toch nog eens aan herinnerd worden, dat hier, net als in de vorige projecten,
uitsluitend teksten en zelfs tekstsoorten zullen worden gebruikt, die voorheen nog nooit linguistisch geanalyseerd of voor een beschrijving van de
taaltoestand gebezigd werden.
De conclusie die uit het voorafgaande moet worden getrokken is niet enkel
dat meer en nieuwe bronnen moeten worden bestudeerd en dat ook de
bekende niet altijd echt bekend zijn, maar ook dat het nodig is gegevens van
hulpwetenschappen te ontlenen en vooral te proberen die via interdisciplinair onderzoek te stimuleren. Daarmee wordt niet alleen bedoeld dat mensen uit verschillende disciplines moeten samenwerken. Dat spreekt vanzelf,
al gebeurt het helaas maar bij uitzondering.
Kennis nemen van wat in andere disciplines gebeurt is een eerste en zeer
belangrijke stap op de weg naar interdisciplinariteit, maar het is nog geen
interdisciplinariteit. Die begint pas wanneer verschillende disciplines inderdaad gaan samenwerken en problemen gaan bestuderen met ook de vraagstelling en eventueel de methodologie van de andere disciplines in het achterhoofd.
En natuurlijk moeten we niet in de eerste plaats janken over de anderen.
Wanneer wij, moedeloos omdat de historici en historische pedagogen ons
niets bruikbaars te vertellen hebben over het onderwijssysteem in de 19de
eeuw en meer speciaal over het moedertaalonderwijs in de 19de eeuw, uiteindelijk zelf in de bronnen gaan zoeken, zouden we de tijd en de energie
moeten hebben om die dan op een zodanige manier te onderzoeken en te
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behandelen dat ook die andere disciplines er iets aan hebben en er een voorzet in zien om zelf verder te gaan rechercheren op een terrein dat eigenlijk
het hunne is. Maar natuurlijk hebben wij die tijd meestal niet, evenmin als
zij trouwens.
En als ik zie hoe makkelijk in een wetenschappelijke commissie van het
FWO een aanvraag weggewuifd wordt omdat het ook nog over iets anders
gaat dan taal- of letterkunde stricto sensu, dan maak ik me niet al te veel illusies over een schitterende toekomst voor de interdisciplinariteit. Toch is het
de enige oplossing en moeten we tot een volledig omdenken en anders reageren komen.
Ik vat veralgemenend en simplificerend samen: de zeventiende eeuw moeten
we ontginnen (de bouwstoffen nog verzamelen), voor de achttiende eeuw
moeten we de bronnen lezen (de bouwstoffen analyseren) en voor de negentiende eeuw moeten we (de bouwstoffen) her- interpreteren en gedeeltelijk
met een schone lei herbeginnen.
In alle gevallen moeten we terug naar de bronnen en de originele secundaire literatuur in plaats van tweede handscitaten en geclicheerde opinies telkens weer over te nemen. We kunnen tijd en energie sparen en nieuwe inzichten en ideeen vergaren door aan echte interdisciplinaire samenwerking te
gaan doen. Maar ook dan zal het Lang duren, alleen al om de externe, de
taalcontactgeschiedenis te schrijven. Gelijkoplopend moet eigenlijk ook de
interne geschiedenis, de internlinguIstische evolutie van het Nederlands
vanaf 1600 onderzocht en behandeld worden, want die is nu terra incognita.
Ik ben bezig met een researchprogramma waarbij een aantal van de bovenstaande punten voor de negentiende eeuw systematisch afgewerkt worden,
maar dat is maar een stukje van wat allemaal gedaan moet worden.
Er zal beslist een interuniversitaire en interdisciplinaire samenwerking nodig
zijn wanneer we binnen een niet al te Lange tijd een behoorlijke, wetenschappelijk gefundeerde geschiedenis van het Nederlands in Vlaanderen tot
stand willen zien komen.
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Vakkennis van een Antwerpse scribent, miniaturist en etser (ca. 1600)
Willy L. Braekman, em. hoogleraar KUB

INLEIDING

In 1597 verscheen te Antwerpen bij Peeter van Tongheren een heruitgave
van een reeds een kwarteeuw vroeger gedrukt pestboekje geschreven door
D.J. Gherinus (of Jacques Guerin)'. Van de tweede uitgave van dit Excellent
Tractaet ... 2 bezit de Gentse Universiteitsbibliotheek een exemplaar dat in
een contemporaine, volperkamenten band is ingebonden 3 . Dit exemplaar
heeft als eigenaardigheid dat achteraan 71 folio's papier zijn bijgebonden,
waarop in een hand uit de tijd van het gedrukt boekje een aantal notities zijn
gemaakt'. Deze bladen werden veel later met potlood afzonderlijk genummerd.
Op fol. 1 van dit handgeschreven deel komt de datum 1605 voor, alsook de
naam van de scribent. We lezen er immers : "mijns bruers ... Fransoos vander Baren". De scribent heette dus Vander Baren, maar zijn voornaam blijft
ons verborgen. Op fol. 1 Or staat de datum 1607. De notities werden dus in
het eerste decennium van de zeventiende eeuw te Antwerpen door een zekere Vander Baren gemaakt. De technische kennis die hier toen op schrift werd
vastgelegd is natuurlijk afkomstig uit de eraan voorafgaande eeuw, zodat dit
handschrift met zijn inhoud verdient toegevoegd te worden aan het repertorium van Middelnederlandse artes-teksten 5 . Uit de aard van deze handgeschreven teksten kan men ook nog afleiden dat deze Vander Baren een vakman was op het gebied van schrijf- en penseelwerk en dat hij zonder twijfel
ook met graveren of etsen beroepshalve in aanraking kwam. Wellicht was

2

3
4
5

F. Vanderhaeghen (heruitg. M.-T. Len er (1964), III, p. 359.
De volledige titel luidt : Excellent Tractaet om te verhueden, preserueren cureren ende (met
Godts hulpe) te genesen de haestighe sieckte oft Peste.
U. Gent, Sin.
g
Acc. 9941.
U. Gent, Sin.
Acc. 9941 (1).
g
R. Jansen-Sieben (1989).

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN / 299

Fol. 1 lv en 12r van het handschrift.
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hij als `afzetter' van religieuze prenten actief, graveerde ook wel koperplaten
om die of te drukken en leverde hij lijsten voor die prenten. Verwant hiermee
is ook zijn vermoedelijke activiteit als kopiist, kalligraaf en beeldenmaker.
Door de aard van de aantekeningen kan men zich dus een vrij precies beeld
vormen van de activiteiten van Vander Baren.
Daarnaast had hij ook belangstelling voor medische recepten. Die zijn echter weinig talrijk en zullen wel alleen de algemeen-menselijke belangstelling
voor de gezondheid en niet een specifiek beroepsmatige interesse reflecteren.
De inhoud van het manuscript bestaat uit twee delen
1. Medische recepten
Fols. 1 r (pest), 2r ("roode quade oeghen"), 3r-4r en 7r-8 (allerlei
recepten), 32r-34r (vijf recepten : eksterogen (2), purgeren, koortsen,
een urinetraktaat).
2. Technische recepten
Fols. 8v-14r en 15r-21, 22r-29v en 37r-38r.
Al de overige bladen zijn blanco. Alleen de technische recepten worden hierna uitgegeven6. Er zijn er zesenvijftig, waarvan zo dadelijk de inhoudsopgaye volgt.
Van wie of waar de recepten door Vander Baren werden ontleend, vernemen
we niet. Men mag aannemen dat tenminste een deel ervan op zijn eigen
proefondervinding steunt. Geschreven bronnen worden door hem niet vermeld en heb ik ook niet kunnen vinden. Wel deelt hij terloops mee dat hij
een aantal recepten gekregen heeft - wellicht mondeling - van een aantal
vrienden en vakgenoten. Zo is er iemand in Keulen (nr. 2), of in Douai (nr.
17), en een vriend van de edelman Cranevelt uit Friesland (nr. 20). Een grote
groep van dertien recepten heeft hij te danken aan een verder niet gepreciseerde "gouden vrint" (nrs. 24-36) en nog een enkel ander heeft hij gekregen
van een Mr. Cranewet en dat zou afkomstig zijn uit Italie (nr. 53).
Bij deze recepten kan men een vijftal groepen onderscheiden. Qua aantal zijn
de belangrijkste de recepten om miniaturen te kleuren (nrs. 23-36) en die om
inkt te maken of inktvlekken te verwijderen (nrs. 14, 37-45 en 48). Daarop
volgen in orde van belangrijkheid de procêdes om goudverf te maken of om
te vergulden (nrs. 5, 6, 9, 10, 21, 22, 47 en 55), de etstechnieken (nrs. 15-20)

6

De teksten werden doorlopend genummerd. De indeling in alinea's, de interpunctie en de
hoofdletters zijn toegevoegd. Wat tussen [ ] staat, komt in het hs. niet voor.
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en de kleine, uit maar drie nummers bestaande groep (nrs. 11, 12 en 54) met
vormen voor het maken van aarden, gipsen of papier-mache beeldjes. Deze
laatste drie zijn uniek in hun snort, zeker binnen ons taalgebied.
De veertien overige recepten zijn zeer gevarieerd, maar passen toch alle in
het door ons vermoede professionele profiel van Vander Baren.
Ziehier dan een gedetailleerd inhoudsoverzicht
1. Maniere om cement te maken.
2. Item vernis die gout is ende geprobert.
3. Om cement te maken om alderhande steenen bijeen te vugen ...
4. Cekreten om schilderijen schoon te maken ...
5. Een maniere om ghebruinert goudt te maken op houdt.
6. Noch een ander maniere ...
7. Maniere om houdt te stoferen ... dat men segen sal dat albaster is.
8. Om eenighe schilderijen schoon te maken ...
9. Manire om alderhande matal te vergulden ...
10. Manire om eenich koperen kandelaers ... schoon te maken ghellijck
goudt.
11. Manire om eenighe tronien ... af te drucken met poteerde.
12. Om eenighe voermen te maken van poteerde om eenighe tronien af te
drucken.
13. Om eenighe plecken uut te doun op fijn lainwaet ...
14. Om eenighe inck uut papier te doun oft plecken.
15. Manieren om op koperen platen te bijten.
16. Noech ander maniere om op koper te bijten.
17. Een ander manire om op koper te bijten.
18. Noech een beter manire ...
19. Item datmen wilt op ijser bijten.
20. Dit is de alderbeste manire om op koper te bijten ...
21. Maniere om ghebruijnert ghoudt oeft ghemallen ghoudt te maken •••
22. Noech een ander manire om hast ghemaellen ghout te maken.
23. Om schoon root water te maken om op papier te besigen ...
24. Om den purperen mantel van ons Heer te schilderen ...
25. Om den rock van onsen Hier te schilderren.
26. Om haer te mingen ende te timperen.
27. Om geel haer.
28. Om een aensicht eerst te trecken.
29. Lijfverwe.
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30. Tot scrijnhaut.
31. Tot hernas en wapen.
32. Tot coper te temperen.
33. Tot schoon Blau steenwerck.
34. Toot witten ma[r]ber te temperen.
35. Een ander tot marmersteen.
36. Om betumenwater te maecken om schoon lasuren ... te leggen.
37. Eerst om goeden swarten inct te maken.
38. Om meterhaest goeden inct te maken.
39. Om roode vermillioeninct te maken.
40. Om blauwen inck te maken.
41. Om geelen inct te maken.
42. Om groenen inct te maken.
43. Om witten inct te maken.
44. Om wit schrift te schrijven Bonder witten inct.
45. Om rood bresilieinct te maken.
46. Om claereij te maken.
47. Om gout te bereijden dat men daermede schrijven can.
48. Om silver te schrijven.
49. Een ander manire om bresilie te bereijden.
50. Om schrijversvernis te maken.
51. Teghens doorslaende papier.
52. Maniere om een vernisken te maken om int nat te wercken ...
53. Manire om exsellenten vernis te maken ...
54. Maniere oem van ghestooten papier tronien te drucken in voermen

• • •

55. Cekret om lackwercke te maken ende daet schijnt fijn goudt te sijn.
56. Noech ien secret om inich houdt te swerten ...
Sinds de late Middeleeuwen zijn lose recepten 7 en min of meer gestructureerde groepen daarvan in handschriften tot ons gekomen.
Voor een overzicht van de vroege verfrecepten in het algemeen en voor het
inkleuren van miniaturen en prenten verwijzen we naar een aantal reeds in
druk verschenen verzamelingen. De oudste daarvan dateren uit de late zes-

' B.v. E.E. Ploss (1962); W.L. Braekman (1975), Inhoud, s.v. "Magie en Technische
Procedes"; dezelfde (1990); dezelfde (1992), 33-61, met verdere bibliografie, en dezelfde
(2000).
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tiende of de vroege zeventiende eeuw 8. Aangezien Antwerpen in die tijd een
belangrijk centrum was voor de productie van gekleurde devotieprenten is
het niet te verwonderen dat de meeste inkleur-receptaria uit de Scheldestad
afkomstig zijn 9. Bekend is ook het gedrukte boekje van de in zijn tijd
beroemde `kunst-Verligter' Geerard ter Brugghen, Verlichtery Kunst-Boeck
(Leiden, 1634). Het werd herhaalde malen herdrukt, o.m. vermeerderd door
W. Goeree die er in 1697 een zijn naam dragende uitgave van bezorgd heeft.
Voor de literatuur over de inktrecepten moge het hier volstaan te verwijzen
naar een bijdrage van A. Geurts th. Meestal gaat het om het maken van
galinkt. Bereidingen voor inkt in andere kleuren - zoals in de hier uitgegeven
collectie - zijn veel zeldzamer.
Onder de andere technische recepten die in onze verzameling voorkomen,
vestigen we nog even de bijzondere aandacht op die Welke de werkwijze aangeven om vormen (Fr. moule) te maken voor het vervaardigen van hoofden
in pijpaarde of in papierpap voor figuren, zoals die b.v. in kerstkribben
opgesteld worden. Andere, dergelijke recepten uit ons taalgebied zijn mij
niet bekend.
Als geheel gezien is de door Vander Baren nagelaten collectie technische
recepten een belangrijke aanwinst op een terrein dat niet zo rijkelijk met teksten is bedeeld. Dit zal zeker ook mede het gevolg zijn van de neiging onder
vaklui om hun gespecialiseerde kennis via leerjongens mondeling door te
geven en als `sekreten' voor leken of te schermen. Daarbij komt natuurlijk
dat deze beroepslui meestal niet graag de pen hanteerden. Een uitzondering
daarop zijn natuurlijk scribenten als Vander Baren. Het is dan ook geen toeval dat de weinig talrijke collecties technische `sekreten' die wel tot ons zijn
gekomen, afkomstig zijn van hen die beroepshalve met het hanteren van
papier, pen, inkt, penseel, enz. hun brood verdienden.

8 W.L. Braekman (1986).
9 W.L. Braekman (1994), 78-152, met verdere bibliografie.
10 A.J. Geurts, in : Chr. De Backer (ed.) (1992), p. 213-218.
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De teksten
(fol. 8v)
1. Maniere om cement te maken.
Een virendeel was met een pont spigelherst" te samen gesmolten ende als
hij, den cement, gesmolten is, daen int water ghegoten, ende daen met a'
handen ende vingerren uutghereckt".
2. Nota. Item vernis die gout " is ende geprobert, die ick
geleert hebbe " van de stadt van Cullen ' die daer gewoent
hadde.
Item .xii. poent termentijn, olie van termentijn, ses poent, te samen laten
wijcken drij dagen in eenen nieuen pot, ende dan in eenen ketel met waeter
uwen pot ingeset, ende dan laeten sieden toet daet te samen gekomen " is.
Men maecht maken naer advenant " soo vele als men van doun heeft te
minuweren19.
(fol. 9r)

3. Resept. Om cement te maken om alderhande steenen bijeen te vugen oeft bijeen te maken.
Inden iersten een half pount spigelherst. Item een half vierendeel was,
ende ist dat ghie den cement sterck wilt hebben selter een luter plaster
indoun, en di al te samen in ien schoon panneken oeft ierdepotteken ghesmolten, ende als ghij den ciment wilt apliceren' sult de steenen heet maken
ende den ciment, ende dan te samen ghe[v]uget ende bijeen ghehouden toet
dat den ciment kaut is.
4. Cekreten om schilderijen schoon te maken eende maniren
van wasschen de schilderijen.
[a.] Item nempt fijn terwebloume ende mackt daeraf met schoon regen-

(fol. 9v)

11

13

14

15

16

17

18

19

20

spigelherst : spiegelhars, fijn, gezuiverd hars.
a: Antwerps voor uw; komt voor naast uw(en).
uutghereckt : uitgenomen.
gout : goed.
Na hebbe ontbreekt van iemand.
Cullen : Keulen.
te samengekomen : ingedikt.
naer advenant : naarvolgens.
minuweren : miniaturen te schilderen.
apliceren : gebruiken.
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water een papekee ende een lute!' alluijn in, ende int papeken salmen de helft schilderslaim in doun di van gaitenvellekens ghesoden
sijn, ende dit al te samen ghesoden ende gherurt.
[b.] Item een virendeel terwebloume, daertou een half loot alluijn, daertou ghenomen halft " schon regenwater ende dander schoonen laim
als boven : wasset u schilderije hiermede. Probatum est.
[c.] (fol. 10r) Noch om schilderijen schoon te wasschen.
Inden iersten met ossengal ghewasschen, nempt oock de wulle 24 , giet
seer af.
[d.] Noch oft met laim van geitenvellekens, te weten wieck laimken, al
werm ghewassen nit te hiet mackt oock seer schoon de schilderien.
[e.] Noech om schilderijen schoon te waschen.
Nempt werschen boter nit ghesouten, ende smelt die in een niw
schoon panneken, ende het virendeel schoon regenwater daerin te
samen, ende de schilderije daermede ghewasschen, maer men sal dit
nit te Lange op de schilderije laten liggen maer terstont met ander
water afwasschen.
(fol. 10v)

5. Een maniere om ghebruinert goudt te maken op houdt.

Item de ghrootte van een noot oft okernot wit krijt, een boon bolus
armenecus 25 , een boon ghroot aloes epaticum 26 , een derdendeel suijker candijs al son vele als een bonne, ende elxs besunder druijch ' ghevreven ende
dan al te samen ghedan in een luttel honich.

'

Na papeken staat in het hs. af

22 luter : luttel, weinig.
23 haft : de helft.
24 nempt ... wulle : bet. onduidelijk.
25 bolus armenecus : vette, rode aarde vroeger uit Armenie ingevoerd.
26 aloes epaticum : aloes hepaticum, gewone, leverkleurige aloes.
27 besunder druijch : afzonderlijk droog.
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6. Noch een ander manire om gebruinert goudt te maken,
dewelck ick gout vinde.
Item fijnen bolus armenicus een okennot groot, een boon groot root
krijt, een boon groot ghebrant broot, een half okennot wit krijt ende dit al
te (fol. 11r) samen ghevreve op eenen schoonen Steen met een wick ' schoon
laimken van gaitenwellekens ende dit ghebesiget.
7. Maniere om houdt te stoferen oft stijveren 29 dat men
segen" sal dat albaster is.
Item men sael nemen oostersschulpen 31 , ende die in pierdemist int deerde
begraven, ende laten rotten drij oeft vier maint totse roet zijn, ende het
schoonste van de oosterschulpen dan afghenomen, ende dan in eenen schoinen niwen pot ghedaen met schoon regenwater, ende die laten siden, ende als
ghie eenighe figuren wilt stoferen op sen32 albasten, sulde voer den eersten
gront nemen albaster, die ghestooten ende dien fijn ghewreven met (fol. 11v)
schoonen laim, ende dan [besigen] daer voor het ierste ghewit dat ghij begert,
ende laten droigen, ende daernaer de oostersschulpen oock fijn ghewreven in
den laim ende dan oock mede ghewit.
8. Nota om eenighe schilderijen schoon te maken, tsij eenighe witten oeft witte douxkens ooft witte draperijen di
seer wijt zijn, ghellijck di witten haest vuijl worden, ghelijck van den roock ende andersins.
Men sael nemen sap van sitronen oeft water van sitrounen ende daermede ghewasschen, ende men sael dit sap van sitrounen nit te Lange op de schilderij laten
ligen maer terstount afwaschen alsmen siet daet wit schoon is.
9. Manire om alderhande matal " te vergulden sonder
goudt.
Item men sal nemen eenen niwen schoonen pot wel gheloot, ende dan drij

(fol. 12r)

28 wick : week, zacht; cf. wieck in 4 [d].
29 stoferen oft stijveren : bewerken, behandelen.
30 seen : zeggen, denken.
31

oostersschulpen : oesterschelpen.

32

sen : zijn (op de wijze,
in de trant van).
matal : metaal.

33
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onsen laisaertolie ', ende dan een half onse mastick, ende een half onse alloes
epaticum sitrinum, ende dat ghepulverigert te dege, ende dan sulde dese te
samen in de voerschreven laisartolie doen ende in den pot, ende den pot wel
te dege ghestopt met eenen anderen pot, daer ghij boven een gaetken in
maken suit, ende dien pot rontom met liem ghestreken.
Ende de twie potten wel ghesloten ende ghestopt op malcanderren datter
nit en can uuyt ghevligen. Dan boven den pot int gaetken een stoxken in
ghesteken onder boort daert ghij met kunt ghehanddellen (fol. 12v) ende
latent siden soo men den vernis voer de schilders mackt.
Daernaer het coper oft matael wel effen ghemaeckt ende ghepoliert dat
ghij wilt vergulden ende dese selfste collur op ghedaen ende in de sonne ghedroocht; ist nit ghenouch dougent noech eens op een, ende latent droogen.
10. Manire om eenich koperen kandelaers ooft enighe metallen platen schoon te maken ghellijck goudt.
Nota. Als het matael oeft koper schoon gheschurt is, sulde nemen mekinwoertels' ende di ghesoden in regenwater ende het koper daermede over
ghestreken met eenen schoonen boerstelken oeft pensiel.
11. Manire om eenighe tronien' oft anderssins af te drucken
met poteerde.
Men sal nemen fijn poteerde, latse heel droogen, stootse dan klijn, sifse
dan, dan rooden bolus ghenomen, oock ghestooten ende ghesift oft doerghedaen seer fijn, ende dit te samen met schoon regenwater gheknet, ghelijckment
deech dout, ende dit nit te nat alsmen iet wilt afdrucken, opdat de voerme int
drugen nit te seer en kriempe, ende suit schoonen furmen37 hebben.

(fol. 13r)

12. Nota bene om eenighe voermen te maken van poteerde
om eenighe tronien af te drucken.
Men sael nemen 38 fijn poteerde ende een luter rooden bolus als hiervoer-

(fol. 13v)

34 lijsaertolie : lijnzaadolie.
35 mekinwoertels : wortels van "mekin", bruine gember (Dodoens, 1644, p. 1469); in de kantlijn : "Mekin men haltse in de aptekerij".

36 tronien :gezichten.
37 furmen : matrijzen, hetzelfde als voermen in nr. 12.
38 nemen : hs. nemen.
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ren, ende de pooteerde nit te nat ghenomen maer druckachtich ", ende di plat
op een effen tafel ghelijt.
Nota. Ende dan sulde nemen een stuck vaen eenen drughen koriel ' oft
tichel, ende dien fijn ghestooten, ende di fijn ghesift, ende die bloume in een
fijn douxken ghedaen, ende de voersijde potaerde overghesift, ende daen
daermede afghedruckt hetghene daet u belift, ende di voermen daen laten
backen bij den potbakkers.

13. Om eenighe plecken uut te doun op fijn lainwaet oeft
alderhande lainwaet tesir inckplecken oft andersins.
Men sael nemen sap van sitrounen oeft lamounen, ende die ghenomen
ende daet sap opghedaen, ende latent alsoo uutblaiken42.
(fol. 14r)

14. Om eenighe inck uut papier te doun oft plecken.
Nempt het papier daet ghepleckt is oeft van den inck etcet ", ende suit de
Aleck nat maken van sniewwatee, ende daen met een schoon vere " het
sterck water' op de plecke ghedaen, ende daen daernaer weromme met
schoon snieuwater nat ghemaeckt, ende daen noech eens sterck water toet
daet ghij siet daet den inck oft plecken uut zijn.
15. Manieren om op koperen platen te bijten47.
(fol. 15r)
Nempt wit meghedewas ende fijnen ven[e]tschen termentijn ", Witten termentijn ghewasschen in de aptekerijen, ende suit dese twee materien te
samen smelten in een schoon eerdepanneken, ende daen de koperren plate
werme ghemaeckt, ende het koper dan ghenomen ende het was daerop ghedaen, ende heel dun opghedaen met blasen oeft met een vere oft plueme,
daen met een scherpe naieldeken ghehetsert, dan het sterck water op ghe-

19 druckachtich : kneedbaar.
40 koriel : kareelsteen, baksteen.

41 tesij : wellicht hetzij (met te voor et).
42 uutblaiken : uitbleken.
43 etcet : et cetera (Lat.), enzovoort.
44 sniewwater : sneeuwwater.
45 vere : pluim.
46 sterck water : onzuiver salpeterzuur (Lat. aqua fortis).
47 bijten : etsen, "ghehetsert" verderop in dit nr.
48 ven[eitschen termentijn : terpentijn afkomstig uit Venetie.
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daen ontrent een quartiers ure, ende daen met ander water afghewassen,
ende het was van de plate met werm water ghedaen.
16. Noech ander maniere om op koper te bijten.
Nempt oock menie die phourus 49 sijn m[e]t laisaertolie (fol. 15v) ghewreven, ende de koperen plate daer met de rooide menie op schildert effenkens50,
daen laten droigen, daen daerop ghehetsert daet u belieft, daen het sterck
water opghedaen een quartiers ure, ghellijck men maech sien daettet diep
ghebeten is, daen de menie afghewassen.
17. Nota bene ` een ander manire om op koper te bijten.
Men sael nemen fijn wit meghedewas ende fijnen vinetschen termentijn,
maer meer was als termentijn, ende deese twee materien te samen ghesmolten in een nieft 52 schoon panneken, ende daen de koperen plate werm ghemaeckt, ende dan dese materie opghedaen heel dunnekens, ende met een
schoon fijn vere oeft stijve pleume effen ghemaeckt, ende daen saelmen
nemen een wasse schoun keerse, ende de (fol. 16r) voersijde plate boven den
roick ghehouden toet daet het was swert is, ende daen met een scherp naildeken op de plate ghehertsert het ghene daet u belift.
Nota bene. Dit hebbe ick ghehoort van eenen vrint van Dowai komende. Probatum.
18. Noech een beter manire om op koper te hetsen, ende met
het sterck water te bijten daen dit voergaende.
Item inden eersten een onse was oeft megdewas, een onse spigelherst, ses
graen dealte, ses graen ghebranden alluijn, vier graen presipitata m, eenen
lepel lampswert, al te samen ghesmolten ende gheblust in kout water.
19. Item datmen wilt op ijser bijten.
Salmen nemen sterck water ghemaeckt van asijn ende spainsghrun ende
soudt te samen ghedaen in een flessche oeft ghelas.
49

: poreus (?).
50 effenkens : een effen, egale laag.

51 Nota bene : hs. Nota Nota bene.
52 nieft : nieuw.
53
: misschien dealtea, een zalfgenoemd naar het actieve bestanddeel Witte maluwe,
heemst (Althaea officinalis L.). Deze bet. lijkt echter moeilijk in de gegeven context.
54 presipitata : vooral Mercurium praecipitatum, neergeslagen kwikzilver.
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(fol. 16v) 20. Nota bene. Dit is de alderbeste manire om op het koper te
bijten, dewelck ick nu hebbe van eenen gouden vrint ghekregen van eenen goude edelman monsiur Cranevelt van
Vrislant.
Men sael nemen wit megdewas ende spaltum 55 , dien alsoo vele als dander, half een, half ander, ende dit laten smelten ien een schoon croissetken56
oef schoon paneken, ende daen u plate heet ghemaeckt, ende dese materie
overstreken, ende met een vere effen ghemaeckt, ende daen met een peckkierse" overroeckt".
(fol. 17r) 21. Nota bene. Maniere om ghebruijnert ghoudt oeft ghemallen ghoudt te maken, dewelck men heet schulpgoudt 59 [oft]
ghemallen ghoudt.
Nempt saut ende seven oeft aecht blaiken 6° ghout, ende dit sulde doun op
eenen schoonen herden Steen, ende het Bout met het ghoudt ghewreven sonder enighe natechijt oeft water daerby te doun int vrijven. Ende alst wel ghevreven is daen sulde dit doun in een schoon tailken oft schoon ghelas, ende
het ghoudt ghewasschen dicmaels, ende dan in de schulp ghedaen.
22. Nota. Noech een ander manire om hast 61 ghemaellen
ghout te maken.
Nempt wit fijn suijker kandijs ende schoon snieuwater, ende het suijker
kandijs daerin laten smelten, ende di allenskens62 met uwen vingher op de
pallem van u Kant ghevreven, ende alleine suyker kandijs ghenomen met
eenen anderen (fol. 17v) vingher al ghevreven, ende dit goudt in de schulp
ghedaen3.

55 spaltum : gleissteen die lijkt op kristalachtige gips of klei.
56 croissetken : kroesje, potje.
57 peckkierse : pikkaars, staafje pik in de vorm van een kaars.
58 overroeckt : berookt.
59 schulpgoudt : schelpgoud, tot poeder gewreven afval van bladgoud dat in mosselschelpen
werd verkocht. Cf. W.L. Braekman (1994), 150.
60 blaiken : blaadjes, velletjes.
61 bast : vlug.
62 allenskens : langzaam.
nog de titel van een recept maar de tekst ervan zelf ontbreekt : "Noech een
63 Hierna voltg
schoon manire omgoudt werwe te maken dat men heet or mat, oliegoudt".
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(fol. 18r) 23. Nota. Om schoon root water te maken om op papier te
besigen oeft waterverwe oeft oock in alderhande waterdouckenTM.
Nempt cocinille65 ende dese cosinille sulde wijcken in looch op dese manire hiervolgende.
Nempt asschen van ijckenhoudt di wel ghebrant zijn, ende dese asschen
sulde nemen met schoon snieuwater, ende dese aschen al te samen wel gherurt, ende daen laten sincken eenen naecht, ende dan dat water stillekens
afghegoten in een schoon ghelas, ende dan de cosinillen daerin laten wijcken:
suit schoon root hebben dat nit en versterft. Daen de cosinillevliskens di ghewijckt zijn, die daen ghewreven op eenen Steen mackt schoon purger.
24. Om den purperen mantel van ons Heer te schilderen in
waterwerwe.
1. Bruijnen Indiaenschen lack 66 met een weijnich wit daerby tsamen
gewreven, ende daermede aengeleijt, ende met den selven lack gediept, en die
grondt oeft het alderdiepste met coelswert ende bruijnen lack tsamen, dan
alst heel drooge is dan gelacksert67 met schoonen lack.

(fol. 18v)

25. Om den rock van onsen Hier te schilderren.
2. Neemt lootwit ende wrijvet met coetchanille 68 . Die berijt aldus. Neemt
een deel wormkens, ende legtse in een schulpe te weijken in aschlooge die
niet te sterck en is.
Laetse eenen nacht staen, dan douwt die verve uut met den vinger, ende
wrijft u wit daermede, ende neemt anders geen nat daerbij totdat schoon is.
Legget aen ende diepet met cootchanille en wit gewreven (fol. 19r) met die
heel wormkens oock in looge geweijckt, ende die grondt fallen ' diept met
tornisol oft lackmos' in putwater geweijckt het alderdiepste.

64

XXIV, 1599).
waterdoucken : doeken voor waterverfschilderijen (WNT,
schildluis.
cochenille,
Fr.
65 cocinille :
66 bruijnen Indiaenschen lack : soort bruine gom, gomlak (cf. W.L. Braekman (1994), I 46).
67 gelacksert : gelakt.
68 Coetchanille : zie noot 62.

69

:plooien.

70 tornisol oft lackmos : lakmoes.
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26. Om haer te mingen ende te timperen.
3. Nemt spaenswit" een cleijn weijnich bruijne oeker dat sij gelijck bruijn
lijfverue, dan doet daer een lutter brijnenroot 72 ende persensteenswert" bij;
hooget met het witste en diepet met swert en root tesamen.
27. Om gee] haer.
4. Nemt spaenschwit, ingelschen oeker " , gebranden oeker, ende diept
met bruijnroot ende swert tsamen gewreven.
(fol. 19v)

28. Om een aensicht eerst te trecken.

5. Neemt vanden besten lack ende persensteenswert ende soot 75 , van elcx
even veele, wrijvet tsaemen ende dan doet daer een weijnich galwaeter bij
alst in de sculpe is.
29. Lijfverwe.
6. Neemt spaenswit met vermielloen oft menie, ende diept met hetselfde
met wat bruijnroot daerbij, en het diepste met persesteenswert ende lack en
soot tsamen; hoeget met wit en luttel menie tsamen.
30. Tot scrijnhaut76.
7. Ingelschen oeker, doet daer wit bij ende een cleijn lutter koelsche
eerde" ende gebranden oeker, ende diepet met coelsche eerde, lack en soet.
(fol. 20r)

31. Tot hernas en wapen.

8. Lindeho[u]tswert ende wit met malcanderen ghetempert met Schoen
asschen, ende daen ghehoocht ende duijterste hoo[g]sels 78 met ghemallen silver ende de diepte met swert.

'1 spaenswit : witte verfstof bestaande uit een mengsel van krijt en basisch bismuthchloride
(of -nitraat).
n brijnenroot : bruinrood, een soort oker, ook bruin Engels rood en and (cf. W.L. Braekman
(1994), 143).
73

persensteenswert : zwart uit verkoolde perzikstenen.
74 ingelschen oeker : En else of bruine oker, mengsel van kleiaarde en mm of meer donker
gekleurde ijzeroxide (cf. W.L. Braekman (1994), 148).
75 soot : roet (uit de schoorsteen of de haard), cf. idem, 151 ("sou(d)t").
76 scrijnhout : hout gebruikt voor (reliek)schrijnen.
77 koelsche eerde : Keulsche of bruine aarde, bruinkool die ook al s kleurstofgebruikt werd.
78 hoo[g]sels : de hoogste, d.i. de bleekste plaatsen.
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32. Tot coper te temperen.
9. Legget aen met schitgeel, diepet met coolswert ende soet tsaemen,
hooget met bleeck goudt.
33. Tot schoon blau steenwerck.
10. Nemt lindencoelswert zeer cleijn ghewreven ende lootwit, ende doet
een cleijn lutter coetchenille daerbij in looge geweijckt om schoonheijt te
geven, overteijt 79 daermede, ende diepet met het selfste swert ende coetsunille.
34. Toot witten ma[r]ber te temperen.
(fol. 20v)
11. Neemt lootwit met een cleijn lutter gelen oker daerbij, gediept met het
water van beenswert, ende oock daermede gemermert.
35. Een " ander tot marmersteen.
12. Lootwit en bruijnroot, lindencoelenswert ende het sop van cooesanille" in looge geweijckt.
36. Om betumenwater 82 te maecken om schoon lasuren ende
alderhande blau te leggen.
13. Nempt .ij. loot gomme van arabien, .i. loot crieckgomme 83 , een dragma betumen, een dragma Witte mirre : stoot dese .iiij. stueken elck besonder,
giet daerover eenen halven pot (fol. 21r) regenwaeter ende laetet weijken totdat wel gesmolten is, ende dan roeret wel om, ende doet daerin twee eijerschaelen witten wijneeck84.
Laetet properlijck 85 sieden, dan laetet couwen, dan doeget doer eenen
doeck, settet in de Bonne te distileren soe blijvet al[t]ijt goedt.
Dese dertien stucken hebbe ick van eenen gouden vrint di seer fraij

86

in

de verlichterij was, ende daerom ghebeden om sommige sekreten te hebben.
* * *
79 overteijt : overtrek, leg een laag.
80 VOOr een staat in hs. Item ?_1 .

81 cooesanille : corrupt voor coetchenille in nr. 33 en cocinille in nr. 23 (zie aldaar).
ik asfalt.
82 betumenwater : water vanp,
83 crieckgomme : gom van kriekenbomen.
84

wijneeck : wijnazijn.

85 P
roperlijck : goed, zoals het hoort.
86

fraij : beslagen, ervaren.
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(fol. 22r)

Maniere om verscheijden soorten van inct te maken van
diverse coleuren.

37. Eerst om goeden swarten inct te maken.
Nemt drie pinten wijn, ende een vierendeel ponts galnoten in 4 oft 5 stucken ghebroken daerinne ghedaen hebbende, laetse soo samen staen omtrent
ses weken tijts, alle daghe drie oft vier mael omroerende, ende daernae doet
daerbij een vierendeel pont coperroot, ende roeret het drie weken langh,
alien daghe eens oft twemal, ende dan sijght het doer eenen doeck, ende doeter vijf oncen gomme inne, ende roeret soo als voren, acht dagen langh ende
sal seer goeden inck wesen.
38. Om meterhaest' goeden inct te maken.
(fol. 22v)
Neemt soo vele gallen als hier voorschreven is, ende gebroken als voren,
setse met wijn soo vele als boven staet op een midelbaer vier, ende laetse sieden, altijt wel omroerende totdatter een derdendeel ingesoden is, neemt het
dan want vier, ende noech lau zijnde, doeter de coperoot in, tghewichte als
voorseit is, ende roert het noch een wijle wel, ende latet staen tot des anderendaeghs.
Neemt dan eenen anderen pot oft cruycke, daerinne ghij dien wilt laten,
ende roert den ghesoden inct wel omme, ende sijght hem door eenen doeck
in dien anderen pot, ende dan doeter den gomme in als boven, ende sult
eenen goeden inct hebben ende haest verdich".
39. Om roode vermillioeninct te maken.
(fol. 23r)
Wrijft vermilioen totdat het geelachtich wordt met schoon water, ende
ghewreven zijnde, doettet op een stuck crijts, daer sael die voechtichijt in
trecken. Ende drooch zijnde, doet het in een doosken.
Als ghij die besigen wilt neemt daervan soo veele ghij wilt, menghtse met
ghepreparet claerij oft wit van eij, soo dick als Brij, laetse in de sonne
droogen in een gelas, ende wel ghedrooght zijnde, doet het in een doosken.
Ende menghtse dan in den hooren met meestwater " ende claereij, ende
comender eenige blaeskens oft vellekens in, soo nemt materie uut uwe ooren
oft galle van ossen, ende int roeren sullense verdwijnen.

87 meterhaest : vlug.
88 verdich : klaar, gered.
89 meestwater : mestwater, gier.
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40. Om blauwen inck te maken.
Nemt welgesuijverde small" , mengtse met goemwater daet nit te sterck
wesen en can, alser91 die verve niet van een blinckt, maer maeckt u gomwa(fol. 23v)

ter matich, twelck ghij aldus sult proeven : maeckt twee oft drie letteren met
den smalt, drooch zijnde leghter een schoon papier op, wrijft dat stiff met de
handt, blijfter smalt aen tpapier hangen, soo moeter meer gomme inne.
Nota. die met smalt schrijven wilt, moet een slappe langhe gherebbede
penne hebben om datse anders qualyck decken wilt.
Nota. Wordt u smalt te bruijn door Lange staen, soo doet als volght.
Latse een ure staen sincken, ende giet dan het goemwater af, ende doeter
claer water op, roertse wel omme, laetse weder soo langhe sincken, ende giet
dat water af toet datse weder schoon is, giet dan daer weder goemwater ope
als te vooren.
(fol. 24r) Alsmen niet meer besigen wilt, soo giet het goemwater af, ende
doeter schoon water op, ter tijt toe dat ghijse wederome besighen wilt, sij
saude anders te hart werden.
Nota. Wort u smalt te bleecke in 't besighen, moeght ghijse helpen met
tornesolwater.
41. Om geelen inct te maken.
Operment oft auripigmentum92 met claereij ghetempert is schoonen gheel
inct.
Item saffraen met eijersdooren ghemenght, is goet geel inct.
Item weijckt saffraen in versch clareij een ure laugh, giet dat geel eijwater in een hooren oft potteken, ende dan tempert daer vat bereijde mastict
inne.
42. Om groenen inct te maken.
Stoot wijnruijt in eenen moertier, vringhtse door eenen douck in een
schulp oft elder in, doet daer ghewreven spansghrun inne, tempert dat met
goemwater, latet twee oft drije dagen staen sonder roeren, want het beste
ende schoenste leijt boven (fol. 24v). Men mach dese inct wel een half jaer
goet houden in een gelas.

90

smalt : fijngemalen kobaltglas dat als blauwe verfstof gebruikt werd.

91 alser : hs. alser alser.
92

operment oft auripigmenturn : geel zwavelarsenicum.
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Item spansgroen langh ende sterck ghewreven met wijnsteen ende wijnazijn, ende dan door een doeck ghedaen, ende het sopken alsoo ghebesighet.
43. Om witten inct te maken.
Lootwit salmen wel wrijven, ende met sterck gomwater, of met een matelijck lijmwaterken mengen en temperen. Item met claereij ghetempert is
schoon op swert.
44. Om wit schrift te schrijven sonder witten inct.
Tempert wat eijsdoijer met water, schrijft daermede, ende alst drooch is
giet daer inct over, ende die oock drooch zijnde, schraept het geschreven eijsdoijer met een mes af, ende de letteren sullen haer wit vertoonen.
(fol. 25r)
45. Om rood bresilieinct te maken.
Nemt een loot bresilienhout" cleijn ghemalen, scharp 94 soo veel aluyne
oock wel ghebroken in een halfpintspotteken, ende giet daer reghewater
oppe tot dat het hout bedeckt is. Laet het eenen nacht weecken, doet daer
dan smorgens soo veel fijne wijnazijn toe dat het potken op drie vingheren
breet bedeckt zij. Siedet dit te samen totdat het vierendeel oft meer inghesoden is, dickwils onder 't sieden roerende. Latse daernae door eenen doeck
sijghen in een schoon potteken en stoppen het wel dicht toe.
46. Om claereij te maken.
Het wit van eij salmen soo langhe met een penne die aen drie oft vieren
ghecloven oft ghespleten is roeren totdat a195 het wit in schuijm verandert
zijnde, aen de pot, cop oft glas, daer inne het bereijt Overt, blijft hangen,
alwaert datmen den cop oeft gelas omkeerde, den bodem omhooch. Daerna
salmen het schuijm eenen daech oft (fol. 25v) naecht laten staen, dan laet het
weder tot clear als water dijen 96, Welke wordt claereij ghenaempt, ende hoe
het verscher is hoe tbeter is.

gerasp,
t als rode verfstof werd
93 bresilienhout : harde houtsoort uit Zuid-Amerika, die,
gebruikt.

94 scharp : lees schrap.
95 al : hs. als.
96 dijen : gedijen, groeien, worden.
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47. Om gout te bereijden dat men daermede schrijven can.
Neempt oprecht salarmoniae, ende seer vet gomwater, dat moet men so
langhe wrijven totdat het een wit papeken wordt, ende alsdan salmen een
blaeken gh[e]slagen goudts seffens nemen, ende daer wel onder wrijven, totdat het cleijn zij. Ende cleijn zijnde, salmen wederomme een ander nemen,
ende dat oock alsoo gewreven zijnde wederomme een ander tot ghij des
goudts ghenoech hebet. Maer ghij moet noteren dattet selve goudt meer als
een ure ghewreven moet woerden. Alsdan sult ghij het wel reijne opnemen,
ende in een suijver ghelas doen met seer suijver ende clear reghen(fol.
26r)water, dat wat lau ghemaeckt is, ende roeren alsdaen met een suijver
veerken oeft stoxken wel onder malcanderen.
Ende latent also staen sincken, ende wel ghesoncken zijnde, salmen het
water soetelijcke afgieten, dat suit ghij al weder met schoon water vullen
ende omroeren, ende daerna wederome afghiten totdat alle vetticheijt ende
onsuijverheijt af is, soo dickwils suldij het continueren, ende wel schoon
ende claer zijnde, sulde het gout soetkens met een schoon penceel in een
schulpe doen ende verspreijden 98 ; in de schulpe sult ghij het laten droogen.
Ende als ghij het ghebruijken wilt sult ghij claer ende dun goemwater
nemen, ende ghebruijken daer u belieft, makende altijts niet meer nat als ghij
ghebruijcken wilt.
(fol. 26v)

48. Om silver te schrijven.

Men sal het silver handellen ende prepareren in allen manire als van het
gout gheseijt is.
49. Een ander manire om bresilie te bereijden.
Neemt tot een half pont bresilien, een mengele goet claer out bier, twee
ghemijnen roomers oudt regenwaters, hoe ouder hoe beter, ende een roomer wijnazijn, drie loot Witten claren aluijn ende een loot gomme dragacanti99.
Ziedet dit te samen op de helfte ende ghitet alsdaen claer af, ende wachtet
wel voor stof ende vuijlicheijt, ende al is zij versch ghesoden wat bleeck, zij
wordt hoe langher hoe schoonder.

97 salarmoniac : salmiak.
98
99

verspreyden : hs. perspreijden.
gomme dragacanti : soort witte om afkomstig van een uitheemse boom.
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50. Om schrijversvernis te maken.
(fol. 27r)
Men sael de hinneneijersschalen oft doppen schoon wasschen ende
reijnigen van het vlies datter in is. Dese salmen drooghe stooten in eenen
moertier ende so cleijne als stoef wrijven op eenen wrijfsteen, ende siftent
door eenen doeck. Daertoe salmen nemen schoon spiegelherst ende stooten
die als vooren ende wrivense ende siftense. Om de materie beter door de sift
oft doeck te helpen, maechmen ' wat loot oft anders swaertell daerinne
legen.
Neempt daen twee deelen eyersdoppen teghens het een derdendeel speegelsherst, ende mengen het alsoo onder malcanderen, het welcke op stof dat
glad is ghestroijt, de gladdicheijt hem benemt.
(fol. 27v)

51. Teghens doorslaende papier.

Neempt ses loot hoorenlijm, leget het eenen naecht in waermlau water.
Des moergens settet aen de vieren, ende laetet wel opsieden, daernaer nempt
een loot aemelmeel 1°2 wel ghestooten ende ghebuijdelt, doet daet daerin. Als
het ghesmolten is sijghet door eenen doeck, laet het soetellijck cout woorden, doet daer daen in drij loot aluijns wel ende rijn ghestooten, roerent het
met malcanderen. Als ghij nu ijt maken wilt oeft schrijven, bestrijckt u
papier voorhenen ' met dese dinghen, ende laet het droogen.
(fol. 28r)

52. Nota. Maniere om een vernisken te maken om int nat te
wercken, gelijck naeckten ende tronien.

Suit nemen een haelf onse spijckolie, een haelf onse termentijnolie ende
een vierendeels onse peeterolie. Dese olie tesamen ghedaen in een nieft
schoin panneken ende op het vier te samen laten werm woerden ende daen
van het vier ghenomen ende in een schoon gelas gedaen.
Ende alsmender wilt met schilderen hetgene daet ghij wilt in naeckten
ende tronien suldet dorekens ' met uwen vinger overstrijcken, ende daerin
schilderen daet ghij wilt.

100 maechmen : hs. maechten.
101 anders swaerts : jets anders dat zwaar is.
102 aemelmeel : meel van spelt of van tarwe.

103

: op voorhand.

volledig (WNT, III, 2918-2919).
104 dorekens :geheel ,

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN /

319

53. Nota. Manire om exsellenten vernis te maken om alderhande dingen te vernissen di aurins 1 ° 5 zijn.
Nempt schoonen mastick, ende sult de punt oeft ijser int vier beet laten
werden, ende stekent daen in den mastick, ende noech (fol. 28v) diet ' over
het vier ghehouden toetdaet het begint te smelten. Ende daen uuven vinger
met uuven duijm nat gemaeckt ende den mastick daen stuir gedowen toetdaet [men] het klaerste uut [sal] Bien komen, ende dit al vergerti".
Daen sulde spijckolie nemen in een schoone paneken met den schoonen
beteren mastick ende over het vier sutkens ghesmolten, ende is schoonen
vernis.
Dit hebbe ick van Mr. Cranewet ende koempt uuijt Italie.
(fol. 29r)

54. Maniere oem van ghestooten papier tronien te drucken in
voermen tsij van poeteerde oeft van plaesteree.

Item als ghij u papier wel ghewijckt suit hebben, ende seer diecmael suit
schoon waeter gheven, ende daen langhe tijt sult laten sieden in eenen
schoonen poet daer gheen vet aen en koempt. Ende aelst ghesoden heft daen
ghestooten toet al pap is, ende int stooten sulde ewat krijt in het papier doun
ende mede stooten, ende mede daen drucken in de voermen, ende daen als
de druck van het papier droech is sulde ewaet was nemen met konfell°
(fol. 37r)

55. Cekret am ' lackwerck te maken ende daet schijnt fijn
goudt te sijn.

Men salt ierst met silver versilveren int olieverrewel12.
Men mout nemen goumelaeck, den welcken kost het virendeel vaiftin
stuijvers inde stadt "' van Antwerpen.
Men mout noech nemen amber, den welcken koest oock tanwerpen vaif
stuijvers het vierendeel.

105 aurins : verguld (cf. Lat. aurum).
106 diet : dit (de mastiek).
107 stuy f : stijf, hard.
108 vergert : vergaart.
109 Na plaesteren staat in het hs. voermen.

110 konfe : bet. onduidelijk; de rest van het recept ontbreekt.
111 om : hs. oum.

olieverrewe : hs. olie werrewe.
113 stadt : hs. sdadt.
112
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Men mout noech nemen spalt im , den welcken koest tantwerpen het
vi[r]endiel aecht stuijvers.
Nota. Dese voersijde gommen saelmen nemen in ien nieuft potteken daet
wel geloot is ende dese gomme te samen int poteken al drooch innegedaen,
ende daen op ien wel hiedt vier gesedt toet daet het te samen smeldt en men
motet al ruren ende moter bij blijven om gade te slaen.
Ende alst al wel (fol. 37v) gesmo[l]ten is saeltmen vant het vier nemen
ende daen lis laeten kouwen, ende daen doerdoen doer ienen schoonen douck
in ien ander schoon nieft tijlcken, ende daen sulde termentijnolie nemen,
ende ien lutel daerin doun bij dese ghesmolten gommen, ende al ruren, ende
noech ien lutter termetijnolie in doun, ende al ruren, ende noech meer termentijnollie inne doune toet daet liquide is oum idt te laeckseren op het silver gelijckt voersijdt is, ende dan in ien schoon gelasen Hesse gedaen ende
wel gestopt.
Ende alst ghijt besigen sult sulde nemen ien schoone schulpe ende sulde
uut de Hesse in de voersijde schulpe ghieten alsoo vele " ' alst ghij seffens besigen wilt. Ende dan op het silver daermede geluijstert w ende sulde (fol. 38r)
sien oeft fijn goudt ware "' op het silver.
Item noech ist seer schoo[n] lackwerck oum ienigen laisten te swerten van
taferiellen 119 overmaten schoon swert.
56. Noech ien secret om inich houdt te swerten daet schijnt
ebenhoudt te sijn.
Nempt houdt van perenboimen oeft apelerenboomen, ende sult nemen
lethouwerssap ' ende daet houdt met daet lethouwerssap tien oeft twelfmael daermede gestreken ende daen gelijmpt. Dan sulde met daet laeckwerck over vernissen, ende sael alsdaen sijn gelijck ebenhoudt.

: zie noot 55.
14 salt
P
15 Na daen staat in het hs. en latet.
116 vele : hs. wele.
117 geluijstert : doen glanzen, opgeblonken.
118
ware : hs. waret.
119 laisten ... taferiellen : listen van schilderijen.
120 lethouwerssap : vocht uit kuipen van leertouwers.
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Nederlands als prestigetaal voor de Brugse
upper class in de 19de eeuw?
Wim Vandenbussche, Postdoctoraal onderzoeker van het Fonds voor Wetenschappelijk
Onderzoek - Vlaanderen
Vrije Universiteit Brussel - Centrum voor LinguiStiek

1. INLEIDING
1.1

Sinds 1995 wordt op het Centrum voor Linguistiek van de Vrije Universiteit
Brussel met steun van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek gestaag
gewerkt aan het "Brugge-project", een historisch-sociolinguIstische studie
over het taalgebruik in een stedelijke samenleving tijdens de 19de eeuw'.
De medewerkers aan dit onderzoek stellen zich onder meer tot doel de card
en de gebruikswaarde in kaart to brengen van de taalvarieteiten die toen in
Brugge aanwezig waren. Die beschrijving gebeurt aan de hand van een reeks
case studies waarin telkens originele geschreven bronnen van een andere
sociale groep geanalyseerd worden. Tot dusver verschenen bijdragen over
het taalgebruik van de lagere klasse, de middenklasse en de particularistische beweging (Vandenbussche 1996&1999, Willemyns 1995&1996); lopend
onderzoek focust verder op de politiek actieve bourgeoisie en het discours
van de stedelijke overheid.
Het taalgebruik van de sociale toplaag bleef voorlopig buiten beschouwing.
In dit artikel wil ik dat thema met een inleidende bijdrage aansnijden.

1.2

Origineel bronnenonderzoek over de distributie van geschreven Nederlands
en Frans in het 19de-eeuwse Vlaanderen is schaars. Nochtans bestaat er,
onder meer op basis van de (taal)politieke geschiedenis van Belgie (Witte

I

Een recent overzicht van de onderzoeksresultaten wordtgepresenteerd in Willemyns &
Vandenbussche 2000.
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e.a. 1997), wel een `communis opinio' over de rol van beide talen, die -ook
door schrijver dezes- min of meer consequent aangehaald wordt bij een
bespreking van de toenmalige taaltoestand. Er wordt doorgaans uitgegaan
van een model waarbij Frans als onbetwiste prestigetaal de boventoon voerde voor de hoogste klassen. Voor het geschreven Nederlands leek in die
toplaag geen duidelijke functie weggelegd: "Die Beherrschung der niederldndischen Hoch- oder Schriftsprache war in dieser Schicht, recht
bescheiden, ihre Verwendung noch bescheidener" (Vandenbussche &
Willemyns 1999: 143). Er wordt verder verondersteld dat de groeiende uitbouw van de Nederlandse standaardtaal weinig of geen invloed had op het
prive- of publiek taalgebruik van de adel en de hoge bourgeoisie, tenzij bij
wettelijke verplichtingen helemaal aan het eind van de 19de eeuw.
Wanneer men deze hypotheses combineert met de reeds verwerkte onderzoeksgegevens over het taalgebruik van de lagere klasse en de middenklasse
in Brugge, dan kan de theoretische sociale distributie van het geschreven
taalgebruik als volgt kort samengevat worden:
lagere klassen:

geintendeerd Nederlands

middenklasse:geintendeerd Nederlands
+ eventueel Frans
`toplaag'-adel:

Frans
+ eventueel Nederlands `als de wet het vereiste'

(de term geintendeerd Nederlands duidt erop dat het niet om een `dialektisch gepragte' variant
gaat (Vandenbussche 1999); voor de middenklasse kan bij Nederlands' naar het eind van de
gespecificeerd worden
`naar integrationistisch of particularistisch
model'
19de
eeuw
toe'
(Willemyns 1996)

1.3
Dit model bleek echter niet altijd to stroken met de realiteit. In de voorbije
jaren vond ik in de Brugse archieven documenten die erop wezen dat ook het
Nederlands in de sociale toplaag tot ver in de 19de eeuw effectief gebruikt
werd voor H-functies: dit was het geval voor de notulen van de zeer prestigieuze Sint-Sebastiaansgilde, een schuttersvereniging waarvan de leden door
diverse bronnen aangeduid worden als "membres de la haute bourgeoisie"
(o.m. Lefevre 1976). Voor Welke functies het Nederlands eventueel verder
nog gebruikt werd door de Gildeleden en hoe de verhouding ten opzichte
van het Frans was, werd tot dusver in het ongewisse gelaten, in de veronderstelling dat veel zal afgehangen hebben van de persoonlijke competentie
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van de schrijver en de specifieke schrijfomstandigheden. In dit artikel wordt
daarom de taalkeuze in het volledige 19de-eeuwse archief van de Gilde bekeken, met inachtname van alle beschikbare bronnen en tekstsoorten.

2.

2.1

DE BRUGSE SINT-SEBASTIAANSGILDE ALS CASE-STUDY
INLEIDING

Wie op zoek gaat naar geschreven bronnen van de Brugse upper class tijdens
de 19de eeuw, stelt vast dat het mondaine societyleven zich in die periode
vooral binnenskamers afspeelde in adellijke en hoogburgerlijke 'salons'.
Kranten maakten melding van een eindeloze aaneenrijging van ball, banketten en soirees die het hele `saison' georganiseerd werden door 'dames uit
de betere kringen' "die van iedere deelneming aan zaken en het openbare
leven waren uitgesloten (bijv. literaire cirkels of clubs), (maar) heersten over
de prive-wereld, door middel van etiquette en bij de society en het seizoen
passende regels" (Fraeyman 1998: 41).
Naast deze huislijke feestelijkheden bewoog de beau monde zich ook in een
even besloten verenigingsleven, gericht op cultuur, liefdadigheid en sport.
Het lijdt geen twijfel dat er in de Brugse archieven nog veel materiaal to vinden moet zijn van die kringen2, maar een grondige overzichtsstudie van dit
hoogburgerlijke verenigingsleven bestaat tot op heden niet.
Van de chique societeit waarop ik me in dit artikel concentreer, de schuttersgilde van Sint Sebastiaan, werden de activiteiten wel al herhaaldelijk zeer
gedetailleerd beschreven (De Meyer 1859, Godar 1947, Vanhoutryve 1989).
De originele bronnen waarop de schrijvers zich voor deze studies baseerden,
worden nog steeds bewaard in het zeer uitgebreide archief van de -nog altijd
actieve- Gilde: naast vergaderverslagen kunnen er ook rekeningboeken,
doodschuldoverzichten, ledenregisters, interne en externe briefwisseling, uitnodigingen en schietingsdocumenten ingekeken worden (een uitvoerige
inventaris is opgenomen in Godar 1947 en Vanhoutryve 1989). Deze documenten zijn zonder meer een excellente test-case voor het taalgedrag van de
mannelijke Brugse hogere klasse (vrouwen werden geweerd uit de vereniging

2 De vele bijdragen die tijdens de voorbije decennia in het heemkundig tijdschrift `Biekorf
verschenen over het sociale leven van de hogere klasse wizen daarop.
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vanaf het begin van de 19de eeuw). Het lidmaatschap (op voordracht van
een Gildelid en na stemming door de Eed) was nagenoeg het hoogste klasseattribuut dat iemand in Brugge kon verwerven. De evolutie van de gilde
tijdens de 19de eeuw van een aristocratisch verheven genootschap naar een
besloten gentlemen's club deed aan dit prestige geen afbreuk (Godar 1947).
Een blik op de ledenlijsten leert dat er naast de Brugse politieke top gerekruteerd werd in uiterst bemiddelde milieus. De kosten van het lidmaatschap, de prijzen van banketten en vooral de zware last van de verplichte
doodschuld bestendigden het zeer geprivilegieerde karakter van de Gilde.
Gevestigd in een van de armste wijken van de stad (Van Loocke 1979) bleven "d'Heeren van 't Hof van Sint-Sebastiaen" het elitaire kruim van de
Brugse samenleving.

2.2 HET TAALGEDRAG VAN DE LEDEN HERBEKEKEN
In zijn overzicht van de 19de-eeuwse Gildegeschiedenis vermeldt Godar
(1947) kort een en ander over het taalgedrag van de Gildeleden. Als commentaar op "le problême linguistique, lequel commence a empoisonner certains esprits", schrijft hij het volgende:
"A partir de 1865, note Gilde fera rediger les proces-verbaux de ses reunions en langue francaise. Elle conservera la langue flamande pour la redaction de ses tableaux
de tir, et pour ses rapports avec d'autres Gildes. Empressons-nous de dire qu'elle ne
fait que confirmer une tradition etablie. Car si jusqu'a ce moment, ses proces-verbaux sont rediges en langue flamande, n'oublions pas que depuis fort longtemps la
langue vehiculaire de notre Gilde est la langue francaise. Tous les discours et allocutions, tous les echanges de vue, presque to la correspondance se font en langue
francaise. Par contre, tout ce qui se rapporte aux tirs, dont les traditions remontent
au Moyen Age, on se sert de la langue flamande. Et c'est tres bien ainsi."
(Godar 1947: 396)
Uit een grondige studie van het Gildearchief blijkt dat Godards opmerkingen zowel genuanceerd als aangevuld moeten worden.
Eerst en vooral was de functieverdeling tussen het Nederlands en het Frans
in het 19de-eeuwse Gildeleven helemaal niet zo rechtlijnig als bovenstaand
citaat last uitschijnen. Verder zijn er voor 1800 (wat de interne werking van
de Gilde betreft) geen sporen to vinden van de Franse "tradition etablie...
depuis fort longtemps". Tenslotte bestaat er voor alle Gildedocumenten
vanaf de Middeleeuwen tot de beginjaren van de 19de eeuw een ononder-
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broken Nederlandse traditie, en er is geen enkele reden waarom die taal sterker verweven zou zijn met de schietingen dan met een andere activiteit van
de Gilde.
Zeker is in ieder geval dat het Nederlands tot ver in de 19de eeuw prominent
aanwezig was in dit Brugse toplaagmilieu, een vaststelling die tot een nuancering noopt van de vermeende verregaande verfransing van het hoogburgerlijke (cultuur)leven in Vlaanderen.
In de volgende paragrafen wordt gepoogd om de functies van het
Nederlands en het Frans in het dagelijkse functioneren van de SintSebastiaansgilde nauwkeuriger te duiden. De verscheidenheid van het
archief laat niet enkel toe om na te gaan in Welke mate de Gildeleden en het
bestuur Nederlands of Frans gebruikten, maar bovendien kan gepeild worden naar een eventuele functionele diversificatie van hun taalgedrag naargelang de tekstsoort.

2.3 COMMUNICATIE MET ANDERE GILDEN

Tussen de Brugse gilden (van Sint-Michiels, Sint-Kruis, Sint-Pieters en SintAndries en Assebroek) werd er tot 1847 meestal in het Nederlands gecorrespondeerd, nadien is er een duidelijke overgang naar het Frans merkbaar.
Voor de communicatie met de Gilden buiten Brugge werd tot voor 1840 vrij
consequent het Nederlands gebruikt, indien het initiatief uitging van St.
Sebastiaans zelf. Wanneer er gereageerd werd op een extern schrijven,
gebruikte men de taal van de schrijver. De archieven bevatten in dit verband
documenten die ons een en ander vertellen over de taalkeuzes van de gilden
in andere Vlaamse steden. In 1838, 1846, 1850 en 1866 stuurde de Brugse
Sebastiaansgilde een gedrukte uitnodiging (Nederlands in 1838, tweetalig in
1846 & 1850, Frans in 1866) naar bevriende schuttersverenigingen om deel
te nemen aan een luysterlyke schieting van prys- en geld-vogelen' ter gelegenheid van de opening van de spoorlijn Brugge-Gent (1838), de inhuldiging
van het Stevin-standbeeld (1846) en een koninklijk bezoek (1866).
In 1838 en 1846 antwoordt 70% van de gilden in het Nederlands, 30% in het
Frans. In 1850 is die verhouding precies omgekeerd (70% Frans, 30%
Nederlands), en in 1866 vergroot het Franse aandeel tot 80% van de antwoorden3 . De stedelijke overheden, die dit antwoord `voor gezien' moesten

3 Reele aantallen: 1838 13N/6F; 1846 12N/5F; 1850 6N/14F; 1866 6N/24F
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ondertekenen, stelden hun notaatje steeds in dezelfde taal op als de gilden,
op een enkele uitzondering na. De resultaten van 1846 en 1850 -die niet
beinvloed konden worden door een duidelijke taalkeuze van de
Sebastiaansgilde- kunnen erop wijzen dat het midden van de 19de eeuw ook
elders een scharniermoment geweest is voor de doorbraak van het Frans in
het hoogburgerlijke schuttersgebeuren.
2.4 COMMUNICATIE MET DE OVERHEID
De Sebastiaansgilde en de stedelijke overheid correspondeerden vanaf 1830
consequent in het Frans voor wat handgeschreven documenten betreft. De
stad maakte wel gebruik van gedrukte Nederlandse documenten (ontvangstbewijzen, aanslagbiljetten, kohieruittreksels). Dit bleef zo na de verrregaande vernederlandsing van de stedelijke administratie in het laatste kwart
van de 19de eeuw (Vandenbussche 1995).
Over de briefwisseling met het stadsbestuur in de voorafgaande Hollandse
tijd kan enkel gezegd worden dat het college de Gilde in 1822 nog in het
Frans aanschreef en in 1826 in het Nederlands.

2.5 COMMUNICATIE MET ANDERE BRUGSE VERENIGINGEN
De diverse Brugse societyverenigingen deden frequent een beroep op elkaars
diensten ter opluistering van hun feestelijkheden. De Societe des Choeurs
zorgde bijvoorbeeld voor muzikaal vermaak tijdens Gildeplechtigheden, terwijl de Gilde op Naar beurt regelmatig bijdroeg tot de uitstraling van andermans feesten door daar in vol ornaat aanwezig te zijn. De schriftelijke neerslag van die samenwerking is zo goed als volledig in het Frans opgesteld,
behalve de brieven van de expliciet Nederlandstalige cultuurverenigingen
(theaterkring Kunstliefde, bijvoorbeeld).
Naast verenigingen werden ook individuen uit de adel en de hoge bourgeoisie om gunsten verzocht: edellieden werd gevraagd of ze hun paarden wilden uitlenen voor een of andere stoet, kolonels werden aangemaand om hun
muziekkorps ter beschikking te stellen. Die personaliteiten werden verder
(als dank?) aangezocht om te zetelen in de jury's van de feestschietingen.

328 / VERSLAGEN & MEDEDELINGEN

Ook die correspondentie verliep volledig in het Frans.

2.6 INTERNE COMMUNICATIE TUSSEN (BESTUURS)LEDEN

Over de interne briefwisseling in het eerste kwart van de 19de eeuw kan weinig gezegd worden, aangezien er uit die periode nauwelijks brieven tussen de
leden onderling bewaard werden. Zeker is evenwel dat (bestuurs)leden en
hoofdman al vanaf de jaren 20 in het Nederlands en het Frans correspondeerden. Na 1830 waren alle aanvaardings- en ontslagbrieven vrijwel uitsluitend in het Frans opgesteld, en hetzelfde geldt voor alle andere handgeschreven brieven die de leden van de eed uitwisselden (klachten, overlijdensberichten, aanwijzingen in verband met de organisatie van feesten, bedankingen voor eerbetoon). Dit bleef zo de hele 19de eeuw door: de laatste
Nederlandse interne brieven dateerden van 1866/1867.

2.7 TAALGEBRUIK IN DOCUMENTEN IN VERBAND MET DE SCHIETINGEN

Was het Nederlands de `administratieve werktaal' van de Gilde voor de
schietbezigheden, en het Frans de voertaal voor al het overige, het societyleven? De feiten ondersteunen die rigide scheiding maar ten dele: eerst en
vooral blijkt dat naar het eind van de 19de eeuw toe naast het Nederlands
ook of en toe het Frans gebruikt wordt in documenten in verband met de
schietingen. In de 20ste eeuw zouden de schietregisters trouwens na een
overgangsperiode in de jaren 20 vanaf 1930 volledig in het Frans bijgehouden worden, zeker tot 1968, en vermoedelijk zelfs tot en met 1973.
Verder moet het belang van "tout ce qui se rapporte aux tirs" sterk gerelativeerd worden. Hoe volumineus de schietingsregisters ook zijn mogen, de
Nederlandse teksten blijven eigenlijk beperkt tot hoop en al een vijftal standaardzinnetjes die in elk verslag hernomen worden. Die schietingsdocumenten bestaan vooral uit een lange deelnemerslijst met aanduidingen over
het aantal geraakte vogels, voorafgegaan door de Nederlandse datum
("Schieting van..."), eventueel de aanduiding van de snort schieting (
"Schieting naar roode en Witte vogelen", "Kraeckelingenschieting"), en een
vermelding van de schenker van de prijzen ("Prijzen gejont door...").
Onderaan wordt sours kort het aantal deelnemers en de bijbehorende
opbrengst van het inschrijvingsgeld vermeld ("x schotters a y fr.").
Daarnaast was er nog het (vanaf 1846) gedrukte jaarlijkse `Tafereel aenwyzende de prys- en buytengewoone schietingen', maar ook dat document was
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eigenlijk niet meer dan een kalender met de vermelde summiere Nederlandse
frases.
Alle `teekenbrieven', waarop de gildeleden hun handtekening moesten plaatsen voor deelname aan een schieting, waren tijdens de eerste helft van de
19de eeuw in het Nederlands opgesteld. Vanaf 1845 moet dat beeld worden
bijgesteld: naast tweetalige documenten worden occasioneel ook eentalig
Franse uitnodigingen rondgestuurd. `Teekenbrieven' voor evenementen
waarbij de schieting slechts op het tweede plan komt (feesten ter gelegenheid
van de verkiezing van een lid tot burgemeester of gouverneur, de inhuldiging
van een portret) zijn van dat jaar of allemaal in het Frans.
De juryrapporten van de feestelijke schietingen waarop andere Gilden uitgenodigd werden, werden eveneens in het Frans opgesteld. Opvallend is dat
die prijzen vooral het society-element betroffen: de verst afgeleden gilde, de
mooiste kostuums, en de talrijkste ploeg.

2.8 TAALGEBRUIK IN DE VERGADERVERSLAGEN
De vergaderverslagen werden, zoals Godar opmerkte, tot 1865 in het
Nederlands opgesteld. De switch van Nederlands naar Frans gebeurt in de
periode 1865-1870 samen met het aantreden van de nieuwe Griffier
Constant Lauwers in 1866. Na een eerste vermelding in 1865 van de titel
`reunion du serment' in plaats van `vergadering van den eed' gaat het in de
volgende jaren onder zijn schriftuur definitief richting Frans. Alle griffiers,
zowel voor als na 1865 beheersten beide talent naast hun Nederlandse resp.
Franse verslagen schreven ze ook frequent brieven in de andere taal, zowel
in eigen naam als in opracht van de Gilde.
Tussen 1871 en 1900 komen nog 3 Nederlandse verslagen voor.
Proportioneel lijkt dit misschien verwaarloosbaar -een jaar telde gauw een
tiental verslagen- maar het valt op dat dit telkens gebeurde bij een belangrijk protocollair moment: de inhuldiging van Auguste Debusschere als
hoofdman op 21 mei 1876, de inhuldiging van Gustave Jacque en Firmin
Jooris als respectievelijk stadhouder en deken op 3 augustus 1884, en de
begrafenisrede voor Medard Joye op 7 September 1897. Een duidelijk aanwijsbare aanleiding om het Nederlands to gebruiken in die 3 gevallen is er
(nog) niet.
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2.9 TAALGEBRUIK MET DE ENGELSE GILDELEDEN

Een interessant detail is het taalgedrag ten opzichte van de Engelse gildeleden. Brugge had in de 19de eeuw een heuse Engelse `kolonie, waarvan de
elite zijn weg vond naar de Gilde; hun integratie in het schuttersmilieu blijkt
onder meer uit het feit dat een Engelsman jarenlang de prestigieuze functie
van sire kon bekleden (Fraeyman 1998). Naar alle waarschijnlijkheid verliepen de contacten met die Britse high society in het Frans. De archieven
bevatten Franse brieven aan het gildebestuur van schutterskoning Rev.
W.W. Bolton, en het luxueuze ereboekje dat de Eed hem ter gelegenheid van
zijn 50-jarig lidmaatschap aanbood bevatte enkel Franse lofzangen aan zijn
adres (met uitzondering van de Engelse zin "Our Respected Rev William
Watson Bolton For Ever! Hip! Hip! Hurray!') De jubilaris met wie hij dit
kleinood deelde werd enkel in het Nederlands bewierookt.
Ook voor de (nog steeds bestaande) connecties met het Britse hof werd in de
19de eeuw steeds wederzijds het Frans gebruikt.

2. 10 TAALGEBRUIK IN KASREGISTERS

De handgeschreven rekeningboeken worden tot 1925 exclusief in het
Nederlands bijgehouden. Ook van de uitgaven die in de verslagen na 1870
in het Frans besproken worden, wordt hier consequent in het Nederlands
gedetailleerd rekenschap afgelegd - nergens komt Frans voor, en er is geen
enkele aanwijzing te vinden dat men ooit gepoogd heeft om ook de budgetten in het Frans bij te houden.
De jaarlijkse `Exercice budgettaire', het voorbereidende document voor de
Nederlandse jaarrekening, werd zeker vanaf 1845 wel in het Frans opgemaakt.

2. 11 TAALGEBRUIK IN FEESTDOCUMENTEN

Van het taalgebruik op feesten en dergelijke kan slechts een fragmentarisch
beeld gegeven worden omdat van de meeste redevoeringen geen originele
geschreven versies meer bestaan. De verslagboeken geven die speeches tot
1865 meestal in het Nederlands weer, maar uit bewaarde aantekeningen en
kladjes van interventies en toosts blijkt dat het Frans hier al vroeger in de
19de eeuw in gebruik geweest moet zijn, zoals Godar beweert. Bij het inhuldigingsfeest van hoofdman Visart de Bocarme in 1843 (vermoedelijk de
vader van de latere Brugse burgemeester) werden alle `canteen' en woorden
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van dank al in het Frans uitgesproken; hetzelfde gold voor het feest in 1849
ter ere van stadhouder Devriêres gouverneurschap. Wat overgeleverd werd
aan gedrukte documenten bevestigt de prominente rol van het Frans bij
feestbanketten: het merendeel van de lofdichten en `coupletten' bestond uit
Franse karamellenverzen4. Er bleef evenwel een bescheiden maar continue
traditie van Nederlandse bijdragen op feesten de hele 19de eeuw door (onder
meer tijdens de inhuldigingen vermeld onder `taalgebruik in de verslagen')
en een aantal van de lofdichten in de archieven werd zelfs besteld bij notoir
`taalstrijder' Julius Sabbe (Vandenbussche 1999), die geen lid van de Gilde
was maar via zijn liberale connecties wel toegang tot Naar leden had.

2.12 TAALGEBRUIK IN ANDERE DOCUMENTEN

De voorgedrukte ledenregisters werden zeker tot 1886 in het Nederlands bijgehouden.
Voor de naam- en functievermelding in de `petites mortuaires' (het register
van de doodschulden) wordt rond 1870 overgestapt op het Frans.

3.

ANALYSE VAN DE FEITEN

3.1 'HET GEBRUIK DER TALEN IS VRII

Dit zeer diffuse taalpatroon lijkt elke systematiek te ontberen. In ieder geval
was de switch naar het Frans in de 19de-eeuwse Gildedocumenten niet zo
rechtlijnig als Godar liet uitschijnen. Bovendien verschilde het tijdstip van
de taalwissel naargelang de tekstsoort.
In de Gildedocumenten komen geen metalinguistische aantekeningen voor
die op een bepaalde taalpolitiek kunnen wijzen. Ook in de bewaarde correspondentie wordt met geen woord gerept over een eventuele voorkeur voor
het Frans of het Nederlands.
Van een beredeneerde distributie van Nederlands en Frans is volgens mij
dan ook geen sprake. De enige logische verklaring voor het samengaan van
beide talen in het Gildegebeuren lijkt te zijn dat 'het gebruik der talen er vrij

4 Een van diecoupletten bevatte de opvallende strofe (al dan niet ironisch bedoeld?):
" Reveillez-vous, Flamands, A. qui la Flandre/ A su jadis inspirer tant d'exploits?/ Eh quoi!
faut-il encore la defendre?/ N'avez-vouspas reconquis tous vos droits?" (21/5/1876)
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was', en dat een aantal leden van de upper class er naar eigen goeddunken
bewust voor koos om het Nederlands te bezigen. De overgang van het
Nederlands naar het Frans voor een bepaalde tekstsoort viel opvallend vaak
samen met de installatie van een nieuwe griffier, tresorier of andere tekstschrijver van een bepaalde bron. Het lijkt aannemelijk te veronderstellen
dat hun persoonlijke taalvrijheid/-voorkeur meegespeeld heeft in het taalbeeld van de Gildedocumenten. Van griffier Lauwers is bijvoorbeeld
bekend "qu'il fut un des seuls a s'adresser a la direction generale du
Willemsfonds en francais" (Lefevre 1976: 82).

3.2 POLITIEKE FACTOREN?

3.2.1

De periode van de taalswitch in de verslagen viel samen met een groeiende
liberale machtsconcentratie binnen de gilde. 2/3 van de Brugse liberale
voormannen uit het laatste derde van de 19de eeuw was lid van de SintSebastiaans (telling op basis van Lefevre 1976 en Godar 1974). Sommigen,
zoals de bovenvermelde Constant Lauwers, combineerden een eersteplansrol in beide sferen: griffier en stadhouder in de Gilde, spilfiguur binnen de
liberale kiesvereniging.
Deze liberale impact op het schuttersgebeuren was in de Brugse context de
logische vertaling van de ontkerkelijking van de Gilde in de tweede helft van
de 19de eeuw, "l'opposition qui se fait jour entre la vieille tradition d'emprise confessionelle a notre Gilde et l'esprit de liberalisme progressif qui connait ses belles annees en cette deuxieme moitiê du XIXe siècle" (Godar 1974:
396).
De politieke discussie werd evenwel zelden op de voorgrond gevoerd, hoewel Hoofdman Jooris-Borre op het feest ter gelegenheid van zijn 50-jarig
lidmaatschap (25/6/1865) zonder gene de wens uitsprak dat liberaal Boyaval
nog Lang burgemeester van de stad zou blijven: "(F)ormons des voeux pour
que ce digne magistrat reste longtemps encore place a la tete de l'administration communale de Bruges".
Onderhuids leefde de tegenstelling tussen gelovigen en niet-gelovigen evenwel duidelijk. Een fait divers uit de petite histoire van de Gilde illustreert dit
treffend. In het katholieke bolwerk Brugge schrapte de Gilde in 1850 de
bestuursfunctie van kerkelijk proost nadat abt Foere zich beledigd voelde
door de inhoud van een paar Franse feestcoupletten. Wanneer men die
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dichtregels naleese, kan men moeilijk aannemen dat ze Foeres ontslag rechtvaardigden. Vermoedelijk waren deze woorden een `laatste druppel' die een
aanhoudende druk op 's mans persoon en functie verrieden.

3.2.2
Een politieke motivatie achter de taalswitch lijkt me echter onwaarschijnlijk.
Er kan bezwaarlijk gesteld worden dat de katholieke burgerij (die ook in de
Gilde aanwezig bleef, onder meer in de persoon van burgemeester Visart)
het Frans ongenegen was. Men mag niet uit het oog verliezen dat de politieke strijd voor de rechten van de Nederlandse taal zowel aan katholieke als
liberale zijde een zaak van enkelingen was, en dat ze zeker en vast geen prioriteit vormde voor beide partijen in het Brugse (Vandenbussche 1999).
Er werd reeds op gewezen dat de Brugse politieke top prominent aanwezig
was in het gildegebeuren. Hoewel zij in hun officiele bestuurlijke functies
als, bijvoorbeeld, burgemeester, gouverneur of raadslid een belangrijke rol
speelden in het Fransgezinde kamp van het toenmalige taaldebat (zie
Vandenbussche 1995), onthielden zij zich binnen de Gilde van elke taalpolitieke discussie. Van vijandigheid ten opzichte van het Nederlands was daar
geen sprake: er werd geen enkele poging ondernomen om de impact van het
Nederlands actief te beknotten, en ogenschijnlijk hadden deze mensen geen
probleem met de plaats en functies van het Nederlands in de prestigieuze
Gildesfeer. Wie hierin een nuancering meent te zien van het hoogburgerlijke verzet tegen previliges voor het Nederlands in bestuurlijke functies vergist
zich. Het gebruik van de Nederlandse taal binnen de Gilde hield immers
geen risico in op democratisering van haar werkzaamheden. Dit `gevaar'
bestond wel in de stadspolitiek; op bestuurlijke mandaten kon de lagere
klasse niet rekenen, maar het begrijpen van politieke discussies zou op zijn
minst een passieve politieke participatie toelaten. In Sebastiaans waren fortuin en standing evenwel de decisieve elementen voor lidmaatschap, en het
behoud van de taalbarriere als sociale grens was hier dus onnodig. De

5

Il faut du yinpour nous mettre en liesseAl faut du yin pour qui veut diner bienAl faut du
yinpour celebrer la messeAl faut du yin pour vivre en bon chrêtien; (bis)/Moi, quand •je
voispetiller dans mon verre/Ce vin
jus
• di
proscrit du Musulman/Je suis heureux d'avoir de
mon vieuxpêre/ Recu la Bible au lieu de l'alcoran (bis) (Livre des procês-verbaux,
20/1/1850)
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`volksklas' kon eenvoudigweg niet binnendringen in de Gildesfeer, en voor
de hoogburgerlijke schutters was het Frans nu dus geen actiemiddel, maar
niet meer of minder dan een welkom klasse-attribuut.

3.2 CODA: VAN FRANS NAAR NEDERLANDS

De terugkeer naar het Nederlands in de Brugse Sint-Sebastiaansgilde vond
pas in de jaren 1970 plaats. Tot '72-'73 waren de verslagen in het Frans met
occasionele Nederlandse passages vanaf 1971. Vermoedelijk ging het om de
weergave van vergadermomenten die effectief in het Nederlands plaats hadden gevonden. In februari 1974 kondigde toenmalig hoofdman Godard aan
dat hij voor het laatst Frans zou spreken op een vergadering. Hij bestempelde zichzelf op taalvlak als een `chef-homme de transition'. Opvallend is
dat hij de jongere generatie in een adem aanmaande om "als de ouderen zullen gaan, van de Gilde te maken wat zij willen, maar toch de standing te
behouden die de gilde gedurende 6 eeuwen al heeft bewaard". Een paar vergaderingen eerder was er onenigheid ontstaan rond de vertaling van de gildenaam in het Nederlands die aanleiding gaf tot "discussie over taalpolitiek,
hetgeen niet past in de gilde". Na 1974 zijn alle verslagen volledig in het
Nederlands. Opmerkelijk is verder dat reeds in de vroege jaren 70 de uitnodigingen voor de vergaderingen in beide talen opgesteld werden. De interne
privê-correspondentie tussen de leden van het bestuur verliep na 1974 sours
nog in het Frans.

4. HOE SPECIFIEK WAS DE BRUGSE TOESTAND?

Om een eerste indruk te krijgen van de specificiteit van bovenstaande bevindingen werd een vergelijking gemaakt met het taalgebruik in de documenten
van de Ieperse `Koninklijke Gilde Sint-Sebastiaan Yper Gesticht in 1302'.
Deze gilde sloot zowel qua ledenprofiel als ideologie aan bij de Brugse zustervereniging. In haar studie van de Ieperse schuttersgilden stelt Mus (1988:
105) bij de bespreking van de 19de eeuw onomwonden dat "de [SintSebastiaans; w.v.]gilde in feite een gesloten kaste vormde van personen die
aan twee voorwaarden moesten voldoen: liberaal en rijk zijn."
Hoewel dit schuttersarchief zwaar gehavend uit de Eerste Wereldoorlog
kwam, wijzen een aantal bewaarde stukken erop dat ook hier het Nederlands
een zekere rol bleef spelen tijdens de 19de eeuw. Het ‘Doop-Register' uit 1853
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bevatte bijvoorbeeld zowel een doopformule in het Nederlands als in het
Frans. Tot 1872 werd die standaardtekst echter steeds in het Nederlands
genoteerd bij de aanvaarding van een nieuw lid. In het register werd er ook
een omvangrijk `Uittreksel der ordonnantien, reglen, ende statuten van de
koninglyke gilde van den h: Rider Sebastiaen, te Ypren' opgenomen (getranscribeerd in Mus 1988: 170-176). Hoewel het om een afschrift gaat van een
tekst uit 1811 werd in 1853 blijkbaar niet de behoefte gevoeld in een Frans
reglement te voorzien. Dat kwam er pas bij de herinrichting van de Gilde in
1871, alle aanvaardingsformules waren van dan of ook in het Frans.
Opmerkelijk is verder dat de inscripties op de eremedailles tot 1857 in het
Nederlands waren; ook in 1878 werd nog een Nederlands opschrift gegraveerd. Verslagboeken van Sebastiaans zijn er niet weer, maar dat is wel het
geval voor een andere schuttersgilde die eenzelfde ledenprofiel aanhield, de
"Societe de la petite arbalette". Verslagen uit de periode 1855-1927 zijn zo
goed als volledig in het Frans, maar ook hier duikt occasioneel een transcriptie op van een Nederlandse speech bij een protocollaire viering.
Uit het 20ste-eeuwse archief komt duidelijk naar voren dat de werking van
de Sebastiaansgilde later volledig verfranst werd, net zoals dat in Brugge het
geval was. In een niet-gedateerde kladversie (vermoedelijk na W.O. II) van
een speech luidde het: "Dans la Societe Royale St. Sebastien d'Ypres, it est
normalement fait usage de la langue francaise pour tous [sic; w.v.] ce qui
concerne l'administration, reunions, etc... Nous voudrions cependant faire
une exception pour cette reunion ... Tenant compte de l'importance de cette
reunion, le comite a decide de faire usage de la langue neerlandaise [sic, w.v.]
et ce pour eviter toute [sic; w.v.] malentendu ... esperant que vous n'avez pas
d'objections a faire valoir a ce sujet."
Een algemene overgang naar het Nederlands zou er pas komen in 1967 (persoonlijke mededeling van archivaris Jan Dewilde).

5. DE FEITEN IN EEN RUIMER KADER

5.1
De bovenstaande inventaris van de taaldistributie in de Brugse gildedocumenten roept een hele reeks vragen op over de positie en de aard van de
Nederlandse taal in het 19de-eeuwse Vlaanderen. Verder onderzoek moet
uitwijzen in Welke mate de Brugse gegevens ook opgaan voor het schrijfgedrag van de upper class in de rest van Vlaanderen. De huidige onderzoeks-
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bevindingen kunnen evenwel al tot een nuancering nopen van een vijftal
populaire hypotheses over onze 19de-eeuwse taalgeschiedenis.

5.2
In de vakliteratuur wordt doorgaans vooropgesteld dat de Vlaamse hogere
klasse verregaand verfranst werd tijdens de Oostenrijkse en de Franse tijd.
Dit blijkt niet uit de hierboven besproken bronnen: in het Brugse upper
class-milieu kwam de groeiende impact van het Frans er pas na de Belgische
onafhankelijkheid. Noch de gematigde Oostenrijkse, noch de expliciete
Franse taalpolitiek ten voordele van het Frans hadden blijkbaar enige
invloed op de functies en het gebruik van het Nederlands als schrijftaal binnen de Gilde. Ook van hoogburgerlijk verzet tegen de Hollandse taalpolitiek blijkt niets uit de stukken.
5.3
De Brugse upper class is nooit volledig overgestapt op het exclusieve gebruik
van het Frans. Er is van de Middeleeuwen tot heden een continue traditie
van geschreven Nederlands in de Gildedocumenten, ook tijdens de periodes
waarin het Nederlands nauwelijks of geen sociaal prestige had. Zelfs wanneer de leden na 1840 geleidelijk meer Frans gingen schrijven was er nooit
sprake van een volledige breuk met die Nederlandse traditie. Het gebruik
van die taal verminderde ongetwijfeld, maar niet de kennis ervan.

5.4
Hoewel die kwaliteit van hier onderzochte schrijftaal verder bekeken dient
te worden, lijkt het erop dat de upper class schrijvers een uitstekende
geschreven competentie hadden in zowel het Frans als het Nederlands. De
hele 19de eeuw door waren zij in staat om probleemloos tussen beide talen
te wisselen in om het even welk domein. Dat die feitelijke tweetaligheid
bestond kwam tot op heden nauwelijks ooit aan bod in de vakliteratuur.

5.5
Het Nederlands van de Brugse upper class was voldoende ontwikkeld en rijk
om te kunnen dienen voor zakelijke, technische en formele aangelegenheden.
Dit stemt tot een omzichtig gebruik van het argument dat het Nederlands in
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Vlaanderen niet geschikt was voor de uitoefening van een aantal officiele functies (bij gebrek aan terminologie of teksttraditie). Er waren in Brugge blijkbaar schrijvers (waaronder Gildeleden) die die competentie in het Nederlands
wel hadden, zowel aan het begin als aan het eind van de 19de eeuw, en een
aantal van die mensen behoorde tot de sociale kringen die het officiele bestuur
uitmaakten. Precies dat stadsbestuur bediende zich gretig van de vermeende
gebrekkige uitbouw van het Nederlands om het Frans te verkiezen voor
bestuurszaken. 6 Waar en hoe deze bourgoisieschrijvers dat hoge schrijfniveau
aangeleerd kregen dient eveneens verder onderzocht te worden; de ironie wil
dat de spilfiguur 7 van de vernederlandsing van de Brugse stadsadministratie
herhaaldelijk verwees naar zijn Franse schoolopleiding als verklaring voor
zijn gebrekkige Nederlands.

5.6
De Brugse upper class stond niet a priori vijandig ten opzichte van het
Nederlands. Het lijkt erop dat de hogere bourgeoisie in heel wat prestigieuze omstandigheden geen probleem had met het gebruik van de taal an Bich,
maar wel met de rol van het Nederlands als socialisatie-instrument voor de
lagere sociale klassen. Men kan in dit verband niet voorbij aan het feit dat
adel en burgerij uitgebreid koketteerden met de Vlaamse kunsten en zich
gretig lieten inschrijven in de traditie van de `zonen van een groots Vlaams
verleden'. Men was zich weliswaar bewust van het prestige van het Frans,
maar die taal werd vooral gebruikt als `strijdmiddel' om een sociale barriêre
op te werpen tegen de Fransonkundige lagere bevolkingsklassen.

6.

BESLUIT

Het geschreven taalgebruik van de Brugse upper class tijdens de 19de eeuw
strookt niet met de traditionele opvattingen over de rol van het Nederlands
en het Frans in Vlaanderen tijdens die periode. De hogere bourgeoisie
gebruikte de hele eeuw door ook het Nederlands voor [+prestige]-functies.

6 "Nous avons bienplus l'habitude des expressions administratives justes, nettes, certaines,
lorsque nous employons la langue francaise." Citaat uit het gemeenteraadsverslag van
Brugge dd. 28/3/1885,
geciteerd in Vandenbussche 1995.
7 Eugeen Van Steenkiste; zie Vandenbussche 1995.
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Bij de upper class moet dus niet enkel voor het gesproken taalgebruik van
een diglossisch-bilinguale functiewissel uitgegegaan worden -met Frans en
Brugs dialect als de codes waartussen geswitcht werd (Willemyns &
Vandenbussche 2000)-, maar ook in geschrifte. Waar vroeger verondersteld
werd dat, enerzijds, bij velen de competentie ontbrak om in het Nederlands
te schrijven, en, anderzijds, het aantal domeinen waar het gebruik van deze
code passend of nodig was zeer gering was, blijkt nu dat er door deze groep
naast het Frans vaker en meer in het Nederlands werd geschreven dan totnogtoe werd aangenomen (Vandenbussche 1999).
De kwaliteit van dit Nederlands zal het onderwerp vormen van verder
onderzoek. Daarbij zal de geschreven output van de upper class zowel vergeleken worden met de opeenvolgende orthografische en grammaticale normen tijdens de 19de eeuw, als met teksten van de andere sociale klassen. Dit
moet uiteindelijk Leiden tot een overzicht van de sociale stratificatie van de
voortschrijdende standaardizering van het Nederlands in de 19de eeuw in
Vlaanderen.
Met dank aan de proeflezers van dit artikel, het bestuur van de Koninklijke
Hoofdgilde St.-Sebastiaan en de medewerkers van het Ieperse stadsarchiel
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Vooraf
Voor de Koninkhjke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
(KANTL) is de financiering – binnen de realistische grenzen van de beschikbare budgetten – van projecten die het literaire en muzikale erfgoed inventariseren, bestuderen en valoriseren inmiddels een evidentie geworden. Dat
de KANTL daarbij de meest geavanceerde ontwikkelingen op het gebied
van Humanities Computing niet schuwt, bewijzen de projecten die geleid
hebben tot de elektronisch-kritische editie van De teleurgang van den
Waterhoek van Streuvels (door Marcel De Smedt & Edward Vanhoutte) en
de multimediaal zeer interessante geannoteerde editie van Richard Minne's
Brieven van Pierken die door Vincent Neyt werd bezorgd. Daarenboven
werkt het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB) sinds 2000 als
onderzoekscentrum van de KANTL projectgewijs aan de ontsluiting van het
Vlaamse literaire en muzikale erfgoed, en heeft het in haar eerst bestaansjaren al een indrukwekkend curriculum weten op to bouwen, de Literaire Pnjs
van de Stad Antwerpen 2001 incluis.
In de voorbije jaren heeft de KANTL met een reeks studiedagen aandacht
gevraagd voor het literaire erfgoed en de uitgave van Vlaamse klassieken
–Detokmsvanlired,
1997; Studiedag "Klassieken op de
markt", 1999; en Teksteditie Vlaanderen 2000, 2000. Nu het CTB stevig in
de pampers zit – het blijft een zorgenkind – vestigt de KANTL de aandacht
op een derde belangrijke pijler van het "papieren erfgoed", namelijk het
niet-literaire talige erfgoed, dat vanaf de 13 ' eeuw tot nu in geschreven
vorm, vanaf het tweede kwart van de twintigste eeuw ook in gesproken
vorm tot ons is gekomen. Al die documenten tezamen vormen het collectieve geheugen van ooze contreien. Sommige delen daarvan zijn goed
bekend, maar vooral voor wat tussen de 14 ' en de 18de eeuw geschreven is,
is dat maar fragmentarisch. In opvolging van het monumentale Corpus
Gijsseling, dat alle in het Diets geschreven teksten van de 13 ' eeuw omvat,
heeft de Academie in 2001 een project opgezet in verband met 14'-eeuwse
ambtelijke taal. Naar aanleiding hiervan werd op 18 mei 2001 het druk bijgewoonde colloquim Talig erfgoed gehouden, waarop specialisten uit binnen- en buitenland o.a. de noden van de corpusbouw en de uitgave van
Middelnederlandse teksten uit alle mogelijke genres (van oorkondetaal tot
literaire taal) belichtten, verschillende toepassingen van een dergelijk corpus van14'-eeuwse teksten uit de zuidelijke Nederlanden illustreerden, en
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de relevantie en mogelijkheden van humanities computing bij dit alles aantoonden.
Voor de publicatie van deze bundel werd er geopteerd om niet de letterlijke
weergave van de respectievelijke lezingen of te drukken. De auteurs werden
bereid gevonden hun studiedagbijdrage te bewerken, te updaten met nieuw
materiaal, en sours zelfs volledig te herschrijven. Het resultaat is een boeiende verzameling studies die het 1 zicle-eeuwse talig erfgoed confronteert met
haar verleden... en haar toekomst.
Edward Vanhoutte
Centrum voor Teksteditie
en Bronnenstudie
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Het talige erfgoed van Vlaanderen.
Een inleiding vol onvervulde wensen.
Georges de Schutter,
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
Universiteit Antwerpen (UIA)

1. TAALDOCUMENTEN ALS ERFGOED

Het erfgoed van de mensheid bestaat in de eerste plaats uit materiele goederen, die indruk althans ontstaat als wij gaan kijken naar wat op de Unescolijsten terecht is gekomen. Gebouwen en grotten met de vleet, hele sites, grafische werken zijn in overvloed vertegenwoordigd. Wat men op de lijsten
niet zal aantreffen, is muziek, evenmin als literaire werken. Van de laatste
sporen van een verdwenen taal geen enkel spoor. Wat daarvan gedacht moet
worden? Zeker niet dat zulke manifestaties van de menselijke snort geen
belang zouden hebben, ook niet bij de internationale cultuurorganisaties.
Wellicht wel, dat het beschermd zijn ervan als evident beschouwd wordt: het
aloude adagium scripta manent heeft het westerse denken kennelijk tot in
het merg doordrongen, dat is een. En verder is het een vast gegeven, dat elke
nationale gemeenschap er eer in ste1t om dat deel van het menselijk erfgoed
te koesteren, dat specifiek met die gemeenschap verbonden is; dus ook, per
implicatie: alles wat daaruit voor het collectieve geheugen van de mensheid
waardevol is. Of dat vooroordeel in alle opzichten gunstig is, mag betwijfeld
worden: de neiging om ervan uit te gaan dat gerealiseerd is wat in werkelijkheid nog niet eens in de steigers staat, is groot. En van morele controle
van de internationale gemeenschap op het nationale beleid is nauwelijks
sprake. Een deel van het volgende verhaal is gesitueerd tegen de achtergrond
van dit thema.

I.I. HET TALIGE ERFGOED: ACHTERGRONDEN
Wat verstaan wij onder het talige erfgoed? De vraag is met bespottelijk
gemak te beantwoorden: alles, letterlijk alles wat aan taal uit het verleden tot
ons gekomen is, en dat verleden start retrospectief op dit eigenste ogenblik.
Ik wens dit kort in drie puntjes toe te lichten.
1 Geschreven en op andere dragers dan papier bewaarde "teksten" zijn
potentieel unieke getuigen van het gebruik dat van het menselijke expres-
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siemiddel bij uitstek op een bepaald ogenblik gemaakt is, en ze blijven de
enige getuigen van een specifiek taalsysteem zodra dat door de zich wijzigende conventies verdwenen is.
2 Ze zijn ook de enige getuigen van een specifieke verbale cultuur als die
door een andere vervangen is. Om maar meteen een – wellicht controversieel – voorbeeld van dicht bij ons te geven: de vertelcultuur van nauwelijks
een paar decennia terug is vrijwel verdwenen; in het verbale domein is zich
sedert het laatste decennium van de 20 s" eeuw een heel andere cultuur aan
het ontwikkelen: de grotendeels multimediale communicatiecultuur. De
monologische vertelcultuur, ook die van het recente verleden, is in haar
gesproken vorm nog alleen indirect toegankelijk, via schaarse bandopnamen, in gescheven vorm veel ruimer in de literatuur van die dagen.
3 Teksten hebben ten slotte ook een belangrijke informatieve waarde; ze
kunnen de enige indicaties worden van feiten, wanneer de fysieke bewijzen daarvan vernietigd zijn. Een Oink stuk van de menselijke geschiedenis ligt uitsluitend in geschriften opgeslagen. Ter illustratie alweer iets uit
deze tijd: als de Taliban erin slagen het laatste Boeddhabeeld uit
Afghanistan te verpulveren, zijn we, behalve op afbeeldingen – grotendeels ook op papier – op geschreven getuigenissen aangewezen om een
deel van de menselijke cultuurgeschiedenis dat met dat land van doen
heeft, te reconstrueren.
Voor het allergrootste deel van de menselijke geschiedenis, althans van dat
deel dat we ook "intellectueel" menen te kunnen doorzien en duiden, zijn wij
aangewezen op geschreven teksten: die vormen het enige relict van wat taal
in de verschillende periodes van het mensdom betekend heeft. Dat relict ligt
dan nog vaak verborgen onder een dikke Schaal van residuen, het gevolg
enerzijds van conventies die het levende taalgebruik, en daarmee ook de uit
te drukken inhouden, vaak tot onherkenbaarheid maskeren, ' anderzijds van
onervarenheid met het weergeven van die gesproken taal.

Het bestaan van zulke conventies is als zodanig natuurlijk niet als negatief te omschrijven:
precies door het bestaan van die conventies is het vaak weer mogelijk om het bestaan van
cultuurkringen te achterhalen. Een boeiend voorbeeld daarvan 'evert Jan Goossens,
"Stammbdume und Urkundensprache". in: Tagungsband Zweites Trierer Urkundensprachen-

kolloquium "Skripta, Schreiblandschaften und Standardisierungstendenzen: Urkundensprachen
im Grenzbereich von Germania und Romania im 13. und 14. Jahrhundert." (terperse)
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1.2

CORPUSOPBOUW ALS WETENSCHAPSGEBIED

Onderzoek in de materies die traditioneel tot de wetenschapsgebieden van
de Letteren behoren (grosso modo het klassieke trivium dus), hebben cruciaal behoefte aan corpora; dat is zo voor b.v. de geschiedenis van taal, literatuur, van kunst en cultuur, van het recht, de sociale instellingen, van het denken in het algemeen, met inbegrip van de wetenschap. Dat impliceert minimaal dat voor inzicht in de ontwikkeling van die wetenschappen volledig
bekend dient te zijn wat er aan bronnen aanwezig is, en waar die zich bevinden; maximaal dat de bronteksten ook direct voor onderzoek ter beschikking gesteld zijn. Geen van beide doelstellingen is voor de goed geattesteerde West-Europese cultuurtalen op redelijke termijn realiseerbaar: het aantal
beschikbare teksten is in veel domeinen onoverzichtelijk, en van wat bekend
en gelokaliseerd is, is maar een fractie in verantwoorde uitgaven toegankelijk. Dat betekent, dat de wetenschapper van het begin van het derde millennium met deelcorpora moet werken.
Aan het ter beschikking stellen (transcriberen, editeren en uitgeven) van teksten is in het verleden, stel maar de 19' en een groot deel van de 20 s" eeuw,
zeker meer aandacht en relatief ook veel meer geld besteed dan wat in onze
gematerialiseerde overvloedsmaatschappij nog mogelijk lijkt: een monumentale onderneming zoals die van Maurits Gysseling, bij leven onderzoeksdirecteur bij NFWO en FWO-Vlaanderen, en lid van de KANTL, die
vrijwel alle 13d`-eeuwse in het Nederlands geschreven teksten ter beschikking
van het onderzoek heeft gesteld, 2 is op dit ogenblik niet (meer) denkbaar.
Een analyse van wat door de regeringen van ons land anno 2001 ter beschikking wordt gesteld voor de ontsluiting van het papieren erfgoed, is ontluisterend: kwantitatief stelt het vrijwel niets voor, en ook kwalitatief schort er
meer dan een beetje: een grondige planning van wat voor de gemeenschap
zinvol is, gebeurt niet, en voornemens om daar wat aan te doen, worden ontmoedigd. Initiatieven worden overgelaten aan het prive-initiatief (daartoe
reken ik ook de initiatieven genomen in overheidsinstellingen zoals musea,
archieven en universiteiten). Een direct gevolg van het gebrek aan effectieve

2

Maurits Gysseling, Corpus van Middelnederlandse teksten tot en met het jaar 1300. Reeks I:
Ambtelijke bescheiden (9 delen). Den Haag, 1977; Reeks II: Literaire handschriften (6 delen).
Den Haag, 1980-1987.

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN 1349

10
sturing is, dat het project van wie heel hard schreeuwt, van wie een grote
naam heeft of een sterk instituut achter zich heeft staan – ook als de kracht
van dat instituut niet in zijn rol in het bezorgen van het talige erfgoed ligt –
meer kans heeft om gerealiseerd te worden, dan wat in se eigenlijk echt centraal in de belangstelling zou moeten staan, maar de culturele salons niet
haalt. Dat is een van de redenen waarom initiatieven zoals het Max
Wildiersfonds, hoe waardevol die ook zijn, bijna noodzakelijk in kritiek
moeten verzanden: financiele middelen worden niet ter beschikking gesteld
vanuit een rigoureuze visie op noden in het veld, maar op basis van verdelende rechtvaardigheid, waarbij maximaal de belangrijke pijlers van de
samenleving waar de aanvragers vandaan komen, tevreden gesteld worden.
Wie naast de prijzen valt, wordt daarbij geacht toch nog tevreden te zijn,
omdat het eigen Instituut, de eigen Universiteit, het eigen Archief, enz. een
redelijk deel van de koek gekregen heeft. Dit mechanisme lijkt wel in de kredietverstrekking ingebakken te zitten: het is niet de bedoeling natuurlijk,
maar we moeten realistisch zijn: bij de verdeling van onderzoeksmandaten
en -projecten spelen de verschillende instituten een rol die niet noodzakelijk
gedicteerd wordt door de behoeften van de wetenschapsgebieden waarover
de beoordelende commissies gaan. Het gevolg is in het beste geval een weinig gemotiveerd, en vooral erg gefragmenteerd onderzoeksbeeld.

2. PROLEGOMENA TOT HET VOEREN VAN EEN BELEID: OVERZICHT
VAN DE BEHOEFTEN
Wat ik hier net gesteld heb, lijkt wel erg vernietigend voor het huidige beleid
in de wetenschappen, dat in sterke mate bepaald wordt door de behoeften
van het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Laat ik vooral duidelijk
zijn: wat de ondersteuning van het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek betreft, valt het met dat beleid in Vlaanderen over het algemeen heel
erg mee: de verdeling van onderzoeksgeld in die sector dient m.i. het uiteindelijke doel, het vooruithelpen van de wetenschap in z'n geheel, behoorlijk
tot heel goed. Ik heb het voorrecht gehad om gedurende een dertigtal jaren
het bedrijf in mediis rebus mee te mogen maken, en het beeld dat zich heel
geleidelijk bij mij gevormd heeft, is zonder discussie gunstig: door de vrije
markt te laten spelen, maar die tegelijk via een competente commissie ter
beoordeling aan de betrokken partijen voor te leggen, ontstaat een gediversifieerd, en tegelijk ook redelijk coherent beleid.
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Mijn stelling in deze korte inleiding is echter, dat dat in het onderzoeksgebied
van de corpusopbouw, dat ik daarnet in twee punten (t.a.v. een minimale en
een maximale doelstelling) samengevat heb, niet zo is. Zeker als wij weten dat
niet alle bronnen voor het onderzoek direct ter beschikking van de onderzoeker kunnen komen, en als zelfs niet te verwachten valt dat die bronnen allemaal behoorlijk gesignaleerd zullen kunnen worden (voor beide stellingen: zie
boven), is het noodzakelijk dat een beredeneerde en goed verantwoorde selectie gemaakt wordt. De kans dat een bruikbaar corpus van teksten voor Welke
tak van de geesteswetenschappen ook tot stand zal komen uitsluitend door de
grillen van het prive-initiatief, is onbestaande. De dwarsdoorsnede door het
geschreven materiaal dat de alfa-wetenschapper direct ten dienste moet
komen te staan, dient zorgvuldig gepland te worden. En ook de ontsluiting
van archieven, waar diezelfde onderzoeker naar verdere relevante documenten op zoek moet gaan, is aan prioritering toe. Ter illustratie nog maar eens
een paar algemeen bekend voorbeelden uit verschillende gebieden:
Wie de Nederlandse literatuurgeschiedenis van de laatste anderhalve eeuw
wil bestuderen, moet weten wat hij in het Letterkundig Museum in Den
Haag en in het AMVC-Letterenhuis (de nieuwe naam van het Archief en
Museum voor het Vlaamse Cultuurleven) in Antwerpen kan vinden.
Wie de geschiedenis van de cultuur in Vlaanderen of Belgie in zijn geheel wil
gaan schrijven – of een relatief belangrijk onderdeel daarvan – heeft waarschijnlijk ook in even sterke mate behoefte aan het AMSAB, of aan het
archief van het Vlaams Liberaal Verbond of aan dat van het Davidsfonds,
om maar eens een paar heel verschillende instituten te noemen.
En wie de evolutie van de taal in de (zuidelijke) Nederlanden in diezelfde
periode wil bestuderen, komt daar bovenop onvermijdelijk terecht bij verzamelingen van taalgegevens in geleerde genootschappen en universiteiten: de enquetes van de eerbiedwaardige Zuidnederlandse Dialectcentrale
in Leuven, de enquete-Willems in het archief van onze eigen KANTL, de
verzameling dialectopnemingen uit de jaren negentien zestig-zeventig van
de Gentse Vakgroep Nederlandse Taalkunde, de antroponymische en
toponymische verzamelingen van het Leuvense Instituut voor
Naamkunde, enz., enz.
Al die verzamelingen verdienen veel meer aandacht dan ze op dit ogenblik
krijgen, alleen al als we het behoud ervan voor toekomstig onderzoek veilig
willen stellen. Maar uiteraard zijn de behoeften veel ruimer: inventarisering
is een primaire doelstelling, de verwerking van de data in grote, toegankelij-
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ke bestanden is dat bijna evenzeer. Het werkgebied is duizelingwekkend uitgestrekt en divers, de voertuigen om ze te gaan exploreren vrijwel onbestaande. Enig lichtpunt wellicht: de ruime beschikbaarheid van goed
geschoolde werkkrachten, die ingezet kunnen worden zodra de financiele
middelen er zijn. Een vraag toch nog hierbij: hoelang zullen ze er nog zijn?
De belangstelling voor het talige verleden in universitaire opleidingen vermindert, het kan helaas niet ontkend worden! En met het afglijden van de
belangstelling gaat uiteraard ook de kennis van het vakgebied naar beneden.
Het is meer dan tijd dat inhoudelijke prioriteiten bepaald worden om het
getij te laten keren.

3. PRIORITEITEN IN HET ONDERSTEUNEND ONDERZOEK
Het definieren van prioriteiten is een afgeleide van de doelstellingen van het
geesteswetenschappelijk onderzoek in zijn geheel; die doelstellingen zijn in
essentie multidisciplinair, ook als de prioriteiten van wetenschap x (b.v. de
taalkunde) binnen het domein anders liggen dan die van y (b.v. de cultuurgeschiedenis). Het wordt tijd dat mensen uit heel verschillende disciplines
voor het bepalen van de prioriteiten de hoofden bijeensteken, niet Langer uitsluitend voor de eigen kapel proberen te preken, en op zoek gaan naar de
grootste gemene deler van hun belangstellingsgebieden. Hopelijk komt er
een tijd dat ook het kleinste gemeen veelvoud in beeld komt; maar daar hebben wij het nog Lang niet over.
Want het dient herhaald te worden: zelfs als wij de doelstellingen zo beperkt
mogelijk houden, en de ambities laag, dan nog moeten wij ervan uitgaan dat
in de overvloedsmaatschappij van het begin van het derde millennium minder dan in de twee voorafgaande eeuwen belangstelling bestaat voor het stimuleren van wat gewoonlijk genoemd wordt: het ondersteunend onderzoek.
Het vergaren van gegevens, en dat geldt evenzeer voor gegevens uit het volle
Leven als uit het archief, wordt als niet-fundamenteel onderzoek gezien, en
ten hoogste als een bescheiden aanloop tot een goed gemotiveerd stuk fundamenteel onderzoek ondersteund. Laat ik duidelijk zijn: ik kan het met die
zienswijze tot op zekere hoogte eens zijn: het verzamelen van gegevens uit
regionale of exotische talen, van persoons- en plaatsnamen, het verzamelen,
collationeren, editeren en transcriberen van geschreven teksten uit het verleden, en het uitschrijven van op band of CD opgenomen gesprekken en
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monologen, met het nog op de verwerking in linguistisch of antropologisch
onderzoek, dat alles vereist zeker een grondige scholing, een wetenschappelijk bezig zijn met methodologieen, en een daaruit voortvloeiende technische
know-how, maar fundamenteel onderzoek kan het niet genoemd worden.
Toch twee voetnoten bij de laatste stelling: die kennis kan natuurlijk, op een
metaniveau, wel weer aanleiding tot zo'n onderzoek vormen. En: laten wij
vooral heel goed onthouden, hier zijn wetenschappelijk geschoolde krachten
evenzeer nodig als bij het fundamenteel onderzoek.
Die overweging brengt ons dus bij een van de zware problemen waarover
menswetenschappers zich dienen te buigen: op Welke manier kunnen corpora in deze tijd samengesteld worden, hoe kan die samenstelling zo polyfunctioneel (interdisciplinair) mogelijk zijn, hoe kunnen wetenschappelijk
geschoolde en geinteresseerde mensen aangetrokken worden; en vooral,
helaas: hoe kunnen geldstromen gegenereerd worden die tot realisatie van al
die mooie dromen Leiden? Wat het laatste betreft, denk ik dat de problematiek van de "wetenschapsondersteuning" in de geesteswetenschappen een
directe parallel heeft in onderzoekseenheden in de fysische, chemische, biomedische, enz. sectoren. Fundamenteel onderzoek is daar cruciaal afhankelijk van de aanwezigheid van dure apparatuur, die voor geen enkel stuk
onderzoek apart direct te verantwoorden is, maar die een snort van noodzakelijke achtergrond is voor het fundamentele onderzoek als geheel, en van
mensen die creatief met die apparatuur aan de slag kunnen gaan. De problematiek is op dit ogenblik ter discussie in de ter zake deskundige gremia,
en ze bereikt ook op dit ogenblik de overheidsinstanties waar het wetenschapsbeleid bepaald wordt. Onze stelling vandaag is, dat zo ook over de
aanleg van corpora in de geesteswetenschappen gedacht dient te worden:
niet alleen trouwens in de historiserende takken daarvan, maar ook in contemporaine compartimenten zoals psycho- en sociolinguistiek, sociologische
literatuur- en cultuurstudie, gedragswetenschappen, enz.

4. HET BESTAANDE KADER: LOPENDE INITIATIEVEN

In wat voorafgaat is even de indruk gewekt dat we met het aanleggen, het
preserveren en het wetenschappelijk exploreren van corpora helemaal op
een dood spoor terecht zijn gekomen. Natuurlijk is dat niet echt zo: het verzamelen van materiaal en de verwerking daarvan, gaat in bescheiden mate,
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en sourdine, verder. Ik hoef maar to verwijzen naar de inspanningen die in
Vlaanderen zowel als in Nederland op dit ogenblik gedaan worden voor het
aanleggen en ter beschikking stellen van een representatief staal van hedendaags gesproken Nederlands (het Corpus gesproken Nederlands), een heel
recent initiatief, dat mede door de Nederlandse Taalunie gesponsord wordt.
In het kader van het VNC (Vlaams-Nederlands Comite) zijn in het laatste
decennium een drietal wetenschappelijke initiatieven gehonoreerd die
gericht zijn op de studie van overeenkomsten en verschillen (of vanuit een
dynamisch oogpunt: van convergentie en divergentie) tussen de standaardtaal in Nederland en Belgie. Bij elk van die initiatieven hoort een belangrijke materiaalverzameling (een corpus), en NWO en FWO-Vlaanderen hebben die ondernemingen gul betoelaagd. Het Nederlands-Vlaamse Instituut
voor Nederlandse Lexicologie in Leiden coOrdineert een groot aantal initiatieven gericht op de exploratie van de Nederlandse woordenschat. En hoewel het Meertens-Instituut van de Koninkhjke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen recent zijn werkdomein geherdefinieerd heeft (wat o.a. ook
inhoudt dat toekomstige initiatieven de Rijksgrens tussen Nederland en
Belgie veel minder dan vroeger zullen overschrijden), 3 blijft het op een
beperkt aantal gebieden, vooral i.v.m. de studie van de cultuurevolutie,
actief.
Ook buiten die beleidsbepalende organisaties en instituter zijn er, met name
aan de Vlaamse universiteiten, belangrijke werkzaamheden in het veld. Ik
noem er een paar, waarmee de diversiteit van de ondernemingen aangetoond
wordt, maar waarmee impliciet ook duidelijk zal worden Welke enorme lacunes er zijn:
– Aan de universiteiten van Gent en Leuven wordt verder gewerkt aan de
regionale woordenboeken van respectievelijk de Vlaamse, de Brabantse
en de Limburgse dialecten; telkens gaat het om grensoverschrijdende projecten, 4 bij de laatste twee is ook de KUN (Katholieke Universiteit van

3

Men kan zich afvragen hoe dit to rijmen valt met de lippendienst die aan de "Europese"
gedachte bewezen wordt.

4

Voor het Woordenboek van de Vlaamse
het zelfs om eenDialektendubbele overschrijding van de staatsgrenzen: behalve de hoofdmoot, gevormd door de Belgische provincies
West- en Oost-Vlaanderen, zijn er ook bij betrokken: Zeeuws-Vlaanderen en FransVlaanderen.
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Nijmegen) betrokken. De regionale woordenboeken hebben een Lange
geschiedenis: van het meest recente, dat van de Vlaamse dialecten, dateert
de eerste aflevering ook alweer van 1979. Het initiatief wordt gecoOrdineerd door het REWO (Regionale Woordenboeken), een commissie
gepatroneerd door de Nederlandse Taalunie. Gemeenschappelijk aan de
drie projecten is de moeizame fondsenwerving, en de constante onzekerheid over de realiseerbaarheid van "de volgende stap". Een omstandigheid trouwens die meer dan waarschijnlijk tot een minder zorgvuldige
eindfase zal Leiden, dan voor dit ultieme monument van de lexicale taalvariatie in het westen van de continentale Germania passend was geweest.
Ook in Gent is nog maar pas gestart met een grootscheepse conserveringsactie voor het gesproken dialectmateriaal dat in de jaren zeventig
door Frits Vanacker en zijn medewerkers van dat ogenblik (vooral J.
Taeldeman en A. De Groote, verder G. De Schutter en L. Theyskens) in
heel het noorden van Belgie en in alle toen nog — heel gedeeltelijk —
Vlaams sprekende lokaliteiten van Frans-Vlaanderen is opgenomen, met
ruime steun van het toenmalige NFWO. Een noodzakelijke actie is dat,
want de oorspronkelijke opnames werden vastgelegd op magneetbanden;
blijkt, gelukkig, dat die van superieure kwaliteit waren, want de opnames
zijn drie decennia later vrijwel ongeschonden. Maar zoveel is zeker: de
eeuwigheid heeft die drager niet voor zich. De redding van het materiaal
is niet alleen van belang vanwege de unieke schat aan taalmateriaal, maar
ook omdat veel van de opnamen direct toegang verlenen tot de vertelstijl
en tot de mentaliteit van een afgesloten periode (cf. boven). Het "reddings"-initiatief wordt gedragen door onderzoeksgeld van de Vakgroep
Nederlandse Taalkunde.

Jets heel anders dan, als voorbeeld van wat aan de Antwerpse universiteit
gebeurt: sedert een tweetal jaren wordt daar de laat-middeleeuwse en
vroeg-moderne artesliteratuur in beeld gebracht (in het kader van het
project Memoria). Daarbij zijn ook romanisten betrokken: het project
krijgt op die manier meteen ook een taal- (of wellicht beter cultuur-) vergelijkende component. Net als bij de vorige projecten ligt de nadruk niet
zozeer op de fundamenteel-wetenschappelijke component (die is er
natuurlijk ook), maar vooral op de ondersteunende functie.
Nog eens in een heel ander gebied is het grote "Brugge"-project van de VUB
gesitueerd. Dat loopt sedert 1995, wordt mede gefinancierd door het FWOVlaanderen, en brengt een eerste omvattende poging om het taalgebruik in
een stedelijke (i.c. een kleinstedelijke) omgeving door de eeuwen heen in
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kaart te brengen. De nadruk ligt bier niet op het verzamelen en eventueel
conserveren van teksten, maar voor een groot deel op het archiveren van
wat aan bronnen aanwezig is. Uiteraard komt ook de linguistische beschrijving van het taalmateriaal aan bod, maar die component is cruciaal afhankelijk van de vorderingen die in de "wetenschappelijk oninteressante"
(d.w.z. ondergewaardeerde) verzamelactiviteit gerealiseerd worden.5
Ik laat het bij deze voorbeelden van initiatieven die lopen aan de vier Vlaamse
universiteiten met een volledige neerlandistische "taal- en letterkunde"-opleiding: voor een groot deel wordt dat onderzoek gerealiseerd met onderzoeksgeld van die universiteiten zelf, gedeeltelijk toch ook met steun van het FWOVlaanderen. Het kan niet ontkend worden: er is ook in de 21 s" eeuw potentieel
behoorlijk wat belangstelling voor dit type werk. Evenmin kan ontkend worden – ik kom nu op een pijnpunt terug dat boven al vermeld is – dat het om
individuele projecten gaat, en dat die volledig los van elkaar staan qua methodologie en primaire doelstellingen. Wat ook nog opvalt: zelfs als wij al die
ongelijksoortige eenheden toch in een zak steken, blijken er nog verschrikkelijke lacunes alleen al in de tijd te bestaan: net als (grotendeels) in de studieactiviteiten van de 19 de en de NY" eeuw blijft de hele periode vanaf begin 17 ' tot
eind 18' eeuw buiten beeld. De taal van die hele periode tussen het einde van
de Middeleeuwen en dat van het Ancien Regime behoudt zo zijn niet benijdenswaardige status van het zorgenkindje, misschien beter nog: van de gebeten hond onder de Nederlandse taalvarianten. Dat de 17 ' eeuw ook bij ons in
Vlaanderen, ondanks de niet te ontkennen hersenvlucht naar het Noorden,
een levendig gebruik kende van de volkstaal, zowel mondeling als schriftelijk,
en dat bij die laatste alle "erkende" genres verder ontwikkeld werden, 6 blijft op
die manier een goed verborgen geheim. Ook de 18 ' eeuw lijkt minder duister

In dit verband is het bijzonder instructief om de wellicht te strenge, maar methodologisch
bijzonder interessante beschouwingen van Guido Geerts te lezen n.a.v. de door Wim
Vandenbussche als reactie op een prijsvraag van de KANTL voorgelegde tekst: Guido
Geerts, "Advies [n.a.v. Ten studie van het taalgebruik van arbeidersverenigingen in
Brugge in de negentiende eeuw' door Wim Vandenbussche]." in: G. De Schutter (red.),

Jaarboek 2001 van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Gent:
KANTL, 2001, 124-146.
6 Gezelle was ervan overtuigd dat het Nederlands ook bij ons in het Zuiden een "gouden
eeuw" kende, cf. An De Vos, Gezelles Gouden eeuw': de Zuidnederlandse zeventiende-eeuwse

literatuur in het werk van Guido Gezelle. Leuven: Peeters, 1997.
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geweest te zijn dan algemeen gedacht, ondanks de bekende klachten over
"d'onacht der Nederduytsche tael": meer en meer blijkt dat de eerste helft van
de 19 de eeuw op een levendig elan van het Nederlands als cultuurtaal voort kon
bouwen. 7 Maar wat die basis dan precies was, is bij gebrek aan uitvoerige en
systematische studie van verantwoord samengestelde corpora onbekend, en
wat erger is: onkenbaar.

S.

VOORLOPIGE AFBAKENING VAN HET ONDERZOEKSVELD

Boven heb ik erop gewezen dat elk talig getuigenis van het verleden in se waardevol kan zijn, maar dat veel teksten een harde schil van residuele bijkomstigheden om zich heen hebben. Zijn zulke teksten dan iiberhaupt bruikbaar? Het
antwoord is erg relatief. Iedereen ke pt het voorbeeld van de Krimgotische woordenlijst, een lijst van grotendeels willekeurige 8 woorden, door de Vlaamse diplomaat Willem van Boesbeke opgetekend uit de mond van een Griekse tweedetaalspreker (als hij dat al was!), en ons dan nog enkel gedeeltelijk overgeleverd
in een afschrift van de hand van Justus Lipsius. Gegarandeerd dat zulk een overleveringstraject voor een absoluut corrupte tekst gezorgd heeft. De afstand tussen de tekst enerzijds, de talige werkelijkheid waarvan hij is afgeleid, kan niet
anders dan immens zijn. Toch is die tekst waardevol, omdat hij bij ons weten de
enige is, waarin de 16° e -eeuwse afstammeling van het Gotisch, en daarmee van
de hele Oostgermaanse taaltak, is overgeleverd. De tekst wordt dan ook terecht
gekoesterd. Heel anders vergaat het vergelijkbare 16° e-eeuwse teksten geschreven in het Nederlands, het Frans, het Duits, het Engels, enz. Aan teksten in die
taalvormen wordt gemeenlijk de eis gesteld dat ze erg dicht bij het originele taalgebruik aansluiten, bij voorkeur door de taalgebruiker zelf op schrift zijn
gesteld, en minimaal dat ze erg dicht bij de originele bron staan. Eigenlijk wordt
van die laatste vereiste vrijwel uitsluitend afgeweken waar het inhoudelijk waar-

Illustratief in dit verband is Wim Vandenbussche, "Nederlands alsprestigetaal voor de
Brugse upper class in de 19' eeuw?" in: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke

Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 111 (2001), 2, 323-340.
Zelfs de kwalificatie "willekeurig" lijkt niet te kloppen: Boesbeke zal wel vooral die woordengenoteerd hebben, die hem op basis van zijn eigen Germaanse dialect uit West-(of het
tegenwoordige Frans-)Vlaanderen bekend voorkwamen: zijn doel was precies om de voor
hem merkwaardige verwantschap met zijn
i e gen idioom in het licht te stellen.
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devolle teksten betreft, waarvan het origineel verdwenen is: literair hoogstaande
werken b.v., maar ongetwijfeld ook artes-teksten, wetenschappelijke traktaten,
rechtsteksten, enz. Een opmerking in dit verband nog: nogal wat werken zijn
alleen in gedrukte vorm nog raadpleegbaar, en iedereen weet hoezeer drukkersconventies (tot vandaag de dag trouwens) op de weergave van een tekst kunnen
wegen: de functie van corrector was in de wereld van het gedrukte woord algemeen geacht, en de taak in kwestie omvatte vaak meer dan alleen maar het corrigeren van spellingbeelden: een Jeroen Brouwers ging er heel recent nog prat op
dat hij tientallen romans van Vlaamse auteurs leesbaar gemaakt heeft – excuus:
"heeft gemaakt" dient het volgens de meester te zijn – en hij aarzelde niet om
"correcties" aan te brengen zonder dat die waar dan ook verantwoord werden.
Het is allemaal nogal moeilijk dus om er zeker van te zijn dat de teksten die
uit het verleden tot in onze studeerkamer komen waaien, de intenties van de
oorspronkelijke taalgebruiker weerspiegelen, dat ze "betrouwbaar" zijn dus:
ik heb nu even wat formele kwesties aangeraakt, maar er zijn ook inhoudelijke bedenkingen. Over de vraag wat voor teksten er voor verschillende
periodes zijn, en wat de waarde daarvan voor onderzoek in de "letteren" (de
geesteswetenschappen) wel mag zijn, zal meer dan een auteur in deze bundel
zijn Licht laten schijnen.

6.

DOELSTELLINGEN VAN HET COLLOQUIUM TALIG ERFGOED.

Behalve de algemene doelstelling, om mensen bijeen te brengen, die zich met
de problematiek van het talige erfgoed bezig houden, is er ook de specifieke
om een project van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde (KANTL) voor te bereiden. Ik wil het hier nog eens herhalen,
al zal het in de kringen van mensen die zich voor de thematiek interesseren,
langzamerhand wel bekend zijn: de KANTL heeft zich voorgenomen om de
taak die haar decretaal is toegewezen op te nemen, namelijk: bepaalde typen
van ondernemingen in haar studiegebied te bevorderen. 9 Na een verbeten

9

De tekst van het decreet luidt: "De Academie is: [...] een instelling tot bevordering van de onderzoekingen en ondernemingen op haar gebied, die slechts door samenwerking zijn tot stand te
brengen, en die we ens hun omvang, duur en hoe kosten, de mogelijkheden en de middelen
van eenpersoon of van een instelling te boven gaan" (art. 2 van het Decreet van 13 februari
1980 betreffende de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde).
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strijd van jaren zijn wij erin geslaagd voor de literaire tekstarchivering en editie het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB) van de grond
te krijgen, dat met een niet onaanzienlijke dotatie van het departement
Cultuur van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap aan de slag is. De
resultaten van de eerste projectronde (2000-2001) zijn ondertussen bekend,
en kunnen rijk en interessant genoemd worden.'° Maar, hoe je het ook draait
of keert, de dotatie is enkel vanuit het oogpunt van en in het kader van de
cultuursector "behoorlijk" te noemen: niet eens helemaal 13 miljoen BEF
(€ 319.782,65 om precies te zijn) voor de literaire en de muzikale archiefsector tezamen: hoeveel projectmedewerkers kunnen daarvan betaald worden? Het is een erg materialistische vraag, als halve erfgenaam van mei '68
hoor ik me daarvoor te schamen natuurlijk, en in een volgend leven beloof
ik dat dan ook te doen. Maar intussen beschouw ik het als onze collectieve
taak in dit leven om de omstandigheden in dat volgende leven te verbeteren:
er dient meer geld te komen, en dat geld moet ook van de overheid belast
met "Wetenschapsbeleid" komen, niet alleen van die belast met de promotie
van de "Cultuur". Het is een eeuwig terugkerend discussiethema: de begroting van Cultuur is, volgens sommige beleidsbepalers, eigenlijk niet op het
vervullen van deze als "wetenschappelijk" omschreven doelstelling gericht.
Maar ook de begroting van Wetenschapsbeleid en van de instellingen die dat
beleid in goede banen dienen te Leiden (vooral het FWO-Vlaanderen dus), is
daar, volgens andere, maar even betrouwbare beleidsbepalers, niet voor
bedoeld (cf. boven). Ik ben het met beide stellingen eens, maar niet met de
eventueel daaruit getrokken conclusie, dat het activiteitendomein dan maar
aan occasionele opflakkeringen van goede wil in het prive-initiatief overgelaten moet worden. Ik herhaal het nog eens: zulke initiatieven zijn er, aan al
onze universiteiten (cf. boven) en ze zijn enorm belangrijk, omdat ze de
mogelijkheden binnen het veld illustreren. Maar het is onze plicht om aan
een omvattend kader te bouwen, waarin de individuele initiatieven een goed
omschreven plaats vinden. Wat ik hier wil voorstellen is, dat het Centrum
voor Teksteditie en Bronnenstudie, als afdeling in de schoot van de KANTL

10 Cf. Edward Vanhoutte, "Activiteiten van het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie
in 2000." in: G. De Schutter (red.), Jaarboek 2001 van de Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde. Gent: KANTL, 2001, 42-45. Ook de tussentijdse trimestriele rapporten van het CTB zijn interessant. De website van het CTB is te vinden op
< http://www. kantl. beictbi> .

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN 1359

20

opgericht, zijn activiteiten kan uitbreiden zowel in de tijd (op dit ogenblik
noodgedwongen de 19de en de 20s" eeuw), " als in de onderwerpen: de actuele
beperking tot het literaire en het muzikale erfgoed dient ten minste tot het
hele cultureel en historisch belangrijke papieren en talige of, ruimer nog,
semiotische erfgoed uitgebreid te worden.
Onze doelstelling is dus, om het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie
uit te bouwen tot een expertisecentrum, waar studiewerk kan gebeuren in
verband met de noden en de methodologie van het geheel van de tekstarchivering en -editie. Zoals het wetenschappers betaamt, zullen wij de bevindingen aan de geinteresseerden voorleggen, en die zullen daarop met persoonlijk getinte projecten in kunnen spelen. Door wie die projecten dan op haalbaarheid beoordeeld worden, is niet van belang; wel dat er ergens in de hele
besluitvorming een competente instantie is, die zich over het belang van
individuele initiatieven voor het algemene project uitspreekt. De KANTL is
heel graag bereid zo'n adviescommissie in het leven te roepen. Het zal iedereen die het reilen en zeilen van deze organisatie ke pt, ook duidelijk zijn dat
de noodzakelijke openheid naar alle andere actoren in het veld bestaat.12

11

Die beperking volt eigenlijk uit het oprichtingsbesluit van het Ministerie van Cultuur,
maar is, blijkens latere informatie van het kabinet van minister Anciaux, alles behalve
compulsief. De KANTL verheugt zich daarover, al heeft ze laten opmerken dat de huidige omvang van de geldmiddelen een rigoureuze beperking in de door het project bestreken
tijd oplegt. Daarbij is een voorlopige beperking tot de 19 de en de 20ste eeuw vanuit heel verschillende standpunten verdedigbaar.

12

Toen het bovengenoemde Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie werd opgericht, heeft
de KANTL zelf voorgesteld, om daarbij de volgende instanties en organisaties te betrekken: het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven (nu AMVC-Letterenhuis), de
Koninklijke Vlaamse Academie van Belie voor Wetenschappen en Kunsten, het Vlaams
Fonds voor de Letteren, de interuniversitaire werkgroep Genese, het Muziekcentrum van
de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse uitgevers. Er is absoluut niets op teen dat de
competentie uitgebreid wordt, of dat een tweede gemengde commissie wordt opgericht.
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Spreken de bronnen? Bedenkingen van een
historicus bij een corpus van laatmiddeleeuwse Nederlandse teksten
Marc Boone, Universiteit Gent

Historici hebben uiteraard iets met taal. Een verpletterende meerderheid van
de bronnen waarmee ze werken zijn geschreven of orale bronnen. De taal is
dan ook de koninklijke weg om in getuigenissen uit het verleden binnen te
dringen, om ze te laten spreken. Van zodra de geschiedenis een proces van
"verwetenschappelijking" en professionalisering heeft doorgemaakt, een
proces dat globaal genomen in de loop van de tweede helft 19 ' eeuw zijn
beslag heeft gekend, is ook de noodzaak gegroeid om op een systematische
en wetenschappelijk onderbouwde wijze de "taal" uit het verleden te decoderen. Een blik op de overzichten voor de grote talen die de Westerse
Middeleeuwen hebben gedomineerd (in de eerste plaats Latijn, gevolgd door
de zogenaamde volkstalen) opgenomen in de bronnentypologie van Van
Caenegem, leert hoe deze belangstelling doorgaans tot de eerste resultaten
leidde aan het einde van de 19' eeuw en dat deze aanpak zich op een zeer
gedifferentieerde wijze blijft doorzetten. 1 Het laatste grote initiatief terzake
in het Middelnederlandse taalgebied, het Corpus Gysseling (in zowel klassiek gedrukte als elektronische vorm) heeft voor de laatste periode waarvoor
enige hoop op exhaustiviteit realistisch leek (de 13 ' eeuw) de basis gelegd
voor vernieuwd lexicografisch onderzoek. Het weze evenwel duidelijk dat
een gelijkaardige aanpak voor de latere periode totaal onrealistisch is. In de
eerste plaats omdat de hoop op exhaustiviteit, de illusie van de allesomvattende aanpak voor de periode vanaf de vroege 14 ' eeuw de grond mag worden ingeboord. Zelfs voor de 13 ' eeuw, blijkt op basis van de "originelen"
die bij tijd en wijle in de literatuur worden gesignaleerd dat ook de volledig-

Raoul C. Van Caenegem, Introduction aux sources de l'histoire medievale. Typologie. Histoire
de l'erudition medievale. Grandes collections. Sciences auxiliaires. Bibliographie. Turnhout,
1997, 372-404.
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heid van het Corpus Gysseling een illusie was, een mooie, nobele droom,
maar een droom.2
Overleg over hoe de latere, overvloediger gedocumenteerde eeuwen kunnen
behandeld worden is dus meer dan aangewezen. Als historicus wens ik enkele bedenkingen aan te reiken. Wanneer in wat volgt in de eerste plaats naar
Vlaamse voorbeelden wordt verwezen, hebben ze betrekking op het oude
graafschap Vlaanderen.

1 . DE BRONNEN EN BRONNENVERWEKKENDE INSTELLINGEN,
VADERS MET EEN GEMENGDE KROOST

De algemene maatschappelijke ontwikkelingen, van politieke en sociale aard,
lijken mij een erg belangrijke parameter voor de selectie van bronnen en de
bronnenbestanden die naar verwachting prioritair zullen moeten worden aangeboord.
Het is uiteraard zo dat taal en taalgebruik in belangrijke mate door een zekere "vrijheid" van de gebruiker (intellectuele auteurs) gekenmerkt zijn, alhoewel zij/hij zich omwille van communicatie en verstaanbaarheid diende te conformeren aan de heersende normen, maar de filters waardoor deze historische
taal tot ons komt, reduceren deze vrijheid in belangrijke mate. Tussen ons en
de middeleeuwer en zijn/haar taal staat registratie en de krachten die over registratie beslisten en die de regels bepaalden waaraan deze registratie diende te
beantwoorden. Indien wij over middeleeuwse bronnen beschikken, is dat in de
eerste plaats omdat middeleeuwers van oordeel waren dat een aantal zaken
belangrijk genoeg waren om vastgelegd te worden, maar ook (registratie
impliceert uiteraard niet steeds conservatie) dat bepaalde getuigenissen het
verdienden in een overleveringsketen te worden opgenomen, waardoor ze tot
ons gekomen zijn. Dit laatste is van groot belang: instellingen grijpen vaak
reeds in op het ogenblik van de registratie en selecteren bronnen in functie van
wat men toen belangrijk achtte. Er is dus eliminatie of taalkundige aanpassing

2

Zie de voornamelijk Vlaamse aanvullingen op het Corpus Gysseling: Raoul C. Van
Caenegem, op. cit. 172 (n. 21); verder ook nog Godfried Croenen, "Latijn en de volktalen
in de dertiende-eeuwse Brabantse oorkonden." in: Taal en tongval, themanummer 12
(1999), 9-34.
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nog voor de geschreven bron zelfs maar wordt aangemaakt. Als voorbeeld
mogen de vele confiscatiedossiers Belden, die in de loop van de 14 de eeuw na
opstanden werden aangemaakt. Naar men mag aannemen gaat het in nagenoeg al deze gevallen om een vertaling van een oorspronkelijk in het
Middelnederlands gestelde inventaris van aan te Slane goederen, in functie van
de noden van een Franstalige centrale administratie die met de repressie belast
was in dienst van de Vlaamse graven uit het huffs van Dampierre, of vanaf
1384 van het geslacht van de Valois-Bourgondiers. 3 Bewaard gebleven bronnen kunnen andere bronnen maskeren: kladversies, versies in een andere taal,
teksten of tekstfragmenten die ter voorbereiding van een definitieve (en vaak
als enige bewaarde tekst) dienden. Maar sours — archivalische mirakels
bestaan en ze grijpen plaats — zijn er fragmenten van deze normaliter niet voor
conservatie voorziene bronnen bewaard gebleven.
Bronnen kunnen uiteraard op verschillende manieren worden geklasseerd, uitgaande van hun worm of van de beschrijfstof, perkament of papier (een wat
bizar criterium voor ons, maar lange tijd — in de 19 ' eeuw alvast — in het
archiefwezen gehanteerd waardoor kostbare verbanden voor altijd verloren
zijn omdat collecties uit elkaar werden gerukt); inhoud (verhalende versus nietverhalende bijvoorbeeld, een onderscheid dat grofweg, maar ook hier zijn er
nuances te formuleren, samenvalt met literair en niet-literair); men kan bronnen in een typologie onderbrengen op basis van hun doel (bijvoorbeeld lering
en vermaak), waarbij lering de in zeer brede zin niet-fictionele bronnen groepeert. Ook met betrekking tot dit laatste criterium wens ik te pleiten voor voorzichtigheid: als een huidig onderzoeker het doel van een tekst als uitgangspunt
neemt, interpreteert zij/hij uiteraard zeer sterk. Een in onze ogen perfect rationeel doel, kan voor tijdgenoten zeer irrationeel overkomen. En het onderscheid

lering en vermaak is bij momenten ook erg dun. Toen hertog Filips de Goede
een collectie vaak scabreuze verhalen liet aanleggen (les Cent nouvelles nou-

3 De meerderheid van deze documenten bevindt zich dan ook in het archief van de vorstelijke Rekenkamer, centraal controleorgaan en archiefinstelling waar het levend geheugen
van de met de repressie belaste ambtenaren werd bijgehouden, een overzicht van de doorgaans uitgegeven bronnen bij Robert-Henri Bautier en Jeanine Sornay, m.m.v. Fran
Muret, Les sources de l'histoire economique et sociale du moyen age. Les etats de la maison de
Bourgogne. Vol. I. Archives des principautes territoriales. 2. Les principautes du Nord. Paris:
, 1984, 194-199; aan te vullen met een recente bronneneditie: John Desreumaux,
CNRS,

Sociaal-economische achtergrond van de Kortrijkse rebellen uit het confiscatieregister van 1383.
2 delen. Geluwe, 1999.
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velles), duidelijk met de bedoeling hem op Lange winteravonden op enigerlei
wijze te vermaken, putten de samenstellers uit de rijke voorraad van bizarre
voorvallen die voorhanden waren in de registers van de hertogelijke kanselarij,
meer bepaald bij de diensten die remissiebrieven (genadebrieven) produceerden. 4 In deze "uit het Leven gegrepen" getuigenissen van crimineel en ander
gedrag dat voor de rechtbank kwam, zitten zoveel gevallen van vaak ongewilde humor, dikwijls ook tragi-komisch van aard, dat ze zonder moeite als "fictie-tekst" nog eens dienst konden doen. Als volleerde post-moderne intertekstuele tekstacrobaten hebben de samenstellers hun opzet als een raamvertelling ingekleed, waarbij diverse reeel bestaande ambtenaren en hofdignitarissen de verhaaltjes inleiden. Sommige van deze verhalen zijn zo weggeplukt uit
de echt bestaande remissiebrieven, met aanpassing van de naam van de betrokkenen. Fictie of non-fictie? Lering of vermaak, elke historicus die criminaliteit
bestudeert weet dat de realiteit vaak de fictie moeiteloos achter zich laat. 5 Staat
dit alles ver of van het onderwerp van deze essaybundel? Niet eens: er zijn ook
remissiebrieven in het Nederlands afgeleverd. In het graafschap Vlaanderen
greep een deel van de procedure, het zogenoemde interinement van de remissiebrieven, voor de Raad van Vlaanderen plaats en ze bevatten ook narratieve
elementen die heel sterk naar het verhaal verwijzen zoals partijen (sours zelfs
met uitspraken in de directe rede) dat hebben opgedist. 6 Ook al wordt dit "nar-

4 Over deze collectie en depraktijk van de remissiebrieven, zie Marc Boone, "Sources juridiques, sources litteraires: reflets de la vie politique et sociale dans le comtê de Flandre a
l'epoque bourguignonne." in: E. Rassart-Eeckhout, Jean-Pierre Sosson, Claude Thiry, en
Tania Van Hemelryck (red.), La vie materielle au moyen age. L'apport des sources litteraires,

normatives et de lapratique. Actes du Colloque international Louvain-la-Neuve, 3-5 octobre 1996.
(UCL Publications de l'Institut d'etudes medievales. Textes, Etudes, Congrês vol. 18).
Louvain-la-Neuve, 1997, 11-28.
5 Nathalie Zemon Davis doopte niet toevallig haar studie van voornamelijk door de Franse
kroon uitgevaardigde remissiebrieven Fiction in the Archives. Pardon tales and their tellers in

sixteenth-century France. Cambridge, 1987; in hetzelfde jaar in Franse vertaling verschenen
als Pour sauver sa vie. Les recits depardon au XVIe siècle. Paris, 1987.
6

De Vlaamse remissiebrieven werden door de Raad van Vlaanderen geregistreerd, de meest systematische collectie treft men dan ook aan in de registers van de Raad (Rijksarchief te Gent).
Omdat er ookpecuniaire as ten aan het verlenen van een remissie verbonden waren, werden
ook remissiebrievengeregistreerd door de Rekenkamer in Rijsel, wat verklaart waarom ook daar
(onder meer Nederlandstalige) remissiebrieven in de zogenaamde registres des chartes de l'au-

dience geregistreerd werden (nu in de Archives departementales du Nord, serie B). Een orientatie
"
bij Marc Boone, 'Want
remitteren is princelijck.' Vorstelijk genaderecht en sociale realiteiten in
de Bourgondische periode." in: Liber amicorum Achiel Devos. Evergem, 1989, 57 (noot 5) .
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ratieve element" gevat in een diplomatisch carcan vol juridisch jargon. Het
genaderecht is pas onder de Bourgondische hertogen (vanaf 1384 dus)
gernstitutionaliseerd geworden, wat impliceert dat vanaf dit ogenblik op systematische wijze bronnen zijn overgeleverd. In de praktijk beoefenden ook
de Vlaamse graven der 14de eeuw het terugroepen uit verbanning naar aanleiding van speciale gebeurtenissen (een Blijde Intrede van een nieuwe worst
bijvoorbeeld) of op specifieke daartoe geeigende dagen (op Goede Vrijdag
bijvoorbeeld)!
Naar mijn aanvoelen is een indeling gebaseerd op de instantie die de bronnen heeft voortgebracht van grotere waarde: de bronnenproducenten kunnen individuen zijn, instellingen, collectiviteiten, lokaal of regionaal ingeplant. In alle geval is hun optreden inzake het redigeren en bewaren van
bronnen van determinerend belang, zowel voor het bewaren en doorgeven
van de bronnen, als voor enkele essentiele aspecten van de basisinterpretatie. Indien we willen uitmaken of bronnen min of meer dicht bij de gesproken taal staan, is het van belang uit te maken waar in de keten van productie van (officiele bronnen) en in de overleveringsketen het document staat
waar we mee te maken hebben.
Dit doet sterk denken aan het respect voor het "herkomstbeginsel" dat
gelukkig al geruime tijd het optreden bepaalt van archivarissen bij hun
essentiele taak, inventariseren en toegankelijk maken van archiefbronnen.
Recente bronnenoverzichten vertrekken overigens van hetzelfde principe.
Ze bieden de gebruiker een overzicht van de bronnenbestanden op basis van
de bewaarde archivalia, maar in een samenhang die het archief van de instelling reconstrueert als ware het een instelling die levend archief voortbrengt.
Los met andere woorden van huidige bewaarplaatsen, die dikwijls politieke
realiteiten uit de tussenliggende eeuwen weerspiegelen. Dit uitstekend uitgangspunt ligt bijvoorbeeld aan de basis van het opzet van de repertoria die
de Franse CNRS uitgeeft over de bronnen voor de sociaal-economische
geschiedenis (dit is zeer ruim opgevat: "sociaal" omvat bijvoorbeeld alle

7

Raoul C. van Caenegem, Geschiedenis van het strafrecht in Vlaanderen van de XIe tot de XIVe

eeuw. (Verhandelingen van de kon. Vlaamse Academic voor Wetenschappen, Letteren en
Schone Kunsten van Belie, Klasse der Letteren, 19). Brussel, 1954, 152-153.
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bestuurlijke en juridische archieven) van de landen die ooit tot het
Bourgondisch statencomplex behoorden. 8 Het oude graafschap Vlaanderen
is het eerst in dit verband opgenomen, naderhand volgden ook het hertogdom Brabant, het graafschap Henegouwen en de andere gebieden van de
Zuidelijke Nederlanden. Dit repertorium, naar zijn twee auteurs de BautierSornay genoemd, omvat ook alle antecedenten van de Bourgondische administratie. In het geval van het graafschap Vlaanderen dus ook alles wat de
Vlaamse graven ooit aan bronnenreeksen hebben achtergelaten. Het oorspronkelijke opzet van het repertorium voorziet ook een deel dat op de lokale instellingen (steden en kerkelijke instellingen) in dezelfde gebieden betrekking heeft. Bovendien heeft het Belgische Algemeen Rijksarchiefrecent een
repertorium uitgegeven waarin per vorstendom (het graafschap Vlaanderen
kwam als eerste klaar) archiefvormers en een orientatie naar bewaard gebleven (en reeds uitgegeven) bronnen, met een beschrijving van het functioneren van de instellingen, wordt aangeboden. 9 Daarnaast heeft ook het
Belgisch Centrum voor Landelijke Geschiedenis specifieke repertoria van
bronnen uitgegeven, waarin de gebruiker op gedetailleerde wijze vindplaatsen en verwijzingen aantreft naar bronnen die op agrarische activiteiten
betrekking hebben. i ° Het oude graafschap Vlaanderen, of dan toch zijn
Nederlandstalig deel en voor wat Bautier-Sornay betreft hoort ook la
Flandre francaise tot de bestudeerde regio's, is met andere woorden gezegend met relatief recente bronnenoverzichten, die een betrouwbare toegang
bieden tot collecties waarin bronnen kunnen voorkomen met een taaleigen
dat dicht bij de gesproken taal staat.

8 cf. supra, (noot 3). Het tweede deel kwam in 2001 van de persen en bevat ook een overzicht
voor de Noordelijke Nederlanden en een supplement op deel 1 m.b.t. de Zuidelijke
Nederlanden: R-H. Bautier en J. Sornay, Les sources de l'histoire economique et sociale du

Moyen Age. Archives centrales de l'Etat bourguignon ( 1384-1508). Paris: CNRS-IRHT, 2001.
9 Walter Prevenier en Bea Augustyn, De gewestelijke en lokale overheidsinstellingen in

Vlaanderen tot 1795. (studia 72). Brussel: Algemeen Rijksarchief, 1997.
10 Bea Augustyn, Ellen Palmboom, Hans Rombaut, en Maurice Vandermaesen, Bronnen voor

de agrarische geschiedenis van het middeleeuwse graafschap Vlaanderen. 3 delen. (Publicaties
72, 95, 106). Gent: Belgisch Centrum voor Landelijke Geschiedenis, 1983-1991.
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2.

INSTELLINGEN EN HUN BRONNEN: DE ZWAKKE STEM VAN
ONDEREN UIT?

De middeleeuwse samenleving is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van
een groot aantal instellingen (kerkelijke instellingen, staat, stad, universiteit)
die in min of meer voldragen versie in de Middeleeuwen zelf reeds voorkwamen. Wat ook hun ontwikkelingsfase was, ze produceerden bronnen en dachten er bij momenten aan deze ook voor het nageslacht of voor zichzelf te bewaren, want het was toen uiteraard allemaal levend archief en dus met een functie in de samenleving bedacht. Al Lang bestuderen historici de opvallende tweevoudige aard van de middeleeuwse instellingen: een groot deel van de instellingen zijn min of meer bewuste creaties (al blijven formele doopakten van een
middeleeuwse instelling zeldzaam) die van bovenaf, doorgaans in naam van
een vorst, macht en controle uitoefenen ; andere zijn "spontaan" gegroeid van,
uit de "behoeften van de basis". Uitgerekend in het sterk en vroeg geiirbaniseerde graafschap Vlaanderen is deze tweede tendens heel belangrijk geweest."
Een en ander heeft uiteraard grote repercussies op het snort bronnen dat werd
opgesteld en overgeleverd en dus ook op de informatie die deze bevatten. In de
bronnen die getuigen van de activiteit van de "van onderen uit gegroeide"
instellingen, is de kans om een taal te ontmoeten die relatief dicht bij de gesproken taal staat veel groter. Toch moet men ook hier op de hoede zijn voor
invloeden van een zekere administratieve cultuur, die getuigenissen registreert
en ze met min of meer grote vervorming weergeeft.
De specifieke situatie van het graafschap Vlaanderen en vooral de zeer uitgesproken urbanisatie heeft de registratie van teksten die dicht bij de yolkstaal staan extra impulsen gegeven. Zowat een op drie Vlamingen leefde in de
late Middeleeuwen in een stad, een verhouding die enkel in Italie geevenaard
werd. ' Het resultaat is dat in vele steden vroege administraties zijn
"

De literatuur over de verstedelijking in Vlaanderen is overvloedig, een overzicht van de verschillendeparameters en criteria die daarbijnteerd
geha worden, biedt: Walter Prevenier,
Jean-Pierre Sosson, en Marc Boone, "Le reseau urbain en Flandre (XIIIe-XVIIIe siècle):
composantes et dynamique." in: Le reseau urbain en Belgique dans une perspective historique

( 1350-1850). Une approche statistique et dynamique. Actes du 15e colloque international. Spa,
4-6 set.
1990. Credit Communal, coll. Histoire, serie in-8°, n° 86, 1992, 157-200.
P
12 Voor een overzicht van deze demografische realiteit, met verstrekkende gevolgen voor de
administratieve cultuur in het laat-middeleeuwse Vlaanderen, zie: Walter Prevenier, "La
demographie des villes du comte de Flandre aux XIVe et XVe siecles. Etat de la question.
Essai d'interpretation. in: Revue du Nord, 257 (1983), 255-275.
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gegroeid die vele facetten van het stedelijk leven schriftelijk hebben geregistreerd. ' Vele van deze actieterreinen zijn in minder vroeg ontwikkelde gebieden later tot groei gekomen en gemakkelijker in de handen van "overheden"
van allerlei slag geraakt, met alle gevolgen van dien (mogelijk en waarschijnlijk ook voor het "homogene" karakter van de taal in deze bronnen).
De deelname van georganiseerde arbeidersgroepen, ambachtslieden en van
andere corporatieve verenigingen aan het publieke leven heeft aan de
Vlaamse steden een apart administratief elan gegeven. ' Dit proces heeft zich
duidelijk doorgezet bij het begin van de 14 ' eeuw, maar het Corpus
Gysseling is er om to onderstrepen dat uiteraard, in het geval van de grote
steden Brugge en Gent, in de loop van de 13 ' eeuw vele aanzetten voor de
verdere ontwikkeling voorhanden waren. ' Grote en vroege reeksen van
allerlei vormen van "sociale boekhouding" zijn hoe dan ook het resultaat

13

Voor de studie van stedelijke administraties in Vlaanderen is nog steeds richtinggevend:
Walter Prevenier, "Ambtenaren in stad en land in de Nederlanden. Socio-professionele
evoluties (veertiende tot zestiende eeuw)." in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de

Geschiedenis der Nederlanden, 87 (1972), 44-59. (in een aangepaste En else versie ook in:
Acta Historiae Neerlandicae. Studies on the History of the Netherlands, 7 (1974), 1-17).
Sindsdien spitst het onderzoek zich toe op deelfacetten: roe en van oorkonders of studies
van aparte schrijfcentra, cf. Philippe Lardinois, "Symptomen van een middeleeuwse clan:
de erfachtige lieden van Gent in de eerst helft van de 14de eeuw." in: Handelingen der

Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde to Gent, XXXI (1977), 65-76; of Daan
Vandevelde, De middeleeuwse administratie van Gent: een diplomatische en paleografische stu-

die van de stedelijke akten (1178-1350). Gent: Universiteit Gent, academiejaar 1999-2000
(onuitgegeven lic. verhandeling o.l.v. prof. dr. Th. de Hemptinne).
14

Marc Boone, "Les métiers dans les villes flamandes au bas moyen age (XIVe-XVIe siêcles):
images normatives, realites socio-politiques et economiques." in: Pascale Lambrechts en
Jean-Pierre Sosson (red.), Les metiers au moyen age. Aspects economiques et sociaux. Actes du

Colloque International de Louvain-la-Neuve, 7-9 octobre 1993. (Universite Catholique de
Louvain, Publications de l'Institut d'Etudes Medievales, Textes, Etudes, Congrês, vol. 15).
Louvain-la-Neuve: UCL, 1994, 1-21.
15

Afhankelijk van de bewaringskansen, kan dit leiden tot een opmerkelijke concentratie van
teksten, alleen al van het Brugse stedelijke Sint-Janshospitaal bleven voor het laatste kwart
van de 13' eeuw 105 in het Middelnederlands opgestelde oorkonden bewaard, een aantal
dat de Latijnse of Franse ookonden moeiteloos en ver achter zich laat, cf. Mieke Leroy,
"The thirteenth-century Middle Dutch Charters (1272-1300) of Saint John's Hospital in
Bruges: a diplomatic and paleographic approach." in: Wim Blockmans, Marc Boone, en
Therese de Hemptinne (red.) ,

iptorum. Liber Alumnorum Walter
Prevenier
Secretum
scr

Leuven-Apeldoorn, 1999, 93-128.
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van de evolutie die zich in de nadagen van "1302" doorzet. Ook het louter
volume van de (bewaarde zowel als aangemaakte) documenten stijgt gevoelig in deze jaren: de nieuwe groepen die aan de macht participeren eisen
inspraak en controle en dit impliceert een onmiddellijke toename van de
bureaucratisering. Het meest uitgesproken is dit het geval geweest op het
steeds gevoelige terrein van de stedelijke financien, de stadsrekeningen in het
Middelnederlands zijn dan ook een der meest tastbare relicten van deze
"emancipatiebeweging" van het begin der 14' eeuw. 16 Deze participatie is
zonder al te veel kleerscheuren blijven bestaan tot grosso modo het midden
van de 16de eeuw. Op dat ogenblik wordt de druk van de centrale overheid
op stedelijke en andere instellingen groter. De procedure van de homologatie van de gewoonterechten bijvoorbeeld, zal vermoedelijk ook wel enige
repercussies gehad hebben op de taal waarin processen en vonnissen werden
overgeleverd. " Met betrekking tot het graafschap Vlaanderen is de vroege
16' eeuw overigens ook het ogenblik waarop door het verschuiven van het
economisch zwaartepunt van Brugge naar Antwerpen nog wel meer maatschappelijke evoluties inzetten, waarvan een weerslag op de taaluitingen
mag worden verwacht. En dan ga ik nog niet in op de mogelijke effecten van
de geleidelijke verspreiding van de boekdrukkunst. Tussen deze twee termini (begin 14'-begin/midden 16 ' eeuw) kent de Vlaamse samenleving een
fase, de communale of corporatieve fase, waaruit nogal wat bronnen zijn
overgeleverd, die getuigenis afleggen van het "relatief autonome" bestuurlijk
optreden van lokale gemeenschappen, niet of weinig gehinderd in de registratie van hun bestuursdaden door controle van bovenaf. Het komt mij als
belangrijk over om de cohesie van deze laat-middeleeuwse periode te behou-

16 Marc Boone, "Stedelijke fiscaliteit in de laatmiddeleeuwse Zuidelijke Nederlanden." in:

Tijdschrift voor fiscaal recht. Fiskofoon, 102 (juni 1991), 122-135.
17 Het homologatieproces, een soort Gleichschaltung van de verschillende vigerende gewoon-

e

terechten in de Nederlanden, werd in de loop der 16

eeuw doorgevoerd. Bij deze gelegen-

heid werd een der meest vruchtbare terreinen waarop het middeleeuwse recht zich "spontaan" hadgemanifesteerd, onder controle door centrale overheden gebracht. Het hele proces is tot dusverre louter als rechtshistorischprobleem bestudeerd, aandacht voor de weerslag op de administratieve praktijk (en derhalve ook voor de taalkundige aspecten) is er
nog niet geweest, cf. Jean Gilissen, "Les phases de la codification et de l'homologation des
coutumes dans les XVII Provinces des Pays-Bas." in: Ti

voor Rechtsghiedenis,
esc

XVIII (1950), 36-37 & 239-290.

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN 1 369

30

den: vele bronnenreeksen starten omwille van archiefeconomische redenen,
verlies van documenten door branden, onzorgvuldige registratie in de beginjaren van deze communale orde, later of ze zijn pas serieel voorhanden voor
een latere periode, de 15' eeuw. Toch getuigen ze fundamenteel van dezelfde maatschappelijke orde.
Waarom in elk geval de 14 ' eeuw isoleren, tenzij om praktische motieven
van onderzoeksstrategie? Er lijken mij geen grondige redenen aanwijsbaar
vanuit de historische ontwikkeling om to veronderstellen dat registratie en
conservatie van bronnen in de loop van de 15 de eeuw een fundamentele verandering hebben ondergaan. Wegen eventuele evoluties in de gesproken taal
op tegen het feit dat van ca. 1302 tot ca. 1540 administraties zo goed als
ongehinderd aan het werk zijn geweest, die voor een directe registratie van
gesproken taal verantwoordelijk zijn geweest?
De vermoedelijk meest bruikbare teksten zal men uiteraard zoeken in de
sfeer van de rechtspraak: vonnissen, maar vooral getuigenverklaringen,
enquetes voorafgaand aan de eigenlijke zittingen, nota's genomen door de
griffier. Dergelijke documenten, als ze al voorhanden zijn, vertonen doorgaans een aantal concrete kenmerken:
1 Ze zijn vaak erg slordig geschreven (paleografisch vertonen ze erg cursieve letterbeelden, met vaak een overdaad aan afkortingen), de
beschrijfstof (vaak kleine langwerpige papieren strookjes, ingebonden in
de vorm van handboekjes) is kwetsbaar voor de tijd.
2 Hun overlevingskans is relatief gering, de vormelijke kenmerken geven al
aan dat er weinig gefnvesteerd werd in deze documenten, hun periode
van effectieve nuttigheid was beperkt, de meeste zijn dan ook niet overgeleverd, als ze tot ons gekomen zijn, gaat het vaak om reeksen met
opvallend belangrijke hiaten.
3 Door een combinatie van deze factoren zijn ze vaak slecht geInventariseerd
en niet onmiddellijk repereerbaar in inventarissen. In de inventarissen moet
de vorser vaak op zoek naar de kleine reeksen van papieren die letterlijk in
de schaduw van de grote registers met vonnissen hebben overleefd.
Enkele voorbeelden:
De Gentse schepenen van gedele hebben ongetwijfeld een der belangrijkste
reeksen van akten van diverse card (willige rechtspraak, Staten van goed en
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verhoyrsettingen, en de bekende zoendingboeken) overgeleverd, die in een
zo goed als continue reeks vanaf het midden van de 14 ' eeuw voorhanden
is. Het oudste bewaarde register dateert uit 1349. In dit geval gaat het om
grote registers op perkament, met achterin een zoendingboek, letterlijk een
boek van verzoeningen van partijen die vaak in een geweldsdelict tegenover
elkaar staan. De schepenen van gedele staan dan ook bekend onder een
tweede naam, die van paisierders, letterlijk: vredemakers. In de zoendingen
vellen de schepenen een doorgaans summier verwoord vonnis dat sours vergezeld wordt van een korte narratio waarin het oorspronkelijke voorval
wordt verhaald. Van dezelfde schepenbank zijn vanaf 1433 handboekjes
bewaard, waarin de griffier van de schepenbank van gedele per zittingsdag
noteerde Welke verschillende partijen die dag voor hem zijn gekomen en wat
ze hebben verklaard. Meer dan in wat dank zij de eigenlijke registers is
bewaard, "hoort" men hier bijna letterlijk de partijen aan het woord.'
Ander voorbeeld: de vele vonnissen die de Gentse ambachtsdekens geveld
hebben in de jaren waarin ze een para-politieke functie waarnamen (tot
1540). ' Vele van deze processen behoren tot de conflicten die vandaag voor
de arbeidsrechtbank worden gebracht, maar die in de late Middeleeuwen
door de collega's ambachtsdekens werden gevonnist. Deze vonnissen bevatten uiteraard een formulier gedeelte dat beantwoordt aan de algemene formules die oorkondentaal kenmerken, maar in hun narratio "hoort" men
alweer op heel directe wijze de partijen aan het woord. Een voorbeeld: uit
een geschil dat de Gentse scheepsmakers tegenover de houtbrekers en zagers
plaatste in 1357:

18

Deze handboeken (Stadsarchief Gent, reeks 261bis) zijn tot dusverre zelden voor histo-

risch (of ander) onderzoekgehanteerd. Een zeldzame uitzondering vormt Marianne
Danneel, "Quelques aspects du service domestique feminin a Gand d'aprês les registres et
les manuels echevinaux des Parchons (deuxiême moitie du XVe siècle)." in: Walter
Prevenier, Raymond van Uytven, en Eddy van Cauwenberghe (red.), Sociale structuren en

topografie van armoede en rijkdom in de 14de en 15de eeuw. Methodologische aspecten en resultaten van recent onderzoek. (Studia Historica Gandensia 267). Gent, 1986, 51-72.
19

Een overzicht van bronnen en een eersteglobale benadering bij Marc Boone, "Les gens de

métiers a l'epoque corporative a Gand et les litiges professionnels (14iême-15iême siêcles)."
in: Marc Boone en Maarten Prak (red.), Status individuels, statuts corporatifs et statuts judi-

ciaires dans les villes europeennes (moyen age et temps modemes), Actes du colloque tenu a Gand
les 12-14 octobre 1995. Leuven-Apeldoorn: Garant ed., 1996, 23-47.
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Dit es tfonnesse dat ghegheven hes den scheepmakers, den houtbrekers ende den saghers.
Kenhjch si alien den ghonen die nu sijn ende hierna wesen zullen, als
van den ghescille dat was tusschen den hanbachte van de schepmakers ende van den hanbachte van den houtbrekers ende van de saghers in de stede van Ghent, van welken ghescille Jan Houtscilt als
deken van den houtbrekers taelde hover hem ende hover tambacht
van den scheepmakers ten saghers wart, waerbi der Gillis Wedaghe
als hupper deken van de cleinen neringhen mits ghaders sinen ghesellen wijsden in henen ghestrecken vonnesse dat so...20
Dit korte formulier gedeelte getuigt van het hoge spreektaalgehalte van de
tekst. Deze tekst wordt als voorbeeld aangehaald omdat we hier, vanuit
diplomatisch oogpunt zonder enige twijfel met een oorkonde te maken hebben: er wordt een rechtshandeling vastgelegd, er zijn waste aan een formulier
gekoppelde tekstgedeelten (de disposant wordt aangegeven; de onderscheiden onderdelen: notificatio, narratio, dispositio enz. zijn herkenbaar; er is
een formele datum en de wijze van registratie: in een chirograafvorm of in
een "register van de dekens"), toch klinkt de taal "anders" dan de taal/spelling uit vergelijkbare oorkonden die dichter aanleunen bij een geformaliseerde kanselarij, al dan niet stedelijk van aard. De herkomst en de maatschappelijke context waarbinnen deze oorkonde is tot stand gekomen, is met
andere woorden belangrijker dan het loutere feit dat het om een oorkonde
gaat. Moeten we dan alle oorkonden uit de 14de eeuw van naderbij bekijken?
Verre van, maar gericht zoeken vanuit de logica en het functioneren van de
instelling die de documenten heeft voortgebracht (hier het college der
ambachtsdekens in hun juridische functie), brengt ons op het spoor van dergelijke interessante gevallen.
Veel van deze documenten bleven niet bewaard, voor de 15 ' eeuw worden
ze weliswaar talrijker, maar wat overblijft is een mager restant. Karel V heeft
namelijk doelbewust de archivalia van de Gentle ambachten na de opstand
van 1540 laten confisqueren en in grote mate laten vernietigen.21

20 Stadsarchief Gent, reeks 156, nr. 1, f°11 r°.
21 cf. Marc Boone, "'Le dict mal s'est espandu comme peste fatale' . Karel V en Gent, stedelijke
identiteit en staatsgeweld." in: Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en
Oudheidkunde te Gent, LIII (2000), 57-58.
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Een Brugs voorbeeld: in de juridische enclaves van het proosse en van het
kanunnikse (beide afhankelijk van het kapittel van Sint-Donatiaan) werden
wat de tijdgenoten "duergaande waarheden" noemde georganiseerd. Een
betichtingsprocedure waardoor de overheid (hier dus de proost via zijn baljuw) in staat werd gesteld misdrijven te vervolgen die bij gebrek aan klager
onbestraft waren gebleven. Inwoners konden dus elkaar vrijuit beschuldigen
van al dan niet vermeende misdrijven, die ongestraft gebleven waren.
Hiertoe stelde de baljuw zeer gericht vragen die onder meer peilden naar de
seksuele activiteiten binnen de gemeenschap. Montaillou aan het Zwin bij
wijze van spreken. Wat voor ons van belang is, is dat er bronnen bewaard
zijn gebleven van deze activiteit. Twee types zijn te onderscheiden: terminaties (opsommingen van veroordeelden, de reden voor hun veroordeling en
de betaalde boete) voor de jaren 1409-1435; en de eigenlijke verslagen van de
zittingen zelf, bewaard voor de periode vanaf 1471 en tot omstreeks 1515.'
Op het eerste gezicht staan we hier even heel dicht bij wat mensen in alledaagse omstandigheden hebben ervaren en vooral: hoe ze erover berichten.
De teksten zijn als een systematisch getuigenverhoor opgevat, maar ook hier
past een waarschuwing. Andermaal kijken we mee door de blik van een
klerk die de baljuw assisteert en die de registratie verricht, het gebruik van
zelfs Latijnse woorden om de steeds weer terugkerende delen (nichil, dicit
per eede) aan te geven, is een waarschuwing. Ook hier hangt tussen de directe getuigenis waar onze belangstelling naar uitgaat en de aan het woord zijnde middeleeuwer een subtiel gordijn van geleerd taalgebruik. We luisteren
mee, maar door de oren van een juridisch gevormd medewerker van de baljuw.
In theorie kunnen we dit laatste euvel uitschakelen door op zoek te gaan
naar ego-documenten, waarin de intellectuele auteur en de materiele auteur
van de bron samenvallen. 23 De garantie dat in deze documenten de directe
stem van de middeleeuwer te beluisteren valt, is hoe dan ook wat groter.
Helaas zijn dit snort van documenten dun gezaaid, gericht onderzoek kan

22 Zie de wijze waarop deze bronnen werden aangewend en verwijzingen naar de bewaarplaats (in het Rijksarchief te Brugge) bij Guy Dupont, Maagdenverleidsters, hoeren en spe-

culanten. Prostitutie in Brugge tijdens de Bourgondische periode ( 1385-1515 ) . Brugge, 1996, 6570.
23 Zie over deze bronnen: Rudolf Dekker, "Egodocumenten: een literatuuroverzicht." in:

Tijdschrift voor Geschiedenis, 101 (1988), 161-189.
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evenwel hopelijk nog een en ander boven water brengen. Sommige uitzonderlijke documenten zijn al Langer bekend, klassiek voorbeeld is het zogenoemde memoriaal — een financieel document — van Simon de Rikelike, een
welgestelde landbouwer uit het Brugse Vrije uit de eerste helft van de 14'
eeuw. 24 In vele gevallen hebben deze documenten een boekhoudkundige oorsprong of zelfs ronduit een karakter en formeel uitzicht dat hen heel dicht bij
rekeningen situeert. Zoals de rekeningboeken van Jan, heer van Oudenaarde
uit 1373-78 bijvoorbeeld, bestudeerd door Erik Thoen. ' Hetzelfde geldt
voor bronnen die het midden houden tussen persoonlijke geschiedenissen en
rekeningen, naar het model van de Italiaanse (vooral Toscaanse) ricordan-

ze. Voor vele Italiaanse en enkele Duitse steden staan voor de late
Middeleeuwen zogenaamde ricordanze of Hausbiichern ter beschikking. Ze
houden het midden tussen officiele stadshistoriografie en een familiale kijk
op de eigen, persoonlijke geschiedenis en op die van de stedelijke gemeenschap waartoe men behoort. ' Als bronnentype vallen ze vaak tussen twee
stoelen: te beperkt en op het informatieve vlak onbetwistbaar de mindere in
vergelijking met de grote historiografische tradities, te beperkt ook gemeten
aan het vollediger karakter van de boekhouding van grote handelshuizen.
Als er al enkele vroege voorbeelden uit de Nederlanden aanwijsbaar zijn,
gaat het opvallend om bronnen nagelaten door afstammelingen van
Italiaanse emigranten. Het Lieflick memorie boeck van Lowys Porquin
(1511-1573) een uit Chieri in Piemont afkomstig geldhandelaar die het in de
Nederlanden gemaakt heeft, of het memoriaelboucxkin van Pieter V

24

Jos De Smet, Het memoriaal van Simon de Rikelike, vrijlaat te St.-Pieters-op-den-Dijk, 1323-

1336. Brussel: Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, reeks in-8°, 1933.
25

Erik Thoen, "Het dagelijks leven van adel en ridderstand tijdens de 14de eeuw. Leefwijze

en levensstandaard van Jan, heer van Oudenaarde (1373-1378)." in: Gedenkboek 750jaar

Pamelekerk. Oudenaarde, 1985, 103-130.
26

Voor de Italiaanse ricordanze kan bier verwezen worden naar hetpionierswerk van
Christiane Klapisch-Zuber die alleen al voor het laat-middeleeuwse Firenze 122 familieboekjes
ocht.
onderz
De rijkdom aan informatie die deze bronnen bieden wordt in haar
gebundelde opstellen weerspiegeld: Ch. Klapisch-Zuber, La maison et le nom. Strategies et

rituels dans l'Italie de la Renaissance. Paris, 1990. Voor de Duitse tegenhangers, zie een concreet voorbeeld: Wilfried Herborn, "Bargerliches Selbstverstdndnis im spatmittelalterlichen Köln. Bemerkungen zu zwei Hausbiichern aus der ersten Hdlfte des 15.
Jahrhunderts." in: W. Besch (red.), Die Stadt in der europilischen Geschichte. Festschrift Edith

Ennen. Bonn, 1972, 490-520.
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Adornes, een afstammeling van de Genuese bankiersfamilie der Adornes die
zich in de 14de eeuw in Brugge vestigden. ' De bedoeling van de auteurs der
ricordanze of der livres de raison liggen vaak in het verlengde van hun commerciele activiteiten. Het gaat er met name om de voorbije tijd te beheersen
en hem als stichtend voorbeeld voor het nageslacht te fixeren in een schriftelijke neerslag. De levensloop en markerende gebeurtenissen uit een mensenleven: geboortes, dopen, huwelijken, overlijdens en stichtingen worden in
de ricordanze vermengd met een overzicht van de familiale zaken – aankopen, verkopen, besteding van de gelden, afrekeningen met leveranciers en
met dienstpersoneel. In enkele gevallen wordt zelfs de uiterlijke vorm van
een boekhouding, met een onderscheid in inkomsten en uitgaven en met het
typische doorhalen van afgehandelde zaken geimiteerd. De vermelding van
een geboorte wordt, na het overlijden van het kind in kwestie, doorgehaald
als betrof het een post in de boekhoudkundige verhouding met God zelf die
door de dood is afgehandeld. In vele archiefdepots kan men nog op dergelijke bronnen stoten. 28 Enkele jaren terug wees ik in een tweetal bijdragen op
een handboekje van de hand van een Gents patricier, Simon Borluut. ' Het
gaat om een langwerpig papieren schriftje (11 x 29cm.), van het formaat dat
vele praktijkbronnen uit de late Middeleeuwen hebben, bestaande uit drie

27

Myriam Greilsammer, Een and voor het paradijs. Leven en zelfbeeld van Lows Porquin,
Piemontees zakenman in de zestiende-eeuwse Nederlanden. Tielt: Lannoo, 1989, 13-25; Marc
Boone, Marianne Danneel, en Noel Geirnaert, "Pieter IV Adornes (1460-ca. 1496); een
Brugs patricier in Gent." in: Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en

Oudheidkunde te Gent, 39 (1985), 124-125.
28

So bevinden deze bronnen zich in de weinig overzichtelijke collecties familie-archieven,
die in zowat elk archiefdepot aanwezig zijn, sours werden ze gefsoleerd zoals in het Gentse
stadsarchief, het Familiefonds Handboeken, met 574 nummers, aanvangend in de 14de
eeuw. Inventaris terplekke door Johan Vandewiele en Mieke Van Doorselaer.

29

Marc Boone, "De discrete charmes van het burgerbestaan in Gent rond het midden van de
vijftiende eeuw. Het financieel handboek van Simon Borluut (1450-1463)." in: "Proeve 't

al, 't isprysselyck". Verbruik in Europese steden (13de-18de eeuw). Liber Amicorum Raymond
van Uytven. Bijdragen tot de geschiedenis, 81 (1998), 99-113; en Marc Boone, "La domesticite d'unegrande famille patricienne gantoise d'aprês le livre de comptes de Simon Borluut
(1450-1463)." in: Jean-Pierre Sosson, Claude Thiry, Sandrine Thonon, en Tania Van
Hemelryck (red.), Les niveaux de vie au moyen age: mesures, perceptions et representations.
a 21-25 octobre 1998. Louvain-la-Neuve, 1999, 77-90.
Actes du colloque international de Sp,
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ingebonden katernen. ' Het handboekje van Simon Borluut bestrijkt chronologisch de periode 1450 tot en met 1463. Het bevat een massa gegevens die
een doorkijk bieden op het dagelijks Leven in Gent in deze periode en hanteert een taal, die naar mijn aanvoelen tamelijk sterk door spreektaal
gekleurd is.
Een voorbeeld.
[r3r1
Item, vergolden Betkijnne Steenbeecz, onzen ouden jonwifve up haer
derde jaer dat inghinc ende begonste van zente Vincensis avondt anno
vijftich ter goeden rekeninghen 4 s. gro. ende alz haer broeder te
Ghent was VI gr. ende teen haeren neven bruloeft V gr. ende teenen
paer scoens IIII gr. ende als is trac te Meghelijne ter gracien 13 gr.
ende Betkinne Steenbeecz gr. ende van Karen scoen ter jaer is al betaelt ghelt, lijnwaet ende scoens.
Item, ghecocht ende betaelt Jooris van den Icke bi zente Jacobz kercke IX ellen grans costen XXXII gr. delle betaelt deraf XXIIII s. IIII
d. gr.
Item, noch omme XVII ellen grauz te XXII gr. delle betaelt der af
XXXI s. II d. gr.
Item, ghecocht een sticsken witz vrancx wijns ieghen eenen
Michielkin Damman coste mi XV s. gr. dhame ende haudt II s.
hamen II stooppen ende eenen alven min, liep de betalinghe der af
XXXVII s. gr.
Item, ghecocht ieghen eenen borgongoen een stic roedz wijns coste mi
dhame XHH s. VI d. dhame ende haudt III hamen V stooppe min
betaelt der af XLH s. III d. gr.

Leve de ego-documenten dan? Ja, maar met voorzichtigheid. Het weinige
wat we over dit snort van documenten weten leert dat hoe dan ook een sociaal beperkte groep van welstellenden aan het woord is, bij wie een taalge-

'

Rijksarchief Gent, Fonds Borluut, nr. 22. Een uitgave in de Handelingen der Koninklijke

Commissie voor Geschiedenis is in voorbereiding.
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bruik kan domineren dat door het circuleren in een bredere cultuurkring kan
afwijken van wat de standaard is in de stad/regio waarin de betrokkene te
situeren is.
Tot dusverre kwamen voorbeelden aan bod van bronnen die uitgaan van
onderen uit (ambachtsdocumenten, "doorgaande waarheden", ego-documenten). Impliceert dit dat in de bronnen die de neerslag zijn van een andere traditie, deze die uitgaat van instanties die de machtsuitoefening van
boven uit vertegenwoordigen, weinig bruikbaars te rapen valt? Geenszins,
want uiteraard behoren hiertoe alle bronnen van de sociale boekhouding
van overheden, vorsten op de eerste plaats. In het kader van het graafschap
Vlaanderen in de late Middeleeuwen impliceert dit vanaf een bepaald administratief niveau een verfransingsproces. Zowel de Dampierres als hun
Bourgondische erfgenamen behoorden tot een Franstalige cultuur en vele
documenten, enquetes e.d.m. waarvan we weten dat ze uiteraard in de taal
van de respondenten werden uitgevoerd zijn in een "officiele" Franstalige
versie, al dan niet doorspekt met moeilijk vertaalbare terminologie overgeleverd. Voorbeeld: moerenquetes uit de jaren 1424-25, opgetekend ter plekke in het gebied tussen Wachtebeke en het Land van Saaftinge, maar ten
behoeve van de Bourgondische kanselier Nicolas Rolin in het Frans vertaald. 31 Toch lijkt een systematisch doornemen van de vaak slecht geinventariseerde collecties die in de marge van de archieven van de Rekenkamer
van Rijsel zijn opgebouwd (nu ten dele in het Algemeen Rijksarchief in
Brussel), de zogenaamde Acquits de Lille, cartons van de Rekenkamer, of
nog de administratieve dossiers, een onderneming die waardevolle resultaten
kan opleveren (vooral met het oog op de taal van het platteland, waar de
overleveringskansen voor bronnen die van onderen uit zijn tot stand gekomen lager is). Andermaal is het essentieel om zich bij de orientatie in deze
verzamelingen, die vaak het resultaat zijn van weinig doordachte inventarisatie in de 19 ' eeuw te laten Leiden door een overzicht van het historisch
wedervaren van deze documenten. ' Ook de grafelijke (vanaf 1384 hertoge-

3' Marc Boone, "Twee enquetes over het beheer van de grafelijke moergronden in de Vier
Ambachten (1424-1425)." in: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis,
CLXI (1995), 227-277.
32 Naast de reeds aangehaalde repertoria van het slag Bautier-Sornay (cf supra, noot 3), zie
ook Erik Aerts, Geschiedenis en archief van de Rekenkamers. (Algemeen Rijksarchief en
Rijksarchief in de Provincien, Overzichten en gidsen 27). Brussel, 1996, passim.
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lijke) oorkondenverzamelingen zijn niet te verwaarlozen: in vele gevallen
zijn daar stukken die van de onderdanen afkomstig zijn terecht gekomen,
memoranda waarin laatstgenoemden klachten aan de overheid richtten bijvoorbeeld. En in de vorstelijke rechtspraak, men denke aan de Raad van
Vlaanderen (opgericht in 1386, zetelend in Gent Binds 1407) zijn sours ook
voorbereidende bundels, naast de eigenlijke vonnissen die uiteraard in een
strikt tartan van oorkondentaal vervat zijn, te vinden. Of alweer handboeken van individuele raadsheren, zoals dat van Alart de la Porte (midden
15 de eeuw).33

3.

HET NEDERLANDS VAN DE 14DE-EEUWER: PRIKKEL VOOR
HISTORISCH ONDERZOEK?

Heeft een historicus ook specifieke verwachtingen ten aanzien van een systematische studie van het 14 de -eeuwse Nederlands uit de Zuidelijke
Nederlanden? Ja, uiteraard, en naarmate de linguistic turn de vraagstelling
van de historicus heeft verrijkt en geprikkeld zijn deze verwachtingen zelfs
heel uitgesproken.34
Al geruime tijd wordt in de geschiedschrijving aandacht besteed aan machtsuitoefening en – opbouw van onderen uit, de aanspraken op medebestuur
geformuleerd door de lagere klassen, die maar heel zelden direct aan het
woord zijn. 35 Een grote methodologische hinderpaal bij dit onderzoek is de

33 Gent, fonds Raad van Vlaanderen, Enkwesten 33369: handboek Alart de la
Porte. Soms zijn deze bronnen dan weer in een familiefonds verzeild geraakt: Stadsarchief
Gent, Familiearchieven, nr. 4983: handboek van raadsheer Jan Quevin. (Met dank aan dr.
Jan Dumolyn voor de referenties).
34 Deze linguistic turn van de jaren '90 heeft in het Nederlandstalig vakgebied tot relatief weinig theoretische beschouwingen aanleiding gegeven. Voor een stand van zaken (met verwijzingen naar de discussies die wel heftig oplaaiden onder de angelsaksische en Duitse collea's zie Gita Deneckere, "Sociale geschiedenis, het einde van de ideologie en de tern
keer van de bezieling. Een essay met de focus op het onderzoek naar collectieve actie in de
jaren 1990." in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 26 (2000), 246.
35 Voor een algemeen overzicht dat ook methodologisch op deze trend ingaat, zie Wayne te
Brake, Shaping history. Ordinary people in European politics, 1500-1700. Berkeley, 1998, passim.
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onzekerheid over wanneer men precies de gedomineerde groepen in beeld
krijgt, wanneer m.a.w. de historicus hun stem hoort weerklinken. Doorgaans gebeurt dit op een zeer indirecte wijze. Nagenoeg alle bronnen over
opstanden en collectieve manifestaties gaan uit van diegene die achteraf de
repressie organiseert, of die van op de zijlijn doorgaans met weinig begrip
commentaar formuleert. Verschillende auteurs hebben wegen aangereikt
waarlangs de historicus tot dit snort van kennis kan doordringen: Michel de
Certeau met zijn aandacht voor infrapolitiek gedrag, het geritsel in de marge
van officieel getolereerd gedrag, maar ook met aandacht voor taal: de revolutie in het spreken, het herbruiken van beschikbare taa1. 36 Verder op deze
weg gaat de antropoloog James Scott. ' Hij maakt een onderscheid tussen
publiek discours en hidden transcripts, dat wat achter de schermen gebeurt,
het backstage discours. Ondergeschikte groepen, die reeds van in de volle
middeleeuwen politieke dissidentie cultureel vertaalden, hanteren het officiele discours in petities aan de overheid bijvoorbeeld, terwijl ze het in een
beweging subverteren in eigen belang. 38 De dominante ideologie wordt "herbruikt" in eigen voordeel. 39 Het zou hoop ik, bijzonder nuttig zijn om vanuit
deze vraagstelling en methodologische aandachtspunten ook teksten to analyseren in een bronnenselectie die peilt naar een taal die zo dicht mogelijk bij
de gesproken taal staat en rekening houdt met de uitzonderlijke Vlaamse
traditie van geschiedbeleving van onderen-uit zoals die onder meer in de
Vlaamse middeleeuwse stedelijke samenleving tot uitdrukking werd
gebracht.
Een tweede verzuchting betreft de studie van taal als middel waarmee een
zekere culturele uniformisatie, globalisatie in de middeleeuwse wereld zich
heeft voltrokken. De Zuidelijke Nederlanden, en vooral het graafschap
Vlaanderen, was zoals reeds gesteld, een uitzonderlijk geiirbaniseerd gebied,

'

Michel de Certeau, L'invention duquotidien. I arts de faire. Paris, 1990, passim.

37 James Scott, Domination and the arts of resistance. Hidden transcripts. New-Haven, London,
1990.
38

Zie Otto Gerhard Oexle, "Die Kultur der Rebellion. Schwureinung und VerschwOrung im
friih- und hochmittelalterlichen Okzident." in: Marie Theres FOgen (red.), Ordnung und

Aufruhr. Historische undjuristische Studien zur Rebellion. (Ius commune. Studien zur
Europaischen Rechtsgeschichte 70). Frankfurt am Main, 1995, 119-137.
39

Een overzicht van deze theorieen bij G. Deneckere, art. cit., 258-260.
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gekenmerkt door een zeer intense concentratie van uitwisseling van goederen en mensen. Migratiebewegingen van en naar de steden waren heel
belangrijk, voor zover we daar zicht op hebben ging het vaak om een cornbinatie van Lange-afstandsmigratie (in het geval van de grote steden) met
stapsgewijze binnenlandse immigratie (van een plattelandsgemeenschap, via
een kleine stad naar een grootstad). ' Welke invloeden heeft dit alles gehad
op het taalgebruik? Momenteel veronderstellen we redelijkerwijs dat middeleeuwse bronnen omwille van hun plaats van redactie, sours zelfs van hun
plaats van bewaring, iets leren over de taal zoals die ter plekke werd gehanteerd. Maar in hoeverre doorkruist de uitzonderlijke mobiliteit (ook bij "cultuurdragers" en dat deel van de bevolking dat aan de verschriftelijking deel
had) dit beeld van homogeniteit? Voor zover schaars onderzoek dit toelaat,
leefden immigranten in een grootstad zoals Gent of Brugge ook vaak een
tijdlang gegroepeerd in bepaalde stadswijken, een verschijnsel dat voor de
19'-eeuwse grootsteden ook en beter gekend is. Andere op het eerste gezicht
meer economische factoren (marktstructuren, penetratie van stedelijk geld
en krediet op het platteland) en van politieke aard (dominantie over een
"Kwartier" een structuur die zich in Vlaanderen tijdens de Artevelde-periode doorzet, midden 14' eeuw) dienen zeker mee in het beeld betrokken te
worden, maar het is onmiskenbaar dat culturele uitingen en taal een der
meetbare instrumenten van dergelijke uniformisatie zullen zijn. Recent
onderzoek voor London wees uit dat in de 15 ' en 16' eeuw in de wijk
Southwark (op de rechteroever van de Thames) vaak sociaal minder begoede emigranten uit de Nederlanden, die onder meer taalkundig herkenbaar
waren en bleven, samenwoonden. Ze vormden er een ook taalkundig herkenbare aparte gemeenschap. Andere wijken werden dan eerder transitiezones:" In dit snort van onderzoek, denk ik, is het niet raadzaam te redeneren
vanuit een omgekeerd lineair model en te veronderstellen dat een taalkundig
uniformere periode noodgedwongen dichter bij ons staat. Er zijn ongetwijfeld zoals op vele andere terreinen afwisselend momenten van meer of min-

40 Peter Stabel, Dwarfs among giants. The Flemish urban network in the late middle ages. LeuvenApeldoorn, 1997, 128-135.
41 Zie Derek Keene, "Metropolitan values: migration, mobility and cultural norms, London
1100-1700." in: Laura Wright (ed.), The development of Standard English 1300-1800.
Cambridge, 2000, 111.
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dere interpenetratie van stad en platteland geweest. Nog grotendeels verspreid onderzoek leert dat een der meest diepgaande invloeden vanuit de steden uitgerekend de administratieve cultuur is die in de loop van de late
Middeleeuwen, via geschreven contracten van allerlei aard (pachtcontracten, verkopen, rentenbezettingen, kredietoperaties) het platteland en de daar
heersende sociale praktijken (ook de taal?) heeft beinvloed. Lopend onderzoek wijst uit dat het tot voor kort als typisch stedelijk ervaren verschijnsel
van de rederijkerskamer, in sterke mate op het Vlaamse platteland was
doorgedrongen."
Deze laatste opmerking brengt mij terug naar mijn vertrekpunt: de samenleving van de Zuidelijke Nederlanden in de late Middeleeuwen is zeer sterk
gekarakteriseerd door de activiteit van een uitgebreid gamma aan corporatief georganiseerde instellingen, die doorgaans ook op het culturele vlak en
op het terrein van de representatie heel actief waren. Taal was daarbij een
evident vehikel, indien via de taal de specificiteit van de dragende krachten
van de laat-middeleeuwse samenleving beter in kaart kan worden gebracht,
zal dit ook voor het historisch onderzoek een belangrijke stap vooruit zijn.

42 Onderzoek van drs. Anne-Laure van Bruaene in het kader van een VNC-project RUG en
VUAmsterdam. Nu: IUAP-project fare V-nr. 10 (Urban society in the Low-Countries, late
middle ages - 16 th C.), RUG.
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De bronnen en hun taal

Amand Berteloot, Universitdt Munster

Het Schloss Wissen in de buurt van Kevelaer aan de Nederrijn speelt een
niet onbelangrijke rol in de Nederlandse literatuurgeschiedenis. In dit kasteel werd rond het midden van de 15 ' eeuw in opdracht van Wessel IV van
Loe het enige handschrift van Jacob van Maerlants bijzonder populaire
Historie van Troyen geschreven, dat tot op de dag van vandaag de eeuwen
onbeschadigd overleefd heeft. ' Een paar decennia geleden kwam op datzelfde kasteel een ander interessant document aan het daglicht. Het gaat om een
perkamenten rotulus waarin verslag wordt gedaan van de drooglegging en
de opdeling van een groot stuk land midden op de huidige grens van
Nederland en Duitsland, dat vroeger "dat Torfvenne tot Goch" genoemd
werd en vandaag ook "Siebengewald" heet. De drooglegging van dit y en en
het schriftelijke bericht daarover dateren van het midden van de 14 ' eeuw.
De Wissense rotulus bevat in hoofdzaak een lijst van de eigenaren die de
nieuw ontgonnen gebieden in bezit genomen hebben en van de Jigging en de
breedte van hun percelen. In totaal worden er niet minder dan 959 percelen
in genoemd. De Wissense perkamenten rotulus van ca. 1350 blijkt slechts
een fragment to zijn, maar uit een zestal afschriften ervan, die uit het kasteel
zelf, maar ook uit een aantal andere archieven afkomstig zijn en dateren uit
de periode van de 14 ' tot de 16 ' eeuw, kan men het verdwenen tekstgedeelte reconstrueren. In 1988 werd de volledige tekst, aangevuld met de fragmenten van de andere afschriften, toegankelijk gemaakt door Dieter
Kastner. De editie verscheen onder de titel Die Gocher Landrolle. Ein
Landerschliel3ungsprojekt des 14. Jahrhunderts.'

I H. Kienhorst, De handschriften van de Middelnederlandse ridderepiek. Een codicologische

beschrijving. (Deventer studien 9). Deventer, 1988, 196. Het handschrift bevindt zich nu in
de Koninklijke Bibliotheek to Brussel onder de signatuur IV 927.
2 D. Kastner, Die Gocher Landrolle. Ein Landerschliefiungsprojekt des 14. Jahrhunderts.
(Schriftenreihe des Kreises Kleve 6). Kleve, 1988.
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In tegenstelling tot Maerlants Roman van Troyen is dit stuk op het eerste
gezicht nogal droge lectuur. Voor historici is het echter een boeiend document, omdat over de landwinning in de Middeleeuwen in het algemeen weinig schriftelijk materiaal overgeleverd is. Voor taalkundigen anderzijds is
deze uitgave echter van groot belang omwille van de talloze persoons- en
plaatsnamen die erin voorkomen. Het is een document dat thuishoort in het
genre van de wat men in het Duits Urbare, goederenlijsten of goederenregisters noemt. Het Duitse taalhistorische onderzoek terzake, vooral dat van
de auteurs van de Historische Siidwestdeutsche Sprachatlas3 heeft laten zien
dat dit type teksten vrij dicht bij de gesproken omgangstaal staat, wat van
veel andere tekstsoorten niet gezegd kan worden. Het origineel ervan werd
vaak ter plekke opgemaakt en de informanten zijn niet zelden de betrokken
personen zelf geweest, m.a.w. de plaatselijke plattelandsbevolking. Het is
gebleken dat de klank- en woordgeografische informatie uit dit type teksten
vaak veel preciezer is dan dat uit andere tekstsoorten.
In een corpus van 14de-eeuwse teksten mogen dergelijke goederenregisters
dus niet ontbreken. En voor wat de zuidelijke Nederlanden betreft, hebben
we al meteen een uitstekend voorbeeld aan de hand in de vorm van het
beroemde Goederenregister van Oudenbiezen,4 dat voor een aanzienlijk deel
uit de 14' eeuw dateert. Maar als men de editie van Buntinx en Gysseling
naast die van Kastner legt, wordt in een oogopslag de grote kloof zichtbaar
die gaapt tussen een editie voor historische resp. voor filologische doeleinden.
Ik twijfel er niet aan dat historici met Kastners uitgave tevreden zullen zijn,5
maar bij een taalkundige laat een editie als deze toch een erg onbevredigende indruk achter. Ik zocht om te beginnen tevergeefs naar enige aanwijzing

3

W. Kleiber, K. Kunze en H. LOffler, Historischer Siidewestdeutscher Sprachatlas. Au and

von Urbaren des 13. bis 15. Jahrhunders. Band I: Text. Band II: Karten. Bern/Munchen,
1979
4

M. Gysseling, Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300). Reeks I.

dste
Ambtelijke bescheiden. 's-Gravenhage 1977 , nr. 295; J. Buntinx en M. Gysseling, Hetoudste
goederenregister van Oudenbiezen (1280-1344). I, Tekst. Tongeren, 1965.
5

Al is ook hier wellicht een vraagteken nodig. Het is b.v. onduidelijk waarom in de nummers 650 tot 663 (blz. 82) ettelijke keren "1 w." (d.i. een oppervlaktemaat: 1 weer) achter
de omvang van een aantal van de genoemde percelen staat, zonder dat daarvan op de foto
van handschrift a op blz. 34 iets te zien is.
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omtrent de editieprincipes van de uitgever. Dat hij eigennamen steeds met
een hoofdletter schrijft zonder rekening te houden met de bron, is iets waar
men nog mee kan Leven. Maar erger is dat de lezer onmogelijk kan vaststellen of wat er in de editie te lezen staat, in de bron voluit geschreven of afgekort is. Een blik op de foto's van de originelen die in het boek staan afgedruid ' laat zien dat talrijke eigennamen in het handschrift inderdaad afgekort zijn zonder dat de uitgever daar enige melding van maakt. Hij beperkt
zich tot een lijstje van afkortingen die hij in zijn uitgave heeft gebruikt, dat
echter vooral uit abbreviaturen voor maten en munten bestaat] Ook de
bronvermelding van de diverse varianten roept twijfels op. De uitgever
mengt de informatie uit de verschillende handschriften dooreen en legt daar
op een aantal plaatsen door middel van kleine lettertjes ook wel verantwoording over af, maar dit gebeurt helaas niet consequent. ' Men fronst ook
wel even de wenkbrauwen als men als variant van een van de belangrijkste
plaatsnamen uit de Wissense rol naast "Sevengewalt" behalve het vertrouwde "Zevengewait" en "Soevengewalt" ook "Zevengewant" ziet verschijnen.
Dit moet zonder twijfel een leesfout zijn voor een variant met de
Nederlandse vocalisatie van de "1" v6Or dentaal tot "Zevengewaut". 9 Bij
zo'n fout begint men zich af te vragen of de uitgever genoeg taalkundig
onderlegd was om tegen zijn taak opgewassen te zijn.
Wat ik met deze uiteenzetting wil uitdrukken, is niet in eerste instantie een kritiek op de editie van Kastner. Belangrijker is voor mij de vaststelling dat een
corpus van 1 4`le -eeuwse Nederlandse teksten bronnen van het type van de
Gocher Landrolle moet bevatten, al is dat voor filologen misschien niet vanzelfsprekend. Wat ik echter ook duidelijk Wilde maken, is dat het helaas niet

6 Zie de foto's op blz. 33 en 34.
7 Zie het lijstje op biz. 62. De uitgever pleegt ook wel eens af te korten waar de kopiist voluit schreef, b.v. de oppervlaktemaat "hont" in nr. 655 van de Wissense rotulus (vgl. de foto
op blz. 34 boven).
8 0 blz. 73 b.v. citeert hij de tekst naar zijn afschrift "g" en vult deze aan met varianten uit
vier kopieen zonder deze expliciet te noemen. Letterlijk: "Text nach Hs. g mit wichtigsten
Varianten" (dezelfde aantekening ook op blz. 62). Vol ens een aantekening op blz. 65 worden daar "Die Varianten [...] in der Reel nicht besonders gekennzeichnet".
9 De letters "u" en "n" zijn zoals bekend vaak niet makkelijk uit elkaar te houden, ook in
ditgeval niet zoals men op de fotografische weergave van het fragment (blz. 33 onderaan)
kan zien, maar dit is een verontschuldiging voor deze fout.
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mogelijk zal zijn, kritiekloos terug te vallen op bestaande tekstuitgaven, zelfs
niet op tekstuitgaven van recente datum. Voortreffelijke edities als die van het

Goederenregister van Oudenbiezen door Buntinx en Gysseling zijn helaas de
uitzondering. Dit laatste document hoeft binnen een corpus van 14de-eeuwse
teksten niet meer herdrukt te worden, maar de ervaringen met de Gocher

Landrolle laten zien dat we er sinds het gloeiende betoog van Willem de
Vreese over "den grooten nood der Nederlandsche Philologie" uit het jaar
1933 ' nog niet zo heel erg op vooruit gegaan zijn. Betrouwbare uitgaven zijn
onmisbaar als men de taal van de historische documenten wil bestuderen en
dat zal wat het geplande corpus van le-eeuwse teksten betreft in veel gevallen helaas betekenen dat we de bronnen eerst opnieuw zullen moeten uitgeven.
Het liefst zou ik in een corpus van 14 ' -eeuws materiaal zoveel mogelijk teksten van het type Urbar willen opnemen. Dit mag echter niet ten koste gaan
van een andere tekstsoort, die eveneens deel uitmaakt van een categorie die
we sinds het verschijnen van het Corpus Gysseling "ambtelijke documenten" zijn gaan noemen, en wel de oorkonden. " In de loop van de laatste
kwarteeuw is de scepsis tegenover dit type teksten bij historisch-taalkundigen terecht aanzienlijk toegenomen, want het valt niet te betwijfelen dat het
taalgebruik van oorkonden uitgesproken formalistisch is en daardoor
meestal verder of staat van de gesproken taal dan dat van de Urbare en
ander minder officieel tekstmateriaal.
Niettemin kunnen we in een corpus van 14 de -eeuws Nederlands de oorkonden
om diverse redenen niet missen. Omdat het overgrote deel van de 13'-eeuwse
ambtelijke teksten uit oorkonden bestaat, zijn we op deze tekstsoort aangewezen als we de historische lijn van de 13 ' naar de 14 ' eeuw op een verantwoorde manier willen doortrekken. We mogen bovendien aannemen dat ondanks
het conservatisme van de oorkondentaal ook in dit genre taalverandering zichtbaar zal worden. En omdat we hier met de stilistisch hoogste taallaag te maken

10 Willem de Vreese, "Paradox over dengrooten nood der Nederlandsche Philologie." in:

Handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1932-1933, 30-61
(herdrukt in: P.J.H. Vermeeren (red.), Willem de Vreese, Over handschriften en handschriftenkunde. Tien codicologische studien. Zwolle, 1962, 142-177).
11 Inscripties op gebouwen en voorwerpen mogen eveneens tot deze stijllaag gerekend worden.
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hebben, zou het wel eens kunnen zijn dat zich precies in de oorkonden het
vroegst de lijnen naar de latere standaardtaal zullen aftekenen. Het grote voordeel van de oorkonden is dat hun uitgesproken stereotiepe formuleringen ze als
het ware predestineert tot bronnenmateriaal voor fonologisch en (in mindere
mate) morfologisch onderzoek. Het hoeft dan ook niemand te verwonderen
dat we voor de 13d`-eeuwse oorkondentaal al over twee atlassen beschikken, die
overwegend klankkaarten bevatten. Neemt men alleen een openingszin als "Wi
doen cont allen den ghenen die dese letteren sullen Bien ende horen lesen" met
zijn vele variaties dan heeft men in een zin al meteen zo'n tien woorden bij
elkaar die voor vergelijkend klankgeografisch onderzoek in aanmerking
komen, terwijl men deze in andere tekstsoorten eerst moeizaam bij elkaar moet
zoeken. Maar hier schuilt tegelijkertijd ook een groot gevaar, nl. dat men snel
in de verleiding komt de afstand tussen de geschreven vormen en de lokale
spreektaal uit het oog te verliezen. Oorkondenschrijvers schrijven niet fonetisch. Hun schrijfgedrag wordt al in de vroegste fase van de overlevering van
Middelnederlandse teksten mede bepaald door hun opleiding. En de principes,
die daaraan ten grondslag liggen, moeten nog diepgaander onderzocht worden.
De kaarten die op basis van hun schrijfvarianten getekend kunnen worden, zijn
geen dialectkaarten, maar representeren schrijflandschappen waarvan de
samenhang met de gesproken taal nog onvoldoende bekend is. Daarenboven
hebben oorkonden door hun formalistisch taalgebruik nog een tweede nadeel,
nl. dat ze voor syntactisch en vermoedelijk ook voor lexicaal onderzoek vrijwel
ongeschikt zijn. Niemand van ons zal immers op het idee komen dat de tekst
van zijn rijbewijs of zijn huwelijksakte als een representatief staaltje van spontane Nederlandse zinsbouw mag worden beschouwd. Dat mogen we van middeleeuwse oorkonden ook niet verwachten.
Ook in dit verband wil ik graag een recent voorbeeld van een editie van 1 4`le
-euwsmatrilpkebng,astmodieuzljk
Nederlanden. Het gaat om het in 1999 verschenen werk van Gerard Seyger
met de nogal omslachtige titel De geboorte en bloei van het Twents als
schrijftaal in de late middeleeuwen u dat voor twee derden uit diplomatische

12 G. Seyger, De geboorte en bloei van het Twents als schrifftaal in de late middeleeuwen. Corpus
van 14e en 15e eeuwse oorkonden in de volkstaal, uit de steden Almelo, Enschede, Oldenzaal en
Ootmarsum en van ambtman en rentmeester in Twenthe. Bijdrage tot een bronnenboek van
Twenthe. [Oldenzaal], 1999.

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN 1387

48

edities van een ruime keuze uit de 14 d`- en 15 ' -eeuwse Twentse oorkonden
bestaat. Zoals hij in de ondertitel vermeldt, selecteert de auteur voor zijn
boek in eerste instantie oorkonden uit de vier belangrijkste Twentse steden
Almelo, Enschede, Oldenzaal en Ootmarsum. De uitgever let er steeds op
dat hij alleen exact gedateerde en gelokaliseerde originelen opneemt.
Bovendien kiest hij vrijwel steeds stukken die puur lokale aangelegenheden
behandelen en waarvan hij aanneemt dat die dus weinig behoefte hadden
aan bovenregionaal taalgebruik. Deze verzameling vult hij echter ook aan
met een aantal oorkonden van de ambtman en de rentmeester in Twente, die
als vertegenwoordigers van de landsheer, de bisschop van Utrecht, de belangen van de Twentenaren behartigen. Hij verdedigt deze keuze met het argument dat deze ambtenaren meestal van Twentse adel waren en door de bisschop uitsluitend in Twentse aangelegenheden werden ingezet. Wie met het
historisch onderzoek van het Nederlands en het Nederduits vertrouwd is,
merkt onmiddellijk dat hier iemand bezig is een filologisch verantwoord
materiaalcorpus voor de studie van de Middeltwentse oorkondentaal aan te
leggen en daarbij elke bron vermijdt die storende factoren zou kunnen
bevatten. Afschriften van gelijktijdige of oudere orginelen vinden geen genade in de ogen van de uitgever en stukken die door de Utrechtse bisschop werden uitgegeven of aan hem geadresseerd zijn, of de correspondentie van de
Twentse steden met andere hanzesteden zoals Deventer en Lubeck blijven
buiten beschouwing, aangezien deze documenten "duidelijk bovenregionaal
functione[ren]"

. 13 Voor

het gestelde doel is deze handelwijze zonder enige

twijfel legitiem, maar zou het niet interessant zijn om ook de hier bewust
weggelaten teksten te kunnen consulteren? Verschilt dat bovenregionaal
taalgebruik van de bisschop in zijn brieven voor de Twentenaren van de
plaatsgebonden stukken uit Twente zelf? 14 Verschillen afschriften wat hun
taal betreft van originelen? En indien ja, op Welke punten en waarom? En
ziet dat er in de 14 de eeuw anders uit dan in de 13° e? Doordat al dit verdachte materiaal op voorhand uitgesorteerd werd, is het corpus van Seyger niet
meer in staat om dit snort vragen te beantwoorden.

" Idem, Criteria bij de corpusvorming, 26.
14 De auteur heeft in het kader van zijn dissertatie een tweede corpus teksten aangelegd,
waarin hij deze bisschoppelijke documenten heeft opgenomen om ze met het Twentse corP te vergelijken.
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Wat de kwaliteit van de editie betreft daarentegen, zien de uitgaven er voortreffelijk uit. Aan hoofdletters en kleine letters is niet geraakt. 15 De middeleeuwse spellingvarianten u, v, w, j, i, y en dergelijke werden exact gehandhaafd. En hoewel om druktechnische redenen een wat ongelukkige markering van de opgeloste abbreviaturen is gekozen, ' weet de lezer precies wat er
werkelijk in de bronnen staat en wat de uitgever heeft toegevoegd of weggelaten. Alle stukken zijn gedateerd en in de concordanties precies gerdentificeerd. En een inleidend regest Licht de lezer in over de inhoud van elk document.
Dit zijn dus bijna ideale condities. Des te meer valt te betreuren dat de uitgever na al de moeite die hij zich getroost heeft om de stukken in de archieven op te sporen en te transcriberen, niet ook nog de laatste stap heeft gezet
om het optimum te bereiken:
"Voorts werd naar codicologische of paleografische aspecten geen
onderzoek gedaan. Ook een onderzoek naar zegels of handen, hoe
nuttig ook, is vanwege de investering in tijd achterwege gebleven.
Doordat er over een Lange periode (bijna twee eeuwen) en zowel in
vier verschillende Twentse steden als ook bij ambtman en rentmeester in Twenthe (en soms bij hofmeier) werd gezocht, is de noodzaak
van de studie naar de (verschillen in) handen onzes inziens ook geen
conditio sine qua non.""
Ik wil dit laatste niet ontkennen, maar ik ben er van overtuigd dat de mogelijkheid van individualisering van de taal van middeleeuwse scribenten de
belangrijkste wegwijzer is bij de interpretatie van verschijnselen van talige
aard. Wanneer kopiisten door paleografisch onderzoek worden geidentificeerd, kan men hun individuele schrijfgedrag soms tijdens het verloop van
ettelijke jaren bestuderen en in relatie zetten tot de plaats waar ze hun opleiding hebben genoten, tot het schrijfcentrum waartoe ze behoren en de collega's met wie ze samenwerkten. Ook al kennen we hun namen niet, toch kunnen we uit hun manier van schrijven hun herkomst reconstrueren en vaststellen in Welke mate zij aangeleerd schrijfgedrag vertonen of daar kritisch

'5 G. Se er o. c. Transcriptie van de oorkonden, 28.
16 Het afgekorte gedeelte staat tussen ronde haakjes.
" G. Se er o. c. 28.
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mee omgaan. " We kunnen de individuele ontwikkeling van hun schrijfgewoontes observeren en de motivatie die daarachter steekt, proberen te achterhalen. Doen we dit niet, dan Levert het beste corpus alleen statistische
gegevens op, die geen rekening houden met de belangrijke, zij het meestal
alleen impliciete, getuigenissen van de tijdgenoten zelf. Neen, paleografisch
onderzoek is geen conditio sine qua non, maar het zou buitengewoon jammer zijn, als iemand al dit bronnenmateriaal zou gaan sorteren en transcriberen en dan uit tijdsgebrek het zo nuttige paleografische onderzoek achterwege zou laten. Deze gemiste kans komt nooit meer terug.19
Iedereen die ooit met ambtelijk materiaal heeft gewerkt, weet er de voordelen voor het linguistisch onderzoek van te waarderen, maar is zich ook in
ruime mate van zijn nadelen bewust. We hebben erop gewezen dat oorkonden door hun formule-achtige taalgebruik als het ware gepredestineerd zijn
voor onderzoek naar de regionale klankvariatie. Maar om dezelfde reden
zijn ze vrijwel onbruikbaar voor een aantal andere vraagstellingen.
Syntactisch onderzoek heeft weinig zin, daar men hier niet met spontane
woordvolgorde te maken heeft, maar met formules die permanent afgeschreven werden en die niet zelden hun oorsprong en hun woordvolgorde
ontlenen aan een Latijns voorbeeld. Problematisch is ook het onderzoek
naar lexicologische fenomenen binnen de oorkondentaal. De eentonigheid
van oorkonden sluit zelfs talrijke vragen ten enen male uit. Omdat – om een
enkel voorbeeld te noemen – aanspreekvormen in oorkonden nauwelijks
voorkomen, 2° kunnen belangrijke onderdelen van het werkwoordsparadigma aan de hand van ambtelijk materiaal niet onderzocht worden. Daardoor
blijven deze teksten ons ook het antwoord schuldig op vragen die b.v. de
pragmatiek van de aanspreekvormen betreffen.

18

Vgl. A. Berteloot, "Regionale, lokale and individuele variatie in Middelnederlandse oorkonden uit de 13de eeuw." in: Taal en Tongval. Themanummer 8 (1995), 91-123.

19 We hoeven ons hier niet bezig te houden met de vraag of het Middeltwents met zijn
Nedersaksische achtergrond zou passen in een corpus van Middelnederlandse teksten,
maar ook wanneer men zich tot een Zuid-Nederlands corpus wil beperken, zal enig theoretisch overleg noodzakelijk zijn over het probleem, waar de geografische grenzen van dat
Zuid-Nederlands in de Middeleeuwengetrokken dienen te worden.
20

Vgl. A. Berteloot, "Wilstu? - Du wilt! De uitgangen van de tweede persoon enkelvoud van
het werkwoord in het dertiende-eeuwse Middelnederlands." in: Taal en Tongval,
Themanummer 12 (1999), 81-102.
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De informatie die het ambtelijk materiaal niet verstrekt, vindt men daarentegen ten overvloede in literaire teksten, waarbij ik het woord "literair" hier
niet in de moderne zin van het woord begrijp. Tot de literatuur reken ik
naast de bellettrie ook stichtelijke teksten, religieuze en wetenschappelijke
tractaten, zowel in verzen als in proza. Prozateksten zijn de beste informanten op het vlak van de syntaxis, versteksten zijn onmisbaar voor het onderzoek naar de rijmtechniek en de geografische variatie die daarbij om de hoek
komt kijken. Het spreekt dus vanzelf, dat beide tekstsoorten, in streng diplomatische editie en begeleid van grondig codicologisch-paleografisch onderzoek in het corpus vertegenwoordigd horen te zijn.
Ook hier heb ik een mooi voorbeeld bij de hand en wel het oudste handschrift van de Zuid-Nederlandse vertaling van de Legenda aurea, dat
bewaard wordt door de zusters van het Brugse Sint-Janshospitaal. Het is
maar fragmentair overgeleverd, maar bevat een (zij het cryptische geformuleerd) colofon. ' De datering staat vast: het is geschreven in 1357 of 1358. De
taal verraadt een herkomst uit het uiterste zuiden van Oost-Vlaanderen of
het zuidwesten van Zuid-Brabant. En het grote belang van het codicologisch-paleografisch onderzoek blijkt ook hier weer ten overvloede. De taalkundige lokalisering van het handschrift wijst naar het Kartuizersklooster te
Herne als thuisklooster van de z.g. Bijbelvertaler van 1360. Codicologischpaleografisch onderzoek zou deze linguistische bevinding kunnen bevestigen
of ontkennen. In het kader van de editio princeps van de Zuid-Nederlandse
vertaling van de Legenda aurea wordt er momenteel een uitgave van dit
handschrift voorbereid, ' waarbij de tekst volgens streng diplomatische
maatstaven wordt getranscribeerd. Doordat hij in een relatief groot aantal
jongere afschriften bewaard is gebleven, wordt het mogelijk deze kopieen uit
alle hoeken van het Nederlandse taalgebied naast elkaar te leggen en de
variatie in de afschriften te bestuderen. Op het vlak van de woordgeografie
blijkt dit corpus een schat aan informatie te bevatten, en ook op het morfologisch en syntactisch vlak ziet het er veelbelovend uit. Het zou daarom ook
wenselijk zijn in het corpus van 1 e-eeuws Middelnederlands ook meerdere
contemporaine afschriften van dezelfde tekst op te nemen.
Mijn betoog samenvattend wil ik met het oog op het feit dat elk teksttype
verschillende taalregisters reflecteert en als vehikel voor verschillende taalkundige kenmerken (fonologische, morfologische, lexicale, syntactische,
pragmatische) fungeert, pleiten voor een corpus dat uit een groot aantal verschillende tekstsoorten is samengesteld. Onmisbaar zijn oorkonden en ande-
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re ambtelijke teksten van verschillend allooi: goederenlij sten, privê-documenten, brieven, inscripties e.d. Even onmisbaar zijn literaire teksten, in
proza zowel als in verzen. Voor alle tekstsoorten moeten dezelfde strikt
diplomatische editieregels gelden. Een begeleidende paleografisch-codicologische beschrijving van de bronnen is m.i. onmisbaar. Op deze manier hebben we niet alleen de beschikking over het historisch taalmateriaal, maar
staan we als het ware over de afstand van zes tot zeven eeuwen heen oog in
oog met de individuele schrijvers van de tekst. En dit kan voor het onderzoek van de taal van deze bronnen alleen maar van voordeel zijn.
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Drie segmenteringsaspecten met betrekking
tot de opbouw van een corpus van oude
teksten (in casu 14de-eeuwse oorkonden).
Johan Taeldeman, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde
Universiteit Gent

0. INLEIDING

Wie een corpus van ouder taalmateriaal wil opbouwen, moet zich vooraf
grondig bezinnen over een aantal dimensies waarlangs z/hij dat corpus dient
uit te bouwen. Er is allereerst een ruimtelijke dimensie (welke plaatsen of
regio's?), maar ook een temporele (hoeveel tijdsdoorsneden of tijdslagen?)
en een individuele (hoeveel verschillende handen per ruimtelijke + temporele cel?). Eigenlijk is er nog een vierde dimensie: de tekstsoortehjke, maar die
komt hier niet ter sprake omdat het hier beoogde corpus (in navolging van
en als Vlaamse aanvulling op het Amsterdamse corpus-van Reenen) ' in eerste instantie enkel 14°e -eeuwse oorkonden zal bevatten. Hieronder volgen
een aantal overwegingen en concrete voorstellen m.b.t. de eerste drie dimensies.

1. DE RUIMTELIJKE DIMENSIE

Het spreekt vanzelf dat naar een zo evenwichtig mogelijke ruimtelijke spreiding van 1 zr-eeuws oorkondenmateriaal gestreefd moet worden.
M.b.t. de ruimtelijke distributie wil ik allereerst het volgende nogal principiele punt aansnijden: moeten we uitgaan van een punctualistisch (1 plaats
= 1 meetpunt) of een vlakkenmatig kaartbeeld? In dit verband is het interessant erop te wijzen dat in de twee atlasachtige publicaties over het 13 de
punctualisti--euwsNdrlankvbeicoptnalgrukis:he

P. van Reenen , "`Goed' en `uit' in de le-eeuwse Nederlandse dialecten." in: Huldealbum
P
Hugo Ryckeboer. Gent: RUG, 2000, 485-500.
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sche door Berteloot (1984) 2 en het vlakkenmatige door Mooijaart (1992).3
Op de tweede is er meer kritiek geuit dan op de eerste.'
Welke overwegingen brachten Mooijaart ertoe het vlakkenconcept toe te
passen? In eerste instantie deed zij dat omdat sommige documenten niet met
zekerheid lokaliseerbaar waren (althans niet in een bepaalde plaats, wel in
een regio). Verder was er ook een statistisch motief: door de zeer ongelijke
ruimtelijke verdeling van de beschikbare teksten zouden er op de kaart(en)
grote Witte vlekken ontstaan zijn, vandaar haar toevlucht tot ruime gebieden
met liefst een behoorlijke stad erbij met een (vrij) grote tekstproductie. Ten
slotte argumenteerde ze dat je door van grote(re) ruimtelijke entiteiten te
vertrekken, de relatieve inbreng van de individuele schrijvershand (en de
daarmee sours samenhangende vertekeningen) kon verminderen. Puur linguistisch/dialectologisch is die werkwijze echter niet wenselijk. Ik bespreek
bier slechts kort mijn twee belangrijkste bezwaren.
1 Er is/was geen betrouwbare basis voor de vlakkenindeling. Je kunt van
historische grenzen uitgaan maar dat waren zelden ook (z)ware dialectgrenzen. Je kunt ook van de hedendaagse dialectgebiedsvorming vertrekken, maar zo ga je fundamenteel anachronistisch tewerk want de huidige dialectkaart reflecteert heel veel postmiddeleeuwse gebiedsvorming
en grensverschuiving. (Denken we b.v. maar aan de Brabantse expansie).
Een bijzonder sterk voorbeeld hiervan is de nu heel stevige grens (eigenlijk: grensgebied) tussen de West-Vlaamse en de Oost-Vlaamse dialecten. ' Die grens zal er in de 13 de en 14' eeuw heel waarschijnlijk niet (of ten
hoogste embryonaal) geweest zijn. Ze heeft vooral vanaf de 16 ' eeuw
body gekregen als westgrens van Brabantse expansies in OostVlaanderen en ook van autochtone Oost-Vlaamse innovaties.6

2 A. Berteloot, Bijdrage tot een klankatlas van het dertiende-eeuwse Middelnederlands. Gent:
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1984.

Atlas van Vroegmiddelnederlandse taalvarianten. Utrecht, 1992.
3 M. Mooijaart,
4 0.a. door mezelf bij Mooijaarts promotie en door Berteloot in: A. Berteloot, "Regionale,
lokale en individuele variatie in de dertiende-eeuwse Nederlandse oorkondentaal." in: Taal

en Tongval, Themanummer 8 (1995), 91-123.
5 J. Taeldeman, "De regenboog van de Vlaamse dialecten." in: M. Devos, J. De Caluwe en
J. Taeldeman, Het dialectlandschap in Vlaanderen. (Reeks Wetenschappelijke nascholing).
Gent: RUG, 2001, 3-15.
6

J. Taeldeman, "Diepe structurerende factoren onder het Oost-Vlaamse klankoppervlak. "
in: Taal en Tongval, Themanummer 13, 2001 (ter perse).
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2 Een vlakkenkaart a la Mooyaart belemmert het uitzicht op lokale(re)
variatie en op de specifieke positie van een bepaalde plaats in het toenmalige taallandschap. Dat is zeker het geval als de vlakkenvorming door
taalextrinsieke (o.a. statistische) motieven geInspireerd is. Frappante vertekeningen kunnen hiervan het gevolg zijn. Berteloot (1995: 97) geeft
daar een sterk voorbeeld van. Om bovengenoemde statistische reden
heeft Mooijaart Antwerpen bij de regio Noord-Brabant ingedeeld. Heel
wat kaarten in Berteloots atlas hadden intussen aan het Licht gebracht
dat de Antwerpse schrijftaal in de 13 ' eeuw onder sterke Vlaamse
invloed stond. In de atlas van Mooijaart wordt dit typisch Antwerpse
kenmerk echter wegens het vlakkenprocêdê overgedragen op de hele
regio "Noord-Brabant". Ik voeg daar zelf nog een voorbeeld aan toe. Op
tal van kaarten in Mooijaart (1992) (o.a. de kaart met de tegenstelling

op/ up) komt de regio Oost-Vlaanderen (exclusief de Denderstreek) als
heel westelijk georienteerd over. Dat is echter bijna uitsluitend toe te
schrijven aan de (vele) teksten uit Gent en het Meetjesland. Maar ook het
zuidelijker gelegen Oudenaaarde is in dat Oost-Vlaamse vlak terechtgekomen en wordt dus ook als een plaats met een erg westelijk getinte
schrijftaal gepresenteerd, hoewel Hoebeke duidelijk aangetoond heeft
dat Oudenaarde veel meer naar het oosten georienteerd was.'
De vlakkenindeling bij Mooijaart is ongetwijfeld in eerste instantie ingegeven door de erg ongelijkmatige, lacuneuze ruimtelijke spreiding van de 13'eeuwse teksten. Voor de 14' eeuw zijn er echter veel meer teksten en ze zijn
ook al veel beter gespreid in de ruimte. Op grond van deze overwegingen
lijkt het ons voor het 14 '-eeuwse oorkondencorpus wenselijk dat van het
werken met grote vlakken als geografische cellen afgezien wordt. Ons staan
veeleer eenplaatsige meetpunten (doorgaans steden) of steden met hun
onmiddellijk ommeland of uitzonderlijk ook wel eens een concentratie van
steden (b.v. de Denderstreek met Dendermonde, Aalst, Ninove en
Geraardsbergen) voor de geest. Wij verwerpen dus niet helemaal het vlakkenconcept maar wensen er enkel kleinschalig gebruik van te maken.

7

M. Hoebeke, De middeleeuwse oorkondentaal te Oudenaarde. Gent: Koninklijke Vlaamse
Academie voor Taal- en Letterkunde, 1968.
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We streven dus best naar een zo gelijkmatig mogelijke spreiding van onze
geografische cellen. Daarbij dient zeker op een evenwichtige west/oost-spreiding gelet te worden, omdat de oudste en diepste tegenstellingen een
west/oost-karakter hebben (en dus zeker ook al in het 14° e-eeuwse taallandschap heel nadrukkelijk aanwezig waren). Terwille van de haalbaarheid denken wij concreet aan een 25 a 30 ruimtelijke cellen. Die worden echter best
niet a priori afgebakend. Het lijkt ons verkieslijker inductiefte werk te gaan:
in een eerste verkenningsronde worden van alle plaatsen de oorkonden gelnventariseerd en vervolgens worden maximum 25 a 30 cellen of meetpunten
in de bovengenoemde zin aangeduid. In een volgende fase moet dat ruimtelijke net geconfronteerd worden met de "Belgische" oorkonden in het
Amsterdamse corpus van 1 e-eeuwse oorkonden van Van Reenen. Volgens
de laatste stand van zaken 8 is dat corpus precies voor de zuidelijke gebieden
nog erg lacuneus. Prioritair zullen dus de heel opvallende ruimtelijke lacunes in dat corpus opgevuld moeten worden. Zonder erg in detail te treden
geef ik hieronder een bondig overzicht van het Amsterdamse materiaal:
West-Vlaanderen: 116 teksten, waarvan echter 113 uit Brugge + de onmiddellijke omgeving. Hieraan dient minimaal een cel in de Westhoek en ook
een in het zuidoosten (Kortrijk + omgeving) toegevoegd te worden.
Oost-Vlaanderen: maar 54 teksten, waarvan ongeveer drie vierde uit Gent +
de onmiddellijke omgeving. Eigenlijk is de hele "provincie" ondervertegenwoordigd. Hier moeten zeker nog een viertal cellen helemaal
opgevuld worden: het Meetjesland (centrum Eeklo), Zuid-OostVlaanderen (centrum Oudenaarde), de Denderstreek en — indien
mogelijk — het Waasland.
Antwerpen + Brabant: 190 teksten. Dat lijkt veel, maar er is weer een erg
ongelijkmatige spreiding. Zo zijn er maar 5 oorkonden uit de stad
Antwerpen (uit Brussel + omgeving daarentegen 74) en weer zijn sommige regio's absoluut ondervertegenwoordigd: Mechelen + KleinBrabant, de Voorkempen (met Lier als centrum), de Kempen (met
Turnhout of Herentals als centrum), het Geteland (met Tienen) en de
streek van Leuven.

8 Zie van Reenen, o. c. 2000.
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Limburg: 163 teksten (wat vrij veel is en o.a. te danken is aan het werk van
Moors (1952) 9 over de Limburgse oorkondentaal). Toch zijn er ook
hier weer enkele zwak bezette gebieden, o.a. Tongeren + onmiddellijke omgeving, het Maasland (met Maaseik) en heel Noord-Limburg
(met Peer en Bree als mogelijke centra).
Wij vatten nog even ons voorstel samen: na een eerste ronde van zo grondig
mogelijke inventarisering van 14 '-eeuwse oorkonden bakenen we ongeveer
25 ruimtelijke cellen (meetpunten in de ruime zin) of die zo gelijkmatig
mogelijk gespreid zijn over het hele gebied. Daarna wordt nagegaan in hoeverre die cellen al gevuld zijn via het Amsterdamse corpus. De overblijvende lacunes dienen dan zo goed mogelijk opgevuld te worden.

2. DE TEMPORELE GELAAGDHEID
Een eeuw is lang. Als we uitzicht willen krijgen op bepaalde evoluties/verschuivingen, dan moeten we de 14 ' eeuw gaan segmenteren. Hierbij dienen
zich twee mogelijkheden aan: ofwel laten we die segmentering afhangen van
taalextrinsieke feiten en gebeurtenissen die echter ook een invloed gehad
kunnen hebben op de schrijfcultuur en op schrijftradities (b.v. de grote pestepidemieen omstreeks 1350 of de machtsovername door de Bourgondische
hertogen in het laatste kwart van de 14' eeuw), ofwel delen we de 14 ' eeuw
op in vier kwartieren (wat ongeveer overeenkomt met een generatie). Die
tweede werkwijze is bij nader inzien behoorlijk verzoenbaar met de eerste
invalshoek, want de periode van de Zwarte Dood valt ongeveer samen met
de overgang van het tweede naar het derde kwartier en het aantreden van de
Bourgondische hertogen valt in het vierde kwartier.
Misschien zullen in het eerste en mogelijk ook het tweede kwartier nog een
aantal geografische cellen ondervertegenwoordigd zijn, maar naar het einde
van de 14de eeuw wordt die kans vrij klein. In dat geval dient het motto te luiden: "roeien met de riemen die je hebt". Het hoeft geen ramp te zijn als een
paar geografische cellen voor een bepaald kwartier onvoldoende opgevuld
kunnen worden. In geografische cellen met een grote oorkondenproductie

9 Joseph Moors, De oorkondentaal in Belgisch-Limburg 1350-1400. Brussel: BICN, 1952
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verdient het m.i. ook aanbeveling de teksten vooral te kiezen uit het centralere deel van elke kwarteeuw (b.v. 1305-1315, 1330-1340, 1355-1365 en 13851395).

3.

HET INDIVIDUELE ASPECT

Te overwegen valt ook een diversifiering van het corpus volgens schrijvende
individuen, de zogenaamde handen. Op dat vlak stellen we het volgende
voor: als je voor een bepaalde geografische cel en in een bepaalde kwarteeuw
een ruime keuze aan teksten hebt, moet je je subcorpus ook qua handen proberen te diversifieren. Concreet lijken vier verschillende scribenten ons een
behoorlijk compromis tussen het ideale (nl. alle handen) en het haalbare.

4.

TER AFRONDING

Al wat hierboven voorgesteld werd, komt neer op een scenario met 100 cellen: 25 meetpunten maal 4 kwarteeuwen. Als we per cel een maximaal tekstvolume van acht bladzijden (liefst van vier verschillende handen) nastreven,
zou het hele corpus 800 bladzijden tekst opleveren. Het lijkt me geen sinecure om in een tijdspanne van twee jaar zo ver te geraken maar gelukkig is
er al het vele voorwerk van onze Amsterdamse collega's.
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Het 14de-eeuwse Middelnederlandse oorkondencorpus als dynamisch-systematisch referentiekader voor taalkundig onderzoek.
Pieter van Reenen, Vrije Universiteit Amsterdam

0. INLEIDING

Reinaert de Vos kwam uit Vlaanderen, maar is dat ook zo met Karel ende
Elegast? Schreven de klerken van de graaf van Holland en Zeeland
Hollands, Zeeuws, Haags, of van alles een beetje? Middelnederlandse teksten zijn in elk geval niet in standaard Nederlands geschreven, want dat
bestond toen niet. Het Middelnederlands is niets meer (en niets minder) dan
een verzameling dialecten. Wat die dialecten waren, en wat de verschillen
ertussen waren, kon vaak niet goed worden vastgesteld. Een van de problernen was dat in de manuscripten van literaire teksten meestal niet staat wanneer en waar ze geschreven zijn. Ze werden eenvoudig van elkaar overgeschreven en min of meer aangepast aan het dialect van de scribent. Wie wil
weten hoe bij voorbeeld het Gents, Antwerps, Brussels, Brugs, Amsterdams,
Gouds, Gronings van de Middeleeuwen geschreven werd, kan eigenlijk
rnaar op een tekstsoort een beroep doen: oorkonden, originele documenten
waarvan de datum van redactie en herkomst vast staat, want die staan er
rneestal in vermeld.
Het belangrijkste doel van deze studie is duidelijk to maken dat de taalkundige informatie die in oorkondenverzamelingen ligt opgeslagen kan dienen
als een dynamisch systematisch referentiekader niet alleen voor taalkundig
onderzoek, maar ook voor het integreren van alle andere tekstsoorten in dat
onderzoek: literaire teksten in de ruimste zin van het woord, registers, rekeningen, leggers en allerhande andere soorten ambtelijke bescheiden. In de
eerste plaats dient zo'n oorkondenverzameling echter als uitgangspunt voor
de beschrijvingen van middeleeuwse dialecten, als input voor dialectkaarten
en als basis voor het lokaliseren van teksten (manuscripten) van onbekende
herkomst. Hoe dichter het netwerk van oorkonden in de tijd en in de ruimte, hoe nauwkeuriger de verkregen informatie. Van de 13 ' eeuw is op deze
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wijze inmiddels veel bekend, dankzij vooral het werk van Gysseling ' en de
twee dialectatlassen op zijn werk gebaseerd. 2 Deze betreffen echter vooral
Vlaanderen, want in het huidige Nederland werden toen nog weinig oorkonden in het Middelnederlands geschreven. Voor de 14 ' eeuw is de afgelopen decennia een verzameling aangelegd door Maaike Mulder en mijzelf,
met de nadruk op het huidige Nederland. ' In Vlaanderen ligt het terrein nog
in belangrijke mate braak. Verdere completering van het 14 ' -eeuwse corpus
ook in Vlaanderen is daarom zeer gewenst.

1 . WAAROM OORKONDENCORPORA?

De afgelopen decennia zijn diverse corpora van oudere taalgegevens aangelegd met het oog op taalkundig onderzoek. Daaronder nemen oorkondenverzamelingen een prominente plaats in. "Wil men de middeleeuwse talen
leren kennen, dan moet je de oorkonden bestuderen", had Fallot al in 1839
betoogd. 4 Toch zijn oorkonden niet in alle opzichten het ideale materiaal
voor taalkundig onderzoek. Waarschijnlijk bevatten ze maar tot op zekere
hoogte spontane spreektaal, en vooral aanvangs- en slotformules lijken in
menig opzicht stereotiep over te komen. Waaraan hebben de oorkonden dan
hun prominente plaats in het taalkundig onderzoek te danken?
De reden waarom originele oorkonden het beste uitgangspunt vormen voor
taalkundig onderzoek in de middeleeuwen is dat zij als geen andere tekstsoort een gidsdocumentatie, en op basis daarvan een dynamisch-systema-

Maurits Gysseling, Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300) . m.m.v.
Willy Pijnenburg. Reeks I: Ambtelijke bescheiden. Den Haag: Nijhoff, 1977.

Bijdrage tot een klankatlas van het dertiende-eeuwse Middelnederlands.
2 Amand Berteloot,
Gent: KANTL, 1984; en Marijke Mooijaart, Atlas van Vroegmiddelnederlandse

Taalvarianten. Leiden, 1992(proefschrift).
3 Pieter van Reenen en Maaike Mulder, "Een gegevensbank van 14'-eeuwse
Middelnederlandse dialecten op computer." in: Lexikos, 3 (1993), 259-281; en Pieter van
Reenen, "`coed' en `uit' in de 14 de-eeuwse Nederlandse dialecten." in: Veronique de Tier,
Magda Devos, en Jacques van Keymeulen (red.), Huldealbum Hugo Ryckeboer. Gent:
Universiteit Gent(Vakgroep Nederlandse Taalkunde), 2000, 485-500.
4

Gustave Fallot, Recherches sur les formes grammaticales de la langue francaise et de ses dialec-

tes au 13e sikle. Paris: Imprimerie Royale, 1839.
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tisch referentiekader, kunnen vormen. Een corpus teksten dat een referentiekader vormt dient zich te kenmerken door de combinatie van de volgende eigenschappen:
– het moet om een groot aantal teksten gaan
– de teksten moeten goed te lokaliseren zijn
– de teksten moeten afkomstig zijn uit alle delen van het taalgebied
– het moet bekend zijn wanneer de teksten zijn geschreven.
In de middeleeuwen is maar een tekstsoort te vinden waarbij deze combinatie van eigenschappen in sterke mate wordt aangetroffen en dat zijn originele lokale oorkonden. Is dat referentiekader dynamisch-systematisch georganiseerd, dan kunnen de eigenschappen van de middeleeuwse dialecten verrassend scherp aan het Licht komen. Bovendien kan ook aan tekstsoorten
waarvan de herkomst niet bekend is via een lokaliseringsprocedure, gebaseerd op de gegevens uit de oorkonden, een plaats in de taalkundige ruimte
worden toegekend. Aldus gelokaliseerde teksten kunnen de taalkundige
informatie uit de oorkonden completeren. Daarnaast kunnen al gelokaliseerde teksten dienen ter controle op de taalkundige betrouwbaarheid van
de oorkonden. Via de tussenstap van de lokaliseringsprocedure kunnen zo
ook andere tekstsoorten een duidelijke rol spelen bij het taalkundig onderzoek.

2. EEN OORKONDE UIT GENT

Figuur 1 geeft een oorkonde uit Gent. Het gaat om een van de 28 oorkonden in het corpus 14 '-eeuwse Middelnederlandse oorkonden, die tot nu toe
"in de stede van Ghent" (zie figuur 1 regel 2) gelokaliseerd zijn. Hij komt uit
het archief van de Wollewevers, regest no 28 gedeponeerd in het stadsarchief
van Gent, en is als volgt gedateerd: "Dit was ghedaen int jaer ons heeren als
men screef m ccc ende drie ende vijftech vp onser vrouwen dach in maerte."
De zaken erin besproken betreffen alleen Gent (zie figuur 1 regel 14, 16). Op
grond van deze taalexterne omstandigheden concluderen wij dat de taal van
de oorkonde Gents is. Dat is weergegeven in het oorkondenummer, in figuur

2 is dat _o:I221p35301. 1221 is het Kloekenummer voor het dialect van
Gent, de p staat voor plaats, 353 staat voor het jaar 1353. De laatste twee
cijfers zijn volgnummers voor wanneer meer dan een oorkonde uit hetzelfde

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN 1 401

62

Figuur 1: Een oorkonde uit Gent. Wollewevers 28.
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jaar uit dezelfde plaats afkomstig is. Het geheel wordt voorafgegaan door
_o: oorkondenummer. Voor Brugge hebben wij 61 van zulke oorkonden,
voor Brussel 57 voor Gouda 112, enz. Om al deze oorkonden voor systematisch onderzoek te ontsluiten zijn ze getranscribeerd (zie figuur 2), morfologisch gecodeerd en op een voor automatisch onderzoek praktische manier
op computer opgeslagen (zie figuur 3): het lemma is toegevoegd (_1:kennehjk), benevens een morfologische code (_mc100). Daarnaast nog eigenschappen van het origineel zoals hoofdletter Ct(c1)= de eerste letter van het
woord is een hoofdletter (capital)), of in het origineel twee woorden (_t(k4)
= achter letter 4 staat in het origineel een spatie). Met eenvoudige programmatuur kunnen dan zeer snel alle taalkundig relevant geachte vormen van
een bepaald type uit een oorkonde geselecteerd worden, en vorm voor vorm
van het juiste oorkondenummer, dat wil zeggen van een plaats- en tijdsaanduiding worden voorzien. Het resultaat is een lijst van vormen, waarvan van
elke geselecteerde vorm vaststaat in Welk jaar hij geschreven is en in welke
plaats. Dankzij deze dynamische wijze van gegevensorganisatie ontstaat een
referentiekader van taalkundige gegevens: waar en wanneer komt welke
vorm voor en met welke frequentie.

_o:1241p35301.Wollewevers.28
Kenlic si alien den ghenen die nu siin ende hier naer wesen zullen dat
Broeder jan Coutaert Meester van den begghaerden in de stede van
ghent in den tijt dat dese dinghen hier naer ghescreue(n) ghedaen
waren heeft ghecocht wel en(de) redenlike jeghen den heere jacoppe
vten berghe priester(e) neghentien schelle vijf penne parisise ende eene
poiteuine jaerleker en(de) eeweleker renten te gheldene telken sente
bamesse. ende dat om eene Somme van ghelde van der welkere der
jacop hem kent wel en(de) redenleke te vullen betaelt en(de) al vp vernought van broeder janne voerseit. welke voerseide heruelike rente
broeder jan heeft ghecocht ter fermerien bouf van den begghaerden
voerseit ende soe es gheleghen vp de herue van voren ter straten tote
bachten in de Schelde daer zegher ser filips een huus vp heeft staende
met tween gheuelen naest den huse ende den herue toe behoerende
den heere janne van huesdinc in deene side. ende naest den huse ende
den herue toe behoere(n)de fransoise sloeuen in dandere side al ghestaen ende gheleghen in den quaetham van welker(e) voerseidere her-
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uelikere renten der jacop hem heuet onthereft ter fermerien bouf
voerseit ende ontgoedt met monde met alme en(de) met ochwerpinghen ende met al der toe te doene dat hire toe schuldech was te doene
naer wet costume en(de) vsage van der stede van ghent. ende heeft er
Broeder janne inne ghehereft en(de) ghegoedt. en(de) der jacop
beloofde hem waerscap naer wet costume ende vsage van der voerseider stede van ghent. ende Broeder jan beual se hem weder alse recht
Hier ouer waren gheroupen in orconschepen alse heruachteghe liede
binnen ghent jacop de wale en(de) jan [B]aquaert. Dit was ghedaen
int jaer ons heeren als men screef .M.CCC. ende drie ende vijftech vp
onser vrouwen dach in Maerte
Figuur 2: Transcriptie van de oorkonde uit figuur 1.
_o:1241p35301.Wollewevers.28
kenlic_Lkennelijk_mc100_t(c1) si_Lzij_mc406 allen_l:al_mc324
den_l:de_mc474 ghenen_l:geen_mc414 die_l:die_mc421
nu_Lnu_mc510 siin_Lzijn_mc204 ende_Len_mc800 hiernaer_Lhierna_mc610_t(k4) wesen_l:wezen_mc250 zullen_Lzullen_mc214
dat_Ldat_mc810 broeder_Lbroeder_mc000_4c1)
jan_Ljohannes_mc020 coutaert_Lkoudhaard_mc020_t(c1)
meester_l:meester_mc000_t(cl) van_l:van_mc700 den_l:de_mc474
begghaerden_Lbeggaard_mc014 in_l:in_mc700 de_Lde_mc471
stede_Lstad_mc001 van_l:van_mc700 ghent_Lgent_mc020

Figuur 3: Het begin van de oorkonde uit figuur 1 en 2 met morologische
codes, lemma en verdere informatie.
3. HET CORPUS 14DE-EEUWSE OORKONDEN
Onze verzameling van le-eeuwse oorkonden is niet ideaal. Ten eerste zitten
er ook niet-lokale oorkonden in. Die kunnen dan niet in Gent worden gelokaliseerd maar wel in de regio Gent. Het Gentse klooster Bifloke heeft veel
contacten met Zeeuws-Vlaanderen. We mogen dan niet a priori zeggen dat
de taal van de oorkonden van het klooster de taal van Gent is, maar wel taal
uit de regio Gent. Dit gegeven is in hun oorkondenummer mee verwerkt:
1721r33001 is een voorbeeld. Bij het Kloekenummer van Gent is 500 opge-
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teld, en r staat voor regio. Is genoeg lokaal materiaal beschikbaar, dan kunnen de regionaal gelokaliseerde oorkonden natuurlijk beter buiten beschouwing blijven, want ze vervagen de scherpte van de dialectverschillen. Maar
ze helemaal weglaten kunnen we ook niet. We zouden dan voor Drenthe
geen enkele in een plaats te lokaliseren oorkonde over houden. Niet geheel
scherpe informatie is dan altijd nog beter dan geen informatie.5

4.

LOKALISERING VAN TEKSTEN VAN ONBEKENDE HERKOMST

Een ander nadeel van oorkonden is dat ze nogal eens stereotiep taalgebruik
lijken te bevatten. Daar zit ongetwijfeld iets in. Het geldt waarschijnlijk voor
syntactische eigenschappen, 6 al is dat zeker niet over de hele linie het geval.7
Oorkonden hebben ongetwijfeld een beperkt, en niet altijd representatief,
vocabularium. Het is daarom de moeite waard na te streven om ook literaire teksten bruikbaar te maken voor taalkundig onderzoek. Literaire teksten
zijn meestal niet in origineel beschikbaar maar in een of meer manuscripten
die onderling in taalgebruik, i.e. dialectale herkomst, kunnen verschillen. De
dialectale herkomst is in het algemeen slechts bij benadering bekend. Vaak
blijkt in de manuscripten ook meer dan een dialectlaag onderscheiden te
moeten worden. Al blijft het vaak moeilijk het taalgebruik van literaire teksten precies te dateren, een systematische vergelijking van vormen van de
oorkonden met die van de literaire teksten kan resulteren in een lokalisering
van de taal van de manuscripten van een literaire tekst. Een lokaliseringsprocedure vergelijkt dialectvormen (of schrijfvormen) uit de oorkonden met
de corresponderende vormen in de literaire teksten en berekent de mate van
overeenkomst per plaats. Een voorbeeld: Bevat een literaire tekst de vorm

zelen (of selen) "zullen", dan laten de oorkonden zien dat deze schrijfwijze

5 Voor meer over het corpus, zie van Reenen & Mulder, o.c., 1993; en van Reenen, o. c., 2000.
"...alien dengenen die dese letteren sien selen / selen sien, ende horen
6 cf. Ann Marynissen ,
lesen ... Over volgordevariatie in de werkwoordelijke eindgroep in de Middelnederlandse
bijzin." in: Eef Dijkhof, Jan Goossens, en J. van Loon (red.), De verschriftelijking van het

Nederlands. Taal en Tongval Themanummer 12 (1999), 136-158.
' Blijkens carte 276 over de woordvolgorde in de bijzin in Anthonij Dees, Pieter van Reenen,
en Johan de Vries, Formes et constructions des chartesfrancaises du 13e siêcle. Tobin en:
Niemeyer, 1980.
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(dialectvorm) vrijwel zonder uitzondering in Brabant (vooral Vlaams
Brabant) thuishoort, wat een aanwijzing is dat de taal van de literaire tekst
Brabants is. Bevat de tekst zellen (of sellen) dan wijst dat vrijwel zeker naar
Utrecht. ' Bevatten een tekst deze beide vormen, dan moet worden vastgesteld dat blijkbaar meerdere dialectlagen onderscheiden moeten worden en
dat de taal van de literaire tekst niet homogeen dialect is. Door vele tientallen lokaliseerders in to schakelen, kan op die manier worden achterhaald (a)
tot op welke hoogte de taal van een literaire tekst homogeen dialect is, en (b)
om Welk dialect of welke menging van dialecten het gaat. 9 Wat voor literaire teksten geldt geldt feitelijk voor alle tekstgenres die niet gelokaliseerd zijn.
Kopieen van oorkonden kunnen zo gewenst op dezelfde wijze worden
behandeld.

5.

ANDERE LOKALE BRONNEN DAN OORKONDEN

Wat is de waarde van andere lokale bronnen dan oorkonden voor het taalkundig onderzoek? Als de beste bronnen worden wel Urbaren genoemd.

Urbaren zijn informeler in taalgebruik dan oorkonden, en strikt lokaal. Het
gaat om afspraken tussen pachters en verpachters. De kans is groot dat ze
de lokale spreektaal dichter benaderen dan oorkonden. Helaas zijn ze in het
Nederlandse taalgebied, in tegenstelling tot b.v. Zuid-Duitsland, niet of niet
voldoende beschikbaar. Daarnaast kunnen keuren, leggers, registers, rekeningen en lijsten worden genoemd. Zulke bronnen zijn in grote hoeveelhe-

8

Zie Pieter van Reenen, "The study of medieval language in the Low Countries: the Good,
the Bad and the Future." in: M. Laing en K. Williamson (red.), Speaking in our tongues,

Proceedings of a Colloquium on Medieval Dialectology and Related Disciplines. Cambridge:
Brewer, 1994, 31-49; en van Reenen & Mulder, o. c. ,
1993.
9 Cf. Dees et al., o. c. , 1980; Evert Wattel en Pieter van Reenen, "Visualisation of extrapolated social-geographical data, Structures and contingencies in computerized historical
Research." in: Onno Boonstra, Geurt Collenteur, en Bart van Elderen (red.), Proceedings

of the IX International Conference of the Association for History & Computing.
Nijmegen/Hilversum: Verloren, 1995, 253-262; en Mar it Rem, De taal van de klerken van

degraaf van Holland onder het Henegouwse Huis (voorlopige titel). Amsterdam: Vrije
Universiteit(proefschrift, to verschijnen).
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den beschikbaar. Bij wijze van voorbeeld ga ik kort in op een recente publicatie van vier lokale bronnen. 1° Het gaat om vier Goudse teksten:
Een register: Het Goudse hofstedengeldregister van ca. 1397, een kopie;
een keur: De wyte van de waterschappen, een kopie uit ongeveer 1400;
een lijst: de lijst van straatwachtdistricten, een origineel uit 1405;
een legger: de eerste legger van het gasthuis, een origineel uit 1408.
Het hofstedengeldregister bevat voornamelijk eigennamen, waaronder
beroepsaanduidingen. Daarnaast komt ook heel beperkt vocabularium
voor. Na nummer [355], onder aan de pagina, is een fout gemaakt. Twee
bladzijden zijn bij het kopieren overgeslagen. Daarom zijn ze aan het eind
van het register, bij het kruis, toegevoegd. In de tekst (p. 10) staat:
hier siin twe syden verscr I levflen
ende staen int alre afterste
vant boec gheteikent bij cl yr Tluus
Verder komen aanduidingen voor als: "Die zuutside van der Nuwer Haven"
(p. 12).
In de Wyte van de waterschappen, voornamelijk een kopie van Hand A uit
ongeveer 1400 (LXVIII), van een verloren origineel uit 1340-1345 (LXXI),
staat lopende tekst: "Dit siin die koeren van der stede waterscap alst ghevonden is uut eenre oudt tulle" gevolgd door de doorgestreepte zin: "die vermist
ende verloren is ghebleven". Volgt een lijst van hoe breed de sloten mogen zijn.
De tekst bevat verder nog latere toevoegingen van hand B laatste kwart 15de
eeuw (p. LXV), bijvoorbeeld (p. 26): "Item die grafte om die Goude verbi die
nuwen hofsteden 15 voete wijd, dat is die waterscap." Hand B voegt daaraan
dan toe: "Ende hyet die Nuwe Haven."
De lijst van straatwachtdistricten dateert uit 1405. Het gaat om bewakingsdiensten.

10 Namelijk Koen Goudriaan, Bart Ibelings en J.C. Visser, Het Goudse hofstedengeldregister
van ca. 1397 en andere bronnen voor de vroege stadsontwikkeling van Gouda. Hilversum:
Verloren, 2000.
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Int jaer ons Heren MCCCC ende viif doe wort overdraghen mitter
vroedscap van der stede, dat die borghermeijsters wakes soude winnen,
in allen straten te waken
•••
[31] Item weder van Pieter Jacobs f boemgaert die Nuwe Haven tot
Arend Andries f toe 42 gr.
De eerste gasthuislegger dateert uit 1408. Er staan rentes in genoteerd, bij
voorbeeld p. 47:
Item Ghert Lambrechtssoen huus ende beleghen heeft mit erve den hoec
vander Nuwen Haven Bonder een huus an die noortside
vijf sc. Martijn
De eerste gasthuislegger bevat vele beroepsnamen. Ook die zijn sours dialectisch gekleurd: in de Goudse oorkonden komt nogal eens o voor a voor:
of voor "ar. Dat vinden we terug in de eerste gasthuislegger. Twee beroepen zijn ofsteker = afsteker "wolscheerder" (p. 49) en scoloetsmaker = schalootsemaker "maker van schoenen met houten zool plus leren bovenstuk,
schaatsenmaker" (p. 52)."
Zulke registers en leggers kunnen nog op een andere manier dienen om de
betrouwbaarheid van de oorkondentaal te toetsen, bijv. door ze op basis van
de oorkonden te lokaliseren. De besproken bronnen zouden uiteraard in
Gouda de hoogste score moeten krijgen. Ze zouden zelfs voor een verschijnsel hoger kunnen scoren dan de oorkonden zelf. Gesteld dat in alle
plaatsen of voor of de hoogste score heeft in Gouda, nl. 40%, dan zouden
deze lokale documenten een nog hogere score te zien kunnen geven, hoger
dus dan waar ook in de oorkonden. Dat zou er dan op kunnen wijzen dat de
oorkonden alleen afgezwakt de plaatselijke taal representeren en maar zo nu

11 In de index op beroepen, titels en waardigheden (p. 95) zijn deze twee beroepen voorzien
van een vraagteken. Wie oog heeft voor de ola wisseling, heeft de oplossing snel gevonden.
Zie ook Bert de Haar, "Continuiteit en discontinulteit in degeschiedenis van het
Nederlands: de distributie van /of/ en /af/ voor 'al." in: Anthonij Dees, Anthonie Goeman
en Pieter van Reenen(red.), Corpusgebaseerde woordanalyse. Jaarboek 1988-1989.
Amsterdam: Vrije Universiteit, 1989.
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en dan eens of schrijven. Weliswaar is hiervan tot nu toe niets gebleken,
maar onderzoek naar zulke verschijnselen kan wellicht licht werpen op de
vraag naar de dialecticiteit van dezelfde teksten uit een plaats. Lokale registers, leggers, lijsten kunnen zo de betrouwbaarheid van de oorkonden als
vertegenwoordigers van plaatselijke taal confirmeren, maar zij zullen door
hun beperkte vocabularium de netwerk-referentiefunctie van de oorkonden
niet kunnen vervangen.
Dan zijn er nog de bronnen die, hoewel op enigerlei wijze gelokaliseerd, niet
noodzakelijk lokaal taalgebruik bevatten. Dat is bij de oorkonden, registers
en rekeningen van de graaf van Holland en Zeeland het geval. Ook hier kan
het referentiecorpus oorkonden licht op de zaken werpen. Schrijft Melis
Stoke, eerst werkzaam in Dordrecht, later voor de graaf Haags, Dorts of
nog iets anders?'

6. CARTOGRAFIE
Door de potentiele dichtheid in tijd en ruimte van het netwerk van oorkonden, en dankzij de dynamische organisatie van de taalvormen, hebben de
oorkonden nog een tweede functie waarin zij andere tekstsoorten overtreffen in precisie, met in achtneming van de reserves aan de oorkonden eigen,
hierboven kort aangegeven. Zij zijn de beste en betrouwbaarste input voor
het dialectonderzoek in de middeleeuwen. Selecties uit de dynamisch georganiseerde gegevensbestanden zijn de input voor dialectkaarten en tabellen.
De gegevens uit het 1 e-eeuwse corpus Middelnederlands kunnen dienen als
input voor een kaartprogramma. " Het kaartprogramma berust op een aantal designkeuzes, waarvan er een zich onderscheidt van alle andere op het
gebied bestaande cartografie. Het kaartvlak wordt in essentie gevuld vanuit
de oorkondengegevens zelf. Dit is noch in Dees et al., noch in Berteloot,
noch in Mooijaart het geval. 14 De gegevens worden binair gepresenteerd: een
verschijnsel is of aanwezig of afwezig. Gaat het om twee en niet meer dan
twee verschijnselen, dan kan dus met een kaart worden volstaan. Gaat het

12 Voor dit onderwerp wordt verwezen naar Rem, o.c., (te verschijnen).
" Zie Wattel & van Reenen, o.c., 1995.
'4 Zie Dees et. al., o.c., 1980; Berteloot, o.c., 1984; Mooijaart, o.c., 1992.
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om meer verschijnselen, dan moeten meer kaarten uitsluitsel geven. Een
voorbeeld is: Zelen versus andere vormen van zullen, zellen versus andere
vormen van zullen, zolen versus andere vormen van zullen.'
De cartografie bestaat in essentie uit drie modules:
1 Punten op de hoofdkaart. De punten geven aan waar de informatie vandaan komt. Ze corresponderen met de Kloekenummers in de oorkonden.
Ook regio's zijn als punten voorgesteld, maar ze zijn in de programmatuur wel onderscheiden van de plaatsen. In de designkeuze is hun invloed
minder dan van plaatsen. Desgewenst kunnen deze punten er anders uitzien dan de punten die voor plaatsen staan. In de kleuring van de kaart
hebben ze minder invloed dan de plaatspunten.'
2 Vlakken op de hoofdkaart. De vlakverdeling van de kaart komt tot stand
vanuit de punten, dus vanuit de gegevens zelf. Zoals opgemerkt, is dat
nieuw. Er zitten dus op dit punt Been a priori opvattingen over dialectgrenzen in. Het legt de last van de betrouwbaarheid van de kaart bij de
linguist, die het oorkondencorpus opbouwt: hoe beter gespreid de informatie in zijn oorkondenverzameling hoe betrouwbaarder de kaart.
3 De inzet in de hoofdkaart. De inzet geeft een indruk van de frequentie
van de verdeling van de gegevens.
Een voorbeeld is kaart 1 gekomen: voltooid deelwoord van komen. De kaart
laat in een oogopslag een scherpe noord-zuid verdeling zien en completeert
onderzoek van Pijnenburg op de 1 r-eeuwse gegevens. " Cartografisch is van
belang dat zelden scherpe grenzen ontstaan. Omdat de score van een plaats
of regio invloed uitoefent op zijn omgeving zal zelden sprake zijn van absolute tegenstellingen. Op kaart 1 zijn plaatsen en regio's als kleine cirkels
voorgesteld. Op kaart 2 zijn die weggelaten.

'

Zie van Reenen, o.c. , 1994; en van Reenen & Mulder, o.c. , 1993.

16 Zie hierover Mar it Rem, Pieter van Reenen en Evert Wattel, "Het lokaliseren van veertiende-eeuwse Middelnederlandse teksten met behulp van de computer." in: Mar it Rem,
o.c., (proefschrift to verschijnen).
17 Wil Pijnenburg, "De mnl. ghe-loze participia." in: TNTL, 98 (1982), 104-116.
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Aan de punten, maar vooral aan de inzet in de kaarten is te zien dat de dichtheid van de gegevens sterk uiteenloopt: voor Friesland en de zuidrand van
Vlaanderen zijn geen gegevens beschikbaar. Voor Fries spreekt dat vanzelf.
Fries is geen Nederlands. Op de hoofdkaart is het Friessprekende gedeelte
van de provincie doorgestreept. Maar ook de streken rond leper,
Oudenaarde en Geraardsbergen, benevens Antwerpen zijn niet of marginaal
in het corpus vertegenwoordigd. En dat zou niet moeten. Dit kan alleen veranderd worden door het netwerk van oorkonden, het referentiekader, verder
te verdichten door toevoeging van getranscribeerde oorkonden uit die gebieden die tot nu toe ondervertegenwoordigd zijn. Dat zal hopelijk de komende
jaren voor Vlaanderen gebeuren. Zo zal de beoefening van de oudere taalkunde verder kunnen worden onderbouwd. Vooral in Vlaanderen komen zo
voor heel wat plaatsen reeksen van niet minder dan 150 jaar oorkonden
beschikbaar. Een goudmijn voor het taalkundig onderzoek.

7.

CONCLUSIE

In deze studie is betoogd dat oorkonden het beste referentiekader vormen
voor de bestudering van het Middelnederlands. Naarmate meer originele,
gelokaliseerde en gedateerde, lokale oorkonden in de oorkondenverzameling worden opgenomen, hoe beter en verfijnder de verkregen resultaten.
Dankzij een dynamisch-systematische organisatie van de taalvormen van de
oorkonden kunnen de gegevens als input voor dialectkaarten dienen en kunnen niet-gelokaliseerde teksten zelf gelokaliseerd worden. Geen tekstsoort
beschikt over eigenschapen waardoor deze resultaten overtroffen worden.
Met behulp van grote verzamelingen oorkonden kan zo met opmerkelijke
precisie worden vastgesteld hoe in de diverse streken en regio's de taal vanaf
de 13' en de 14' eeuw er heeft uitgezien.
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Kaart 1: Voltooid deelwoord van komen. Aanwezigheid (donker) versus afwezigheid van het prefix ghe-. Op de kaart zijn de plaatsen en de regio's als rondjes
aangegeven. Voor de kaarttechniek zie Wattel & van Reenen, o.c., 1995; en Rem,
van Reenen & Wattel, o.c., (te verschijnen).
0
D

Kaart 2: Het suffix -domme (donker) versus -dome in schependom enz. Op de
kaart zijn plaats- en regioaanduidingen weggelaten. Voor de kaarttechniek zie
Wattel & van Reenen, o.c., 1995; en Rem, van Reenen & Wattel, o.c., (te verschijnen).
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Op zoek naar de ideale tekst '

Jozef Van Loon, Universiteit Antwerpen (UFSIA)

1 . DE ' PROZAISCHE ' OMMEZWAAI IN DE MEDIONEERLANDISTIEK

De beoefening van de medioneerlandistiek was tot ver in de 19 ' eeuw een
exclusieve aangelegenheid van literatuurhistorici, historici, rechtshistorici en
theologen. De eigenlijke medioneerlandici van toen hadden enkel oog voor
de literaire werken, de theologen voor de geestelijke en mystieke literatuur,
de historici en rechtshistorici voor documenten die Licht konden werpen op
belangrijke feiten uit de nationale geschiedenis, zoals kronieken, annalen,
ordonnanties en plakkaten. Al snel deed de nood aan werkinstrumenten zich
gevoelen. Daardoor werd niet de inhoud van de teksten maar het medium
zelf het object van studie. De taalkundige medioneerlandistiek was geboren.
Tijdens die vroege werkzaamheden aan woordenboeken en grammatica's
werd men al snel geconfronteerd met het probleem dat geen van de tot dan
uitgegeven teksten echt voldeed om het Middelnederlands als taal te gaan
bestuderen. Dat is al te merken in de Inleiding op het Middelnederlandsch

Woordenboek van 1885, 2 waar Jacob Verdam zijn voorganger-lexicograaf
Oudemans het verwijt maakt dat in diens Bijdragen tot een Oud- en

De tekst van deze bijdrage lit ten grondslag aan een project dat aan de Universiteit
Antwerpen wordt uitgevoerd. Voor het editietechnische gedeelte van het project Vr
raadp lege men het hierna volgende artikel van T. de Herdt. Ik dank G. de Schutter, S. de

ien dt ,

G. Geerts, J. Goossens, 0. Les, en W. Waterschoot voor hun kritisch commentaar bij een
lezing over dit onderwerp op 19 december 2001 in de Koninklijke Academie voor Nederlandse

Taal- en Letterkunde. Verder dank ik M. Limberger, G. Marnef, H. Meeus, Th. Mertens en
F. Willaert (alien Universiteit Antwerpen-UFSIA), die me in een aantal kwesties de we
hebben helpen verkennen.
2

E. Verwijs en J. Verdam, Middelnederlands Woordenboek. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff,
1885, VI.
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Middelnederlandsch Woordenboek in het geheel geen proza was opgenomen. Een Middelnederlands woordenboek moest volgens Verdam "de
geheele taalschat" omvatten, ook "de platte taal der klucht" en "keukenwoorden". Vandaar dat Verdam onder het bewerken van het derde en van
de daarop volgende delen hoe Langer hoe meer aandacht is gaan schenken
aan niet-literaire werken en aan de 16 ' eeuw.'
Maar ook die bronnen van Verdam bleken, vooral toen de Bouwstoffen van
Willem De Vreese (1941), later G.I. Lieftinck (1952) verschenen, 4 Lang niet
te voldoen als hulpmiddelen om het authentieke, ongedwongen
Middelnederlands te achterhalen. De oorzaken zijn ons maar al te goed
bekend: de meeste bronnen zijn niet in origineel bewaard maar in kopies of
zelfs drukken van vaak veel latere datum; een precieze datering of lokalisering is vaak niet mogelijk; de kopies zitten vol corrupties; de taal van de literaire werken of de kronieken is gekunsteld of door het rijm geforceerd, enz.
Daar kwam nog bij dat Verdam, die geen geschoold paleograaf was, vele
bronnen niet uit de eerste hand heeft geciteerd maar naar bestaande uitgaven.
Het gevolg was dat een nieuwe zoektocht op gang kwam, nu naar ambtelijke teksten. Het materiaal dat zich bij die prozaische ommezwaai als vanzelf
aandiende, waren oorkonden. Die hadden het voordeel massaal in origineel
bewaard te zijn en zeer nauwkeurig te kunnen worden gedateerd en gelokaliseerd. Omstreeks het midden van de 20 s" eeuw zijn daaraan een aantal
monografieen of verzamelingen gewijd, waarvan er sommige door hun
omvang en kwaliteit een vaste plaats in de medioneerlandistiek hebben verworven: A. Van Loey 1937, H. Vangassen 1954 en 1964, J. Moors 1952, Van
Haverbeke 1955, M. Hoebeke 1968 en ten slotte de kroon op het werk, het
corpus maximum van M. Gysseling 1977 vv.5
De grootste inspanningen richtten zich op de oorkonden. Enkele onderzoekers hebben evenwel vanuit dezelfde bekommernis hun aandacht ook

3

Wouter Nijhof in het Voorwoord van de Bouwstoffen 1927: VII (zie foot 4).

4 Willem De Vreese en G.I. Lieftinck, Middelnederlandsch Woordenboek X: Bouwstoffen. Den
Haag: Nijhof, 1927-1941 en 1941-1952.
5 Respectievelijk Adolphe Van Loey ,
ijdrage tot de kennis
van het Zuidwestbrabantsch in de
B

XIIIe en XIVe eeuw. Fonologie. Brussel, 1937; Herman Vangassen, Bouwstoffen tot de historische taalgeografie van het Nederlands: Hertogdom Brabant. Brussel: BICN, 1954 en
Herman Vangassen, Bouwstoffen tot de historische taalgeografie van het Nederlands:

Noordhollandse charters. Brussel: BICN, 1964; Joseph Moors, De oorkondentaal in
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gericht op andersoortige ambtelijke of zakelijke bronnen. Willemyns maakte voor zijn monografie over de Oudbrugse klankleee gebruik van zowat alle
beschikbare zakelijke genres, zoals kronieken, dagboeken, reisjournaals,
rekeningen, gerechtsstukken, maar ook van de taal van enkele rederijkers.
Zeker niet te vergeten is het lijvige werk van V.F. Vanacker uit 1963, 7 die
zich voor zijn studie van de gesproken taal expliciet richtte op gerechtsstukken uit het Land van Aalst (cf. infra).
Misschien verwondert het in deze context ook het Repertorium van de
Middelnederlandse Artes-literatuur van R. Jansen-Sieben uit 1989 te horen
noemen. 8 In het voorwoord van haar standaardwerk schrijft Sieben dat zij
voor haar werk geen andere aanleiding had dan "mnl. Artes-teksten onderzoeken op hun taalgebruik, omdat ik dacht – en nog steeds denk – dat daar
een kans voor het grijpen ligt om de ongedwongen taalvormen van de me.
enigszins op het spoor te komen" (X). Het merendeel van de door haar gerepertorieerde bronnen valt voor die bedoelingen echter tegen. Afgezien van
enkele werken, zoals het reisverhaal van de Tilburgenaar Jan Want uit 1519,
dat van de Bruggeling Willem Weydts uit 1564-61, 9 het medisch handboekje
van de Poperingse arts Jan Davidt uit 1529 of het notitieboekje van ridder

Belgisch-Limburg 1350-1400. Brussel: BICN, 1952; P. Van Haverbeke, De 13de-eeuwse
oorkondentaal te Brugge en omgeving. Gent: Koninklijke Vlaamse Academie, 1955; Marcel
Hoebeke, De Middelnederlandse oorkondentaal te Oudenaarde. Gent: KVA, 1968; en
Maurits Gysseling, Corpus van Middelnederlandse teksten tot en met het jaar 1300. Reeks
I: Ambtelijke bescheiden (9 delen). Den Haag, 1977; Reeks II: Literaire handschriften (2
1981. Voor het Duits en het Frans is die onderzoekstraditie al ouder.
delen) . Den Haag ,
Duitstalige studies die van belang zijn voor het Nederlandse taalgebied zijn Tille 1925 over
de oorkondentaal van het hertogdom Gelre (Edda Tille , Zur Geschichte der Urkunden des

Herzogtums Geldern. Bonn-Leipzig: K. Schroeder, 1925), Van der Meer 1949 over Venlose
stadsteksten(S. van der Meer, Venloer Stadttexte. Nijmegen, 1949). Een zeer lezenswaardig overzicht van de Franse onderzoekstraditie is Willy Van Hoecke, "De opkomst van het
Frans in de oorkonden vanaf het einde van de twaalfde eeuw." in: Handelingen van de

Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis,
LIII (1999), 55-79).
6 R.Willemyns, Bijdrage tot de studie van de klankleer van het Brugs op het einde van de

Middeleeuwen. Tongeren, 1971.
7 Frits V. Vanacker, Syntaxis van gesproken taal te Aalst en in het Land van Aalst in de XVde,

de XVIde en de XVIIde eeuw. Brussel: Belgisch Centrum voor Neerlandistiek, 1963.
8 Ria Jansen-Sieben, Repertorium van de Middelnederlandse Artes-literatuur. Utrecht, 1989.

Een teruggevonden handschrift van de 16de-eeuwse kroniekschrij9 Zie hiervoor R. Willemyns, "Een
ver en `poeet' Willem Weydts." in: Verslagen en Med. K. Vl. Academie, 1969, 1-41.
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Erard de Cotereau e.d. (Jansen-Sieben 1989: 268-272, 418, 454), moet bij
nader toezien worden gezegd dat de artes-literatuur voor het achterhalen van
het authentieke Middelnederlands niet het meest aangewezen materiaal is.
Deze voor instructie bedoelde bronnen vertonen namelijk dezelfde of zelfs
nog meer nadelen dan de literaire werken: originele handschriften zijn in de
artes-literatuur zeer zeldzaam; er zijn sours talrijke, ongeveer gelijktijdige
kopies (o.a. van de reisverhalen van Jan van Mandeville, Joos van Ghistele,
van Tamminga,...), wat de keuze van een legger erg moeilijk maakt; sommige kopies zijn ook van erg late datum (zoals het reisverhaal van J. van
Berchem, dat slechts is bewaard in een 19° e -eeuwse kopie). Bovendien staan
zeer vele teksten, zoals medicinale of astrologische traktaten, almanachs,
prognostica, herbaria, enz. met hun inhoud en hun terminologische woordenschat, wel ver of van het ongedwongen, courante Middelnederlands. Uit
de vele corrupte transcripties blijkt trouwens dat ze vaak al door de middeleeuwse kopiisten zelf niet meer ten volle zijn begrepen.
De bezwaren die men van taalkundige kant tegen dit snort instructieve teksten kan inbrengen, zijn dan ook dezelfde als die tegen een aantal studies
over de klank- of vormleer van bepaalde Middelnederlandse werken of
auteurs, die vooral in de eerste helft van de twintigste eeuw tot stand zijn
gebracht. Ik noem Kern 1891 ' ° over de taal van de Limburgse Sermoenen
(het betreft een vertaling uit het Middelhoogduits), Tiemeijer 1916 " over de
klankleer van Willem van Hildegaersberch (twee niet-eigentijdse handschriften, bovendien dichterlijk taalgebruik), Hofker 1908 12 over Melis
Stoke, Allard 1937 '3 over de taal van Hadewijch, de lijvige studie van Van
Ginneken en medewerkers 1938 '4 over de taalschat van het Limburgse Leven

van Jesus e.a. Geen van de bestudeerde primaire werken is als autograaf
overgeleverd, datering en lokalisering van de handschriften zijn niet exact to
bepalen enz.

10 J.H. Kern (1891). Klankleer der Limburgsche Sermoenen. Groningen, 1989.
" W. Tiemeijer, Klankleer der Gedichten van Willem van Hildegaersberch. Amsterdam, 1916.
1908.
12 S. Hofker, De taal van Melis Stoke. Groningen,
" Elisabeth Allard, Een grammaticaal onderzoek van het proza van Hadewych. Amsterdam,
1937.
14 Jacques van Ginneken, De taalschat van het Limburgsche Leven van Jesus. MaastrichtVroenhoven, 1938.
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Tot welke foutieve conclusies de keuze van instructieve of artes-teksten kan
Leiden, wil ik illustreren aan de hand van een nog recente, Amerikaanse studie over de taal van de Cyrurgie, het hoofdwerk van de Ieperse medicijnmeester Jan Yperman. ' Van Kerckvoorde baseert haar Descriptive
Grammar op het beste van vier bewaarde handschriften, dat uit 1351 dateert
(de overige drie zijn van de 15 ' eeuw en blijkbaar onbetrouwbaar). Dat is
dus zo'n twintig jaar na Ypermans dood, van wie men aanneemt dat hij leefde van ca. 1250 tot 1325. Yperman zou voor zijn medicijnenstudie even in
Parijs hebben verbleven, waar hij in de leer ging bij de beroemde Lanfranchi
van Milaan, maar woonde voorts zijn Leven Lang als stadschirurgijn in leper.
Hij schreef zijn Cyrurgie ten behoeve van zijn nog jonge zoon en noemt zijn
taal dietsch maar ook vlaemsch (110). Op grond van die realia zou men verwachten dat de taal van het handschrift echt Ieperse of alleszins WestVlaamse kenmerken van omstreeks 1300 bevat. Wie dat veronderstelt, zit er
echter letterlijk mijlenver naast. Om dat te bewijzen, volstaat het een aantal
woordvormen uit het handschrift op een rij te zetten: dunne, stuc, luttel,
zonne, voile, op, daeraf, geyten, beyde, ic heb, bracht, sachte, hi steet, hi
sleet (met morfologische umlaut; daarnaast ook staet, slaet); als meervouden: appele, nagele, vingere, eyeren, kindere, cledren.

Wie enigszins met het Middelnederlands vertrouwd is, ziet ogenblikkelijk in
dat deze taalvormen volslagen on-Iepers en zelfs on-Vlaams zijn. ' Mocht
het handschrift West-Vlaams zijn geweest, dan zou men namelijk in de
plaats van bovenstaande woorden vormen hebben verwacht als dinne, stic,
lettel (ontronding), zunne, vulle, up (palatalisatie),daerof, ghete, Bede, ic
hebbe, brocht, sochte, naast vele meervouden op -s (nu enkel meesters, taelmans, en vreemde woorden als auctoers).17

15

Colette Van Kerckvoorde, A Descriptive Grammar of Jan Yperman's Cyrurgie. New York
e.a.: Peter Lang, 1994.

16

Van Kerckvoorde zegt over de taal van de Cyrurgie enkel dat "it may be that it is not the
true reflection of the dialect spoken in Ypres, but rather that it is representative of a more
or less standardized written form of Middle Dutch". Ze sluit niet uit dat kopiisten de taal
zouden hebben aangepast. Uit de studie blijkt dat de auteur in het geheel niet vertrouwd is
(gemaakt) met de filologische basisinstrumenten van het vakgebied, noch met de grondbeginselen van historische, sociolinguIstische of geografische taalvariatie. Het werk toont
nog maar eens aan in welke bedroevende staat de historische taalkunde in het Nederlandse
taalgebied door allerlei curriculaire hervormingen terecht is gekomen.

17

Ook in de vaste, `correcte' spelling van de aangeblazen h- aan het begin van een woord
toont het handschrift zich niet-West-Vlaams.
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Afgaand op de wel overgeleverde vormen lijkt het handschrift ergens in het
Zuid-Brabants (Brussel, Mechelen, Aalst?) te zijn ontstaan. Ook andere
alternatieven zijn niet uit te sluiten. Was Yperman van origine misschien een
Brabander, die als chirurgyn door de stad leper werd aangetrokken? Er is
ook wel gesuggereerd 18 dat Yperman zijn Cyrurgie oorspronkelijk in het
Latijn zou hebben geschreven. Het bewaarde handschrift zou dan een latere
vertaling zijn. Die veronderstelling lijkt echter in tegenspraak met wat
Yperman zelf schrijft over zijn dietsch of vlaemsch taalgebruik (cf. supra).

2. WAAROM OORKONDEN EN WELKE?
Voor de taalkundige studie van het Middelnederlands zijn ambtelijke stukken veel betrouwbaarder. De grote aandacht die in het verleden aan het oorkondenmateriaal is geschonken, is dan ook terecht: behalve keuren en statuten zet geen enkele tekstsoort in origineel z6 vroeg in, is geen enkele z6
overvloedig en continu overgeleverd en dat voor bijna al onze lokale schepenbanken. Wil men een geografisch en chronologisch zo geschakeerd
mogelijk beeld van het 'ware' Middelnederlands verkrijgen, dan zal men niet
buiten dit materiaal kunnen. Hoe men daarbij te werk moet gaan, vraagt
evenwel ernstig methodologisch overleg.
Het voornaamste probleem met oorkonden is het maken van een selectie uit
een immense hoeveelheid materiaal. Als ik zelf een paar organisatorische aanbevelingen mag doen, zou ik de aandacht niet, of toch niet volledig concentreren op stedelijke kanselarijen, maar in eerste instantie beperken tot de landelijke schepenbanken. Dat betekent niet dat het stedelijke oorkondenmateriaal minderwaardig zou zijn. Integendeel, er mag van worden uitgegaan dat
ook in het verleden de steden inzake taalstandaardisering, hetzij in innoverende hetzij in conserverende zin, normbepalend zijn geweest voor hun hinterland. Het excerperen van het stedelijke oorkondenmateriaal moet, zeker in het
graafschap Vlaanderen, door de grote omvang van het materiaal noodgedwongen echter beperkt blijven tot het maken van arbitraire steekproeven en
tijdcoupes. Een bijkomende moeilijkheid is dat in de grote stedelijke adminis-

18 H. Haeser, Lehrbuch der Geschichte der Medizin and der epidemischen Krankheiten.
769.
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traties diverse, vaak anonieme schrijvershanden aan het werk zijn geweest, die
sours moeilijk te onderscheiden zijn. Het resultaat zal daardoor nauwkeurigheid missen, in chronologisch, maar misschien nog meer in dialectgeografisch
opzicht. Met de aldus gedane waarnemingen zal men namelijk slechts een zeer
grofmazig net van punten (nl. enkel de steden) op de kaart van Vlaanderen
kunnen opstellen. Beide laatste bezwaren heeft men niet bij de uitgave van
oorkonden uit lokale schepenbanken. Het materiaal is per observatiepunt veel
beperkter en overzichtelijker dan voor de steden. Daardoor kan men in relatief korte tijd een volledig en continu corpus aanleggen van een plaatselijke
schepenbank over een relatief Lange periode, met inbegrip van de Latijnse en
eventueel zelfs Romaanse oorkonden. Ook het aantal scribentenhanden zal
gemakkelijker te overzien en te onderscheiden zijn dan in de stedelijke kanselarijen. Door op die manier te werk te gaan, kan men op relatief korte tijd een
vrij uitgebreid en fijnmazig net van waarnemingen verkrijgen. Niet onbelangrijk ten slotte is dat die aanpak – in tegenstelling tot het wat arbitraire werken
met tijdcoupes in alleen maar stedelijke kanselarijen – ook op de belangstelling en de medewerking kan rekenen van de historici, de rechtshistorici en, niet
te vergeten, de tegenwoordig niet schaarse semi-professionals onder de lokale
geschiedkundigen. Aan partiele edities van stedelijke oorkonden via steekproeven hebben de historici geen boodschap. Door de krachten te bundelen
met de historische wetenschappen verhoogt men overigens de haalbaarheid
van projectaanvragen bij de financierende instanties.
Aan oorkonden kleven taalkundig natuurlijk ook nadelen. Hun taalgebruik
is stereotiep en dus relatief arm, het is formulair en daardoor vaak archaisch.
Ook gesproken taal zal men er niet in hoeven te zoeken. Het is typerend dat
in de ongeveer tweeduizend ambtelijke documenten van het Corpus
Gysseling amper zeven attestaties te vinden zijn van de tweede persoon
enkelvoud (met het persoonlijk voornaamwoord du), weinig representatief
overigens als men weet dat ze dan nog alle zeven voorkomen in een enkele
oorkonde uit Holland.'

'9 Amand Berteloot, "Wilst?-Du wilt! De uitgangen van de tweede persoon enkelvoud van
het werkwoord in het dertiende-eeuwse Middelnederlands." in: E. Dijkhof e.a. (ed.). De

verschriftelijking van het Nederlands (= Themanummer Taal en Tongval 12), 1999, 81-102
(86). Een ander nadeel van oorkondenmateriaal isgesignaleerd door Jacques Monfrin, initiatiefnemer en directeur van de reeks Documents linguistiques de la France (CNRS): "Mais
laprecision des resultats obtenus par une etude sur la provenance des actes est en quelque
mesure illusoire. En effet, lepersonnage important, en toute cette affaire, est celui qui a
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3.

PROCESSTUKKEN

Bestaan er dan geen geschiktere soorten bronnen, waarmee we het authentieke, ongedwongen, gesproken Middelnederlands kunnen benaderen? Die
zijn er inderdaad, maar ze hebben op een paar uitzonderingen na, nooit,
noch bij de medioneerlandici noch bij de historici, vooraan in de belangstelling gestaan. Hier zijn in de eerste plaats de processtukken to noemen. Hun
grote waarde voor de studie van het Middelnederlands ligt in het feit dat ze
opnamen bevatten van mondelinge getuigenissen en bekentenissen. Het was
wijlen Frits Vanacker, en voor zover ik weet is hij tot nu toe de enige, die in
zijn lijvige werk over de syntaxis van Aalsterse gesproken taal van de 15de tot
de 17' eeuw op het grote belang van dit materiaal heeft gewezen.'
Vanacker excerpeerde voor Aalst alle documenten uit de periode 1409-1699
met taele ende wedertaele, waarin dus de directe rede werd gebruikt. Jammer
genoeg geeft hij geen overzicht van zijn bronnen, waardoor men geen beeld
krijgt van de continufteit en de omvang van het materiaal per periode.
Evenmin wordt ingegaan op handen of biografische gegevens van klerken.
Als niet-historicus vond Vanacker zijn materiaal nochtans kwantitatief
blijkbaar wat tegenvallen: "Voor bepaalde jaren was de oogst rijk, maar in
het algemeen was het materiaal vrij schaars, zodat voor sommige periodes
van enkele tientallen jaren uit de XVde of de XVIde eeuw de toestand niet
voldoende kon worden geillustreerd". Toch is zijn oogst voor de eigenlijke
Middelnederlandse periode relatief gesproken erg rijk. Voor Aalst is er continu materiaal van 1401 tot 1467 en van 1494 tot 1504. Ook in hoeveelheid
valt het materiaal erg mee. Vanacker excerpeerde uit Aalsterse rechtsbronnen voor de periode 1409-1699 niet minder dan 4.000 zinnen alleen in de
directe rede. Dat is zeer veel als men weet dat het totale aantal zinnen in twee
bronnen die hierna nog ter sprake komen, het reisjournaal van de gebroe-

tenu laplume. Et celui-la, quels que soient les renseignements sur l'elaboration de l'acte,
nous ne le connaissonspour ainsi dire jama
is" (Jacques Monfrin, "Le mode de transition
des actes &tits." in: G. Straka (ed.). Les dialectes de France au moyen age et aujourd'hui.
Paris: Klincksieck: 25-58 (41)). Zoals hierna blijkt, vervalt dit bezwaar bij egodocumenten.
20

Vanacker, o.c., VII.
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ders Rijm21 en het Dagboek van pastoor Munters, respectievelijk 1013 en ca.
1200 bedraagt.
Er moet bij de studie van de taal van processtukken uiteraard met een zekere thematische eenzijdigheid van het bronnenmateriaal worden rekening
gehouden. Vermeldingen van wapens, lichaamsdelen, eigendomskwesties
e.d. voeren de boventoon. Het aantal zinnen alleen al geeft echter aan Welke
hoeveelheid interessant materiaal nog in onze archieven op taalkundige ontsluiting wacht. Het spreekt vanzelf dat dit laatste slechts via grootscheepse
wetenschappelijke projecten realiseerbaar is. Ook bier ligt samenwerking
voor de hand met de historici, voornamelijk dan met de rechtshistorici,
die al over een zeer nude traditie in het editeren van dergelijke teksten
beschikken, o.m. via het Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis (1918-) of
de Werken der Vereeniging tot Uitgave der Bronnen van het Oude
Vaderlandsche Recht enz. 22 In dat verband moet nu recent ook worden verwezen naar elektronische tekstcorpora zoals Recht uit de Lage Landen
<www.kulak.ac.be>, waar zeer vele rechtsteksten, weliswaar als platte tekst
en zonder oog voor de taalkundige aspecten ervan, worden aangeboden. De
historici hebben de laatste jaren bovendien, in het spoor van Duby, le Goff
en le Roy Ladurie, 23 de kunst verstaan een groot publiek voor hun vakgebied
to winnen, met onderhoudend geschreven historische relazen, o.m. aan de
hand van de protocollen van spectaculaire rechtszaken als afzettingen van
priesters24 of heksenprocessen.25

21

Sera De Vriendt, Re se van Bruussele vut Brabant to Constantinopels in Thracyen. Gent:

22

Verzameling van Nederlandsche processtukken van 1229-1476. Leiden,
Zie o.m Van Vloten
,

23

Zie o.m. Jacques le Goff, De woekeraar en de hel: economie en religie in de middeleeuwen.

Koninklijke Academie, 1971, 118.

1851
Amsterdam, 1987 en Emmanuel le Roy Ladurie, Montaillou. een ketters dorp in de Pyreneeen

( 1294-1324). Amsterdam: Bert Bakker, 1984.
24

Ludo Milis, De indiscrete charme van Jan Schuermans,pastoor van Ename ( 1645-1655 ).

25

Zie J. Monballyu, Van hekserij beschuldigd: heksenprocessen in Vlaanderen tijdens de 16de en

Antwerpen: Hadewijch, 1994.

17de eeuw. Kortrijk-Heule: UGA, 1996 en Fernand Vanhemelryck, Heksenprocessen in de
Nederlanden. Leuven: Davidsfonds, 1982, en in het algemeen Raoul Van Caenegem,
Geschiedenis van het strafprocesrecht in Vlaanderen van de XIe tot de XIVe eeuw. Brussel:
Koninklijke Vlaamse Academie, 1956.
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4.

EGODOCUMENTEN

Ik zou ten slotte een pleidooi willen houden voor een snort teksten dat jammer genoeg zeldzaam maar daardoor ook zo kostbaar is voor een gedetailleerde studie van het Middelnederlands: de zgn. egodocumenten. Het betreft
aantekeningen van privê-personen over eigentijdse feiten al dan niet uit de
persoonlijke levenssfeer. Deze bronnen staan de laatste tijd in de belangstelling van de historici (en van het grote publiek) wegens hun grote waarde
voor de studie van de mentaliteitsgeschiedenis en de geschiedenis van het
alledaagse leven. 26 Getuigen van die belangstelling in het Nederlandse taalgebied zijn de recente Stichting Egodocumenten met zetel in Haarlem en de
Reeks Egodocumenten van de uitgeverij Verloren, die sedert 1988 en blijkbaar met succes geregeld nieuwe bronnen het Licht doet zien.27
In Vlaanderen lagen de laatste jaren enkele van zulke persoonlijke dagboeken aan de basis van een aantal vlot geschreven biografische monografieen,
o.a. over de koopman Pieter Seghers 28 en over de Brugse Italiaan Lowys
Porquin, 29 enz. De teksten van de dagboeken zelf zijn in de bijlagen uitgegey en,

maar jammer genoeg werden ze voor de verstaanbaarheid, en voor de

betere verkoopcijfers, in modern Nederlands omgezet. Het bewijst nog maar
eens hoe historici en taalkundigen vreemden voor elkaar geworden zijn en
waartoe wetenschappelijke versnippering Leiden kan.
De belangstelling voor egodocumenten is ook in de taalkunde niet nieuw. Ik
denk met name aan de al geciteerde studies van Willemyns uit 1971 en van
De Vriendt 1971. Dit laatste werk komt hierna nog ter sprake.
Niet alle egodocumenten voldoen aan onze eerder genoemde, strikte criteria
(m.n. autografen, dateerbaarheid, afwezigheid van rijm e.d.), maar indien ze
dat doen, zijn ze een onevenaarbare bron voor de studie van het
Middelnederlands. Men moet er wel rekening mee houden dat het genre egodocument geen homogeen begrip is en diverse tekstsoorten omvat zoals o.m.

26 Georges Dub en Philippe Aries, Histoire de la vie privee. Parijs, 1985-6
27 Een overzicht van wat er aan archivaliaop dit gebied beschikbaar is, is o.m. Rudolf
Dekker, Bibliografie Egodocumenten en Geschiedenis. Rotterdam: Stichting Egodocument,
1998
28 Karel De Gryse, Pieter Se hers Een koopmansleven in troebele tijden ( 1555-1621).
Antwerpen-Baarn: Hadewijch, 1989.
29 Myriam Greilsammer, Een and voor het paradijs. Tielt: Lannon, 1989.
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privê-dagboeken, al dan niet berijmd, occasionele optekeningen, koopmansboeken, reisjournaals. " Niet al deze tekstsoorten komen in gelijke mate
in aanmerking voor onze doeleinden. Deze onderlinge verschillen inzake
taalgebruik wil ik in wat volgt toelichten aan de hand van een onooglijk
klein egodocument van 10 bij 14 cm, dat nu als preciosum in de Koninklijke
Bibliotheek Brussel wordt bewaard: het dagboekje (zakdagboekje) van een
zekere Christiaan Munters, die in het begin van de 16de eeuw pastoor was
van Kuringen in Limburg. ' Men zou het notitieboekje dus met alle recht en
reden het Dagboek van een Herdershond kunnen noemen, om de titel van
een Nederlandse tv-reeks uit de jaren tachtig te plagieren.
Het boekje van Munters stelt ons als geen ander in staat door te dringen tot
de taal die toen in Kuringen moet zijn gesproken. Wat maakt de tekst in
taalkundig opzicht nu zo bijzonder in vergelijking met andere bronnen? Ik
heb het dan niet over het feit dat het handschrift een autograaf is die exact
te lokaliseren en te dateren is. Die elementen zijn sowieso sine qua non's

voor de taalkundige medioneerlandistiek.
Het boekje van pastoor Munters telt ca. 170 folio's. Die omvang maakt het
mogelijk een vrij volledige en coherente grammatica van het Kurings van die
dagen te schrijven, die alle verhoudingen in acht genomen, de kwaliteiten
van een moderne dialectgrammatica benadert. Dat daarbij volledige onderdelen van de grammatica kunnen worden bestreken, wil ik illustreren met
het voorbeeld van de persoonlijke voornaamwoorden. Het dagboek van
Munters is daartoe vergeleken met een ander type egodocument, de reisjournaals van de gebroeders Karel en Lieven Rijm, die daarin verslag doen
van hun reis van Brussel naar Constantinopel in het midden van de 16'
eeuw. De reisjournaals zijn in 1971 uitgegeven en bestudeerd door De
Vriendt. ' Terloops mag hier worden vermeld dat daarbij een van de eerste
keren gebruik is gemaakt van elektronische gegevenswerking.

3' Een bibliografische list van dit laatste genre is R. Lindeman, Y. Scherf en R.M. Dekker,
Egodocumenten van Noord-Nederlanders van de zestiende tot begin negentiende eeuw.
Rotterdam, 1993-7.
' Editie Jan Grauwels, Dagboek van gebeurtenissen, opgetekend door Christiaan Munters 1529-

1545. Assen: van Gorcum. 1972
' Sera De Vriendt, o. c. 90-92.
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Het voorbeeld van de persoonlijke voornaamwoorden werd speciaal uitgekozen omdat deze categorie zich er als gesloten klasse bijzonder goed toe
leent snel de grammaticale rijkdom van elektronische teksten to meten. Nu
teksten in 'plat' formaat massaal beschikbaar worden gesteld via scanning
of via het Net, is dat een uiterst efficiente werkwijze. Met een eenvoudige
zoekopdracht naar een vijftiental mogelijke verschijningsvormen van het
persoonlijk voornaamwoord (ic(k), ich, gy, ghy, hem, ...) in de ingescande
tekst van het Dagboek van Munters werden onderstaande gegevens verkregen (de cijfers in het midden van elke kolom geven vormen aan die zonder
context niet als subject- of objectvorm kunnen worden herkend; N betekent
`zeer veel'; daaronder zijn ook samengetelde vormen als ze en haer opgenomen).

1. Ic, ich-my, mich

Reisjournaals

Dagboek Munters (159 fo.)

1575-1585

1529-1545

2. Du
3. Hij-hem
Sij-se, haer

2. Gy-u, uch
3. Sy-se, hem (liden)

0

34

24

5

2

444

209
68

1
58

N
N

22
301

31

127

0

Het
1. Wy-ons

4

16

11

91

161

23

5
N

Figuur 1: Persoonlijke voornaamwoorden in resp. subject- en objectvorm
(niet-enclitisch).
De tabel laat zien dat, in tegenstelling tot de Reisjournaals, alle persoonlijke voornaamwoorden zowel in subject- als in objectvorm in het Dagboek
van Munters goed en in evenwichtige proporties vertegenwoordigd zijn.
Daaruit mag worden afgeleid dat ook de morfologie van de werkwoorduitgangen vrij volledig kan worden beschreven. De verschillen tussen beide
bronnen vallen vooral op m.b.t. de tweede persoon. De Reisjournaals bevatten slechts een voorkomen van de tweede persoon, het Dagboek van
Munters telt er 23. Terloops kan hier worden opgemerkt dat het voornaam-
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woord du in het Kuringen van begin 16 ' eeuw verrassend genoeg al niet
meer voorkwam, hoewel het in de aanpalende Oost-Limburgse dialecten van
nu, o.m. in Genk (weliswaar als dich), nog steeds bestaat.'
Niet onbelangrijk is dat over de auteur van het dagboek ook biografische
gegevens bekend zijn. ' Naar ik vermoed, stelt dat ons in staat sommige idiolectische eigenaardigheden van zijn taal to achterhalen. 1k wil dat illustreren
met de morfologie van het lidwoord.

33 Kaart 5 in Jan Goossens, Sprachatlas des nOrdlichen Rheinlands and des siidOstlichen

Niederlands. Friinkischer Sprachatlas 2. Lieferung. Textband. Marburg: Elwert, 1994, 45.
34 Zie ook noot 19.
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Het bepaald lidwoord van het masculinum verschijnt bij Munters in de nominatief in tweeerlei vorm: zaaknamen vertonen in de regel accusativisme, zoals
in het Zuid-Nederlands nog steeds algemeen is: den afganck, den aflaet, den
choor, den dyck... Persoonsaanduidingen vertonen echter de toen nog algemeen Limburgse vorm der. der bisschop, der bode, der decker, der dolfin,...
Het zijn echter niet de enige. Tot de laatste reeks namen behoren ook enkele
dierbenamingen: der adler, der leeuw, der olifant, der beer (mannetjesvarken)... We stoten hier op een taalkundig verschijnsel dat mutatis mutandis in
alle talen van de wereld voorkomt: de zgn. animaatheidshierarchie. Het
gebruik van der of den is niet willekeurig, maar wordt bepaald door de graad
van bezieldheid, agentiviteit, of belangrijkheid van de benoemde zaak of het
benoemde wezen. Zulk dubbel gebruik van het lidwoord is in de taalgeschiedenis geen unicum. In het zuidwesten van het Nederlandse taalgebied werd
aldus in de 14 ' eeuw een gelijkaardig onderscheid gemaakt tussen de masculiene lidwoordvormen de (grave, man e.d.) vs. den (brief, stoel e.d.), dat pas in
de 16 ' eeuw verdween door de veralgemening van de accusatiefvorm. ' Ook in
de Franse taalgeschiedenis zijn sporen van het accusativisme aan to treffen,
zoals nog blijkt uit de tegenstelling le fils (met bewaarde nominatief-s) en le
mur (wat teruggaat op de oude cas oblique).'
Merkwaardig is dat ook enkele zaaknamen, waarbij men als lidwoordvorm
den zou verwachten, bij Munters de vorm der voor zich krijgen: der kennep,
der kennepsaet, der offer, der tyt, der clepel, der sneuwe... Waarom dat zo is,
wordt duidelijk wanneer we in de tekst bij herhaling vernemen dat voor pastoor Munters de genoemde begrippen, klepel, kennep, kempzaad, en zeker
offer belangrijke zaken waren: het waren voor hem belangrijke bronnen van
inkomsten of uitgaven. Ik acht het zelfs niet onmogelijk dat we hier idiolectische verschillen in het dialect van Kuringen van toen op het spoor zijn.
Misschien zei Munters in zijn idiolect "der clepel is weder ontwee" of: "der
offer was vandaech zeer profytelyck...", terwijl zijn parochianen diezelfde
woorden met de accusatiefvorm den gebruikten (tenzij misschien dan weer in
contacten met de pastoor). Men kan het enigszins vergelijken met de vrijheid
waarmee een moderne Engelssprekende zich kan bedienen van de pronomina
it of she bij het benoemen van levenloze dingen die hem na aan het hart liggen,

35 Zie daarover Jozef Van Loon, "Eenpeiling naar het ontstaan van het Zuidnederlandse
accusativisme." in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 105 (1989), 209-223.
36 Zie Jozef Van Loon, Endogene factoren in de diachrone morfologie van de Germaanse talen.
Tongeren: Michiels, 1996, 72-73.
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zoals in "isn't she beautiful!", en het dan niet heeft over zijn geliefde maar over
z'n pas gewassen auto.
Er is nog een laatste kenmerk waardoor het aantekeningenboekje van
Munters zich gunstig onderscheidt van andere niet-literaire bronnen zoals
processtukken of reisjournaals.
Niets wijst erop dat pastoor Munters zijn boekje in opdracht schreef of er een
breder publiek mee Wilde bereiken. Hij noteerde de gegevens minutieus (vaak
met opgave van dag en zelfs uur), maar louter voor zichzelf. Dat heeft ook
gevolgen voor het taalgebruik, dat er daardoor meer ongedwongen en authentieker uitziet dan dat van annalen of kronieken, die voor een ruime lezerskring
bedoeld waren. Ik wil dat illustreren met een verschijnsel uit de syntaxis. Het
geeft me ook de gelegenheid een vergelijking te maken met de eerder genoemde getuigenverklaringen in de processtukken die door Vanacker zijn onderzocht voor zijn studie over de syntaxis van het Aalsters. Vanacker koos dat
snort bronnen omdat ze volgens hem het ongedwongen en gesproken
Middelnederlands goed moeten hebben benaderd. Anderzijds moeten aan dat
materiaal ook geen te hoge verwachtingen worden gesteld. Vanacker " heeft er
zelf op gewezen dat de door hem onderzochte gesproken taal sporen van ambtelijk taalgebruik bevat. Hij citeert in dat verband het gebruik van woorden als
voorseide, tselve, alhier, die in spontaan gesproken getuigenissen wel niet zijn
voorgekomen. In de opgetekende verklaringen zoekt men bovendien tevergeefs naar typische spreektaalverschijnselen zoals anakoloeten, versprekingen,
hernemingen e.d. 38 De uitgeschreven gesproken verklaringen munten integendeel zonder uitzondering uit door hun grammaticaliteit en een voldragen
periodiciteit in de zinsbouw.
In de Aalsterse processtukken zijn een dertigtal verschillende voegwoorden
vertegenwoordigd. Dat is niet weinig als men bedenkt dat de
Middelnederlandsche Syntaxis van Stoett 39 er voor het hele Middelnederlands
zo'n vijftigtal opsomt. Het hoge aantal voegwoorden bewijst dat de processtukken niet zonder meer als getrouwe weergaven te beschouwen zijn van de
gesproken taal van die tijd of van "praat op heterdaad" om het met de woorden van Uijlings te zeggen. De gesproken taal van de getuigenissen is in vele
gevallen verschriftelijkt en gestandaardiseerd. In dat opzicht is er een opval-

37 Vanacker, o. c. X, 535-.
38 Wel interjecties, Vanacker, o.c., 487.
39 Frans Stoett, Middelnederlandsche spraakkunst: syntaxis. Den Haag, 19773, 220.
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lend verschil met het Dagboek van Munters. Dat wordt duidelijk wanneer
men enkele van de vele samengestelde zinnen uit de gerechtelijke getuigenissen
vergelijkt met een tekst uit het Dagboek van Munters:4°
Munkzwalm 1497: "wy zulle(n) den paix make(n) zo datmer niet
afhoore(n) en zal".

Aalst 1640: "ghy moet commen herpachten, overmits uwen pacht te kersmisse toecommen(de) expireert".
Aalst 1643: "dat den heesschere de hoppe sal sacken, mits dat hij mij de
voile Somme aen de questieuse hoppe dependerende sal betaelen".
St.-Lievens-Esse 1694: "Ick hebbe dry a vier daeghen wegh geweest, daer
ick nochtans Soo langhe niet en hadde vermeynen wegh te sijn".
De voegwoorden lijken eerder schrijf- dan spreektalig, ook de woordenschat
(men lette op de vreemde woorden expireert, questieus, dependerende) vertoont duidelijke ingrepen van de kanselarij.
Ook pastoor Munters schuwt in zijn dagboek de langere zinnen niet, maar
het valt op dat hij daarbij graag gebruik maakt van polysyndetische zinnen
zoals in volgende tekst uit 1532:41
...syn comen van Romen Willeken der Guld ende Maria Somers
ende sy hebben malcanderen te Romen getrout in Sinte Peters kercke
ende sy en gaven voer dy dispensatie may eenen brabants gulden,
ende sy en maeckden te Romen nyet veel wercx dat ten vierden leede was
ende sy en hadden verteert int opgaen ende int wedecoemen xvi oft
xvii gulden
ende sy brachten bescheyt van daer sy ghetrout waeren
ende sy bichden hen ende ginghen ten heyligen sacrament eer dat sy
getrout woerden

Het veelvuldige gebruik van ende zal wel meer stroken met de echte spreektaal van de gewone man van die dagen. Men lette in dat verband ook op de
anakoloet "ende sy en maeckden te Romen nyet veel wercx...", waar sy, in
tegenstelling tot de andere zinnen, niet verwijst naar het Kuringse echtpaar,
maar naar het kerkelijke overheidslichaam in Rome dat huwelijksdispensa-

'

Vanacker, o. c. 355, 283, 278-80.

41 Editie Grauwels, o.c., 14-15.
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tie moest verlenen. De slotsom is dan ook duidelijk. Processtukken zijn een
eersterangsbron voor de studie van het synchrone Middelnederlands, maar
egodocumenten van het type Munters staan nog hoger op het verlanglijstje
van de medioneerlandistiek.
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Een hulpprogramma voor manuele
lemmatisering van oudere teksten
Tom De Herdt, Universiteit Antwerpen (UFSIA)

Al heel vroeg hebben taalkundigen en filologen de mogelijkheden van de computer ingezien. Het eerste omvangrijke elektronische tekstcorpus, het zogenaamde Brown corpus, dateert uit het begin van de jaren '60. 1 Sindsdien zijn
er ten behoeve van taalkundig onderzoek (en recenter ook van toepassingen
als automatische vertaling) tientallen grootschalige, synchrone corpora ontwikkeld. Maar ook de digitalisering van kleinere, historische bronnen biedt
een aantal interessante perspectieven. De voordelen liggen voor de hand. In de
eerste plaats kan de computer op enkele seconden tijd complexe zoekopdrachten uitvoeren, die anders zeer intensieve en tijdrovende lectuur van de
bron zouden vergen. Oudere teksten kunnen samen met een fotografische
weergave van de manuscripten, kritisch apparaat, concordantie, secundaire
bronnen en verdere documentatie in een gebruiksvriendelijke applicatie worden samengebracht. Interactieve glossering kan de toegang tot oudere taalstadia vergemakkelijken. Ook de onmiddellijke beschikbaarheid van bronnen via
het Internet is tegenwoordig een belangrijke troef geworden.
Gedigitaliseerde teksten krijgen pas echt een meêrwaarde wanneer ze taalkundig verrijkt worden door aan elke woordvorm in de lopende tekst een
lexicaal of grammaticaal label toe te kennen (tagging). Lemmatisering van
de tekst, waarbij elk token met een lemma wordt verbonden, maakt zoekoperaties op lexicaal niveau mogelijk; een zoekopdracht naar het woord
"terugvinden" Levert in dat geval ook "vindt ... terug", "vond ... terug" of
"teruggevonden" op, combinaties die minder gemakkelijk kunnen worden
opgespoord in een vlakke, niet-geannoteerde tekst. Woordsoorttoekenning
of POS-tagging (Part-of-Speech tagging), waarbij elk token expliciet met
grammaticale informatie (woordsoort, numerus, casus, persoon, ...) wordt
verbonden, laat de gebruiker dan weer toe bijvoorbeeld alle voorzetsels
gevolgd door een nominale groep in de datief op te vragen.

I

W.N. Francis & H. Kucera, A Standard Corpus of Present-Day American English for use with

Digital Computers. Providence, Rhode Island: Brown University, 1964.
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Het spreekt vanzelf dat handmatige annotatie van grote corpora in de praktijk niet haalbaar is. Er bestaan dan ook verschillende technieken om een
corpus automatisch te taggen. Morfologische parsers zijn meestal gebaseerd
op een finite-state transducer. een digitaal lexicon wordt samen met fonologische en morfologische regels gecompileerd tot een automaat die geldige
woordvormen kan herkennen en genereren. 2 Een morfologische analyse volstaat weliswaar niet (altijd) om de woordsoort en syntactische functie van
een token eenduidig te bepalen. Ambiguiteiten worden opgelost door een
POS-tagger. Regelgebaseerde taggers disambigueren woordvormen op basis
van vooraf gecodeerde grammaticale regels, terwijl stochastische taggers
zich baseren op combinatorische waarschijnlijkheden (de waarschijnlijkheid
dat een bepaalde woordsoort volgt op een andere, rekening houdend met de
vormen die voorafgaan). De computer berekent of "leert" deze waarschijnlijkheden aan de hand van een manueel verrijkt trainingscorpus.
Deze technieken zijn duidelijk minder bruikbaar voor historische bronnen
die een ouder taalstadium weerspiegelen, vaak sterk regionaal getint zijn en
meestal in een niet genormaliseerde spelling zijn overgeleverd. Vaak is de
grammatica onvoldoende beschreven om een regelgebaseerde tagger op te
stellen, en de grootte van een trainingscorpus voor de stochastische tagger
overtreft in sommige gevallen de omvang van de hele bron. Een uitzondering hierop vormen uiteraard talen als Grieks en Latijn, die zich zowel door
hun rijke flexie als door de omvang van de overlevering bij uitstek lenen
voor automatische lemmatisering en woordsoorttoekenning. 3 In zekere zin is

2

Een van de meest bekende systemen is de two-level morphology van Koskenniemi, een
model dat met succes werd toegepast op het Fins. Zie hiervoor onder meer K.
Koskenniemi, Two-level morphology: A general model of wordform recognition and production.
(Tech. Rep. Publication No. 11). Helsinki: Departmtent of General Linguistics, University
of Helsinki, 1983.

3 Het Perseus Project <http://www.perseus.tufts.edui> biedt een omvangrijk corpus Griekse
en Latijnse auteurs. Hoewel het corpus niet expliciet gelemmatiseerd is, maakt de website
ebruik van een morfologische parser die voor elke woordvorm in de tekst het lemma en
g
een morfologische tag probeert te bepalen. In geval van homonymie of syncretisme worden alle mogelijkheden opgesomd. Dit systeem maakt glossering mogelijk, maar laat
natuurlijk een zoekopdrachten op grammaticaal niveau toe.
<http://www.greekbible.com> biedt een volledig gelemmatiseerde en eta de uitgave van
het Nieuwe Testament aan,gebaseerd op de het Novum Testamentum Graece van NestleAland (26ste editie).
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een flecterende taal met een beperkte graad van syncretisme op zich reeds
grotendeels geannoteerd. Bij de Germaanse talen geldt dit ook nog voor het
Gotisch, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het paradigma van de mannelijke substantieven met a-stam:
wulf-s

[-s

–

Nom. sing.]

wulf-

[-0

–

Acc. sing.]

wulf-a

[-a

Dat. sing.]

wulf-is

[-is

–
–

wulf-os

[-os

–

Nom. plur.]

wulf-ans

[-ans

–

Acc. plur.]

wulf-am

[-am

–

Dat. plur.]

wulf-e

[-e

–

Gen. plur.]

Gen. sing.]

Wanneer de relatief zeldzame vocatief buiten beschouwing wordt gelaten,
volstaat een morfologische parser om alle substantieven van deze categorie
eenduidig to benoemen. Bovendien beschikken we door de relatief beperkte
omvang van de bron over een volledig, afgesloten lexicon en is het Gotisch
in een zeer consequente spelling overgeleverd. In Antwerpen wordt op basis
van deze principes een gelemmatiseerde editie van de Gotische Bijbel voorbereid.4 De computer genereert daarbij voor elk lemma alle mogelijke vormen en zoekt die in het corpus op; wanneer de vorm binnen het paradigma
uniek is, wordt meteen ook een POS-tag toegekend. Gevallen van homonymie en syncretisme worden achteraf manueel gedisambigueerd, waarbij tot
op zekere hoogte ook rekening kan worden gehouden met statistische gegevens zoals de geringe frequentie van de vocatief.
Deze techniek is helaas niet toepasbaar op jongere Germaanse taalstadia
zoals het Middelnederlands, waar de morfologische herkenningspunten veel
minder eenduidig zijn. Daarom werd ook een instrument voor manuele lemmatisering ontwikkeld, dat wij hier demonstreren aan de hand van een
Middelnederlands ego-document uit de eerste helft van de 16 ' eeuw, meer
bepaald het Dagboek van Gebeurtenissen van Christiaan Munters, kape-

4

De niet-gelemmatiseerde versie van deze tekst is nu reeds beschikbaar op
<http://www.wulfila.be>.
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laan te Kuringen. 5 In tegenstelling tot het Gotisch beschikken we in dit geval
ook niet over een specifiek lexicon of een specifieke grammaticale beschrijving van de bron, het is omgekeerd de bedoeling tijdens het lemmatiseren
gaandeweg een lexicon op te stellen.
In de eerste plaats fungeert de applicatie als een interface tussen de gebruiker en de databank waarin de tekst en de annotaties worden opgeslagen, en
zo als een gebruiksvriendelijk systeem voor strikt handmatige tagging (fig.

1). 6 De bron bestaat uit ongeveer 1.300 korte paragrafen, die telkens een
bepaalde gebeurtenis beschrijven, en wordt in de applicatie volgens deze eenheid weergegeven. Onderaan wordt telkens een overzicht getoond van alle
tokens in de geselecteerde paragraaf, met — indien reeds ingevuld — het overeenkomstige lemma. Er is ook plaats voorzien voor een POS-tag. Via contextgevoelige menu's kan de gebruiker de eigenschappen van elk token
afzonderlijk opvragen en wijzigen of rechtstreeks een lemma selecteren;
wanneer het lemma nog niet in het lexicon is opgenomen, wordt het ingevoerd (fig. 2). De vorm die aan het lemma wordt gegeven, heeft aanvankelijk weinig belang: de gegevens worden opgeslagen in een relationele databank en het zijn dan ook letterlijk relaties tussen verwante tokens die worden vastgelegd. De verschillende vormen van een lemma worden als het
ware onder een gemeenschappelijke noemer geplaatst die de gebruiker later,
wanneer hij meer overzicht heeft over de door Munters gehanteerde taal,
concreet kan invullen. In dit geval werd telkens een overeenkomstig modern
Nederlands lemma gekozen.
Om het lemmatiseringsproces ten dele te automatiseren, werd in de applicatie een concordantiemodule op basis van reguliere expressies ingebouwd die
de gebruiker toelaat alle vormen van een lemma op te sporen. Aan de hand
van enkele eenvoudige spellingsregels groepeert de computer gelijkende
woordvormen, waarna de gebruiker enkel dient te bevestigen of de gevon-

5 Zie Jozef Van Loons "Op zoek naar de ideale tekst" in deze bundel. Zie ook J. Grauwels,

Dagboek van Gebeurtenissen opgetekend door Christiaan Munters 1529-1545. Assen: Van
Gorcum, 1972.
6 De applicatie is ontworpen op het Windows-platform en de gegevens worden om praktische redenen opgeslagen in een Microsoft Access databank. Een eenvoudig script kan het
materiaal echterprobleemloos converteren naar een platformonafhankelijk formaat zoals
XML (eXtenisble Markup Language) of SGML (Standard Generalized Markup
Language).
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Munters - Daiiboek van Gebeurtenissen
Tools Help_
916
217 februari 1542

Folio 122 recto - le paragraaf

Der wen van Hrnnesdael onverisienlyck gestorven op syn peert doen hy thuyswaert soude ryden ende was 1 doet eer dat hy
syn poert in was, r hy was droncken ende had Tongeren daeg ien inden wyn geseten, syn knecht saet achter hem ende
had hem on syn annen ende en west nyet dat hy doet was
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Lemma :

dag <a. za..>

1.09-Tag :

r
r sc,,,,,s,
Enche
,

Nominatief enkelvoud
Accusatief enkelvoud
Datief enkelvoud
Genitief enkelvoud
Nominatief meervoud
meervoud
Datief meervoud

0pmeking

OK

Apply
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Lemma benoernen
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Figuur 1: tekstweergave van een paragraaf met de eigenschappen van het geselecteerde token daeghen. Desgewenst kunnen op deze wijze afzonderhjke tokens handcoatig gelemmatiseerd worden.

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN / 435

96

emma selecteren

Lemma selecteren
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hn
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Figuur 2: Het lexicon. De gebruiker selecteert een bestaand lemma uit de list of
voert een nieuw lemma in.
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den tokens inderdaad bij hetzelfde lemma Koren. De selectie kan dan in haar
geheel aan het bewuste lemma gekoppeld worden.
Een reguliere expressie is een algebraische notatie die, gegeven een bepaald
alfabet, 6enduidig een verzameling tekenreeksen definieert. Het concept is
ontstaan in de jaren '50 vanuit de theorie rand automates en formele tales,
en wordt in de praktijk vooral gebruikt om woordvormen en patronen in
teksten op to spores. ' Oppervlakkig gezien kan men reguliere expressies vergelijken met de jokertekens die typisch in elke tekstverwerker beschikbaar
zijn, maar ze bieden meer mogelijkheden en hebben ook een andere syntax.
Aan de hand van enkele voorbeelden uit Munters geven we een beknopt
overzicht van de belangrijkste operatoren.
(1) /huys/ = {huys}
De eerste operatie, concatenatie van symbolen, wordt niet expliciet uitgedrukt. De meest eenvoudige reguliere expressie is dan ook een tekenreeks zonder meer.
(2) /hu[yST]s/ = {huys, hugs}
De operator [ ] duidt disjunctie van symbolen aan, definieert met andere woorden een groep geldige tekens. De tekens kunnen worden opgesomd, zoals in het voorbeeld hierboven, of men kan een bereik aangeven,
zoals in de expressie /[a-zA-Zy]/ die een geldig woordteken bij Munters
uitdrukt. Vaak wordt in zulke gevallen een kortere notatie gebruikt: traditioneel staat \v4r voor een alfanumeriek teken en \d voor een cijfer
(digit). Een bijzonder geval is ook het jokerteken . dat als plaatsvervanger voor om het even welk teken fungeert.
(3) /hu[yy]s(manivrouw)/ = {huysman, huysman, huysvrou, huysvrou}
Disjunctie van expressies wordt uitgedrukt door de algemene of-operator I . De ronde haakjes zijn in dit voorbeeld noodzakelijk, omdat concatenatie steeds voorrang heeft op disjunctie. Dezelfde expressie zonder

7

Het begrip werd ingevoerd door de wiskundige Stephen Kleene. Hi' toonde de equivalentie van reguliere expressies, reguliere talen en eindige automaten aan: elke reguliere expressie (in de strikte zin van het woord) kan worden geimplementeerd als een eindige automaat, en elke eindige automaat kan worden beschreven met een reguliere expressie. Vooral
op het UNIX-platform worden reguliere expressies zeer frequent gebruikt. Minder bekend
is dat ook op het Windows-platform de zeer courant gebruikte tekstverwerker MS Word
over een nauwelijks gedocumenteerde implementatie van reguliere expressies beschikt, die
weliswaar een niet-standaard notatiegebruikt, maar niettemin dezelfde functionaliteit
biedt.
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haakjes is ook geldig, maar heeft een andere betekenis:
/hu[yS]smanivrouw/ = {huysman, huysman, vrouw}
(4) /t?hu[ySi]s/ = {huys, hugs, thugs, thugs}
De operator ? duidt aan aan dat het voorafgaande teken of de voorafgaande expressie niet of eenmaal voorkomt, met andere woorden optioneel is. Deze operator blijkt erg nuttig bij het omzeilen van de weinig systematische Middelnederlandse spelling:
/Cue?ringh?en/ = {Curingen, Cueringen, Curinghen, Cueringhen}
/tsae?vont?s/ = {tsavons, tsaevons, tsavonts, tsaevonts}
(5) /hu[yy]s\w*/ = {huys, hugs, huyse, huyser, huSfsken, huysheer, ...}
De zogenaamde Kleene * duidt aan dat het voorafgaande teken of de
voorafgaande expressie niet, een of meer maal voorkomt, en is dus niet
te verwarren met de vergelijkbare asterisk die doorgaans in zoekmachines als jokerteken wordt gebruikt. In combinatie met de hoger beschreven afkorting \w (woordteken) geeft deze operator in het voorbeeld aan
dat het gezochte token optioneel door andere woordtekens gevolgd mag
worden.
(6) Aw+hu[yS]s/ = {brauhuys, paenhuys, denght4s, persoenshuys, ...}
De operator + duidt aan dat het voorafgaande teken een of meer maal
voorkomt, en laat ons bijvoorbeeld toe de samenstellingen met het
lemma huys op te sporen, of de Romeinse cijfers (die bij Munters steeds
met kleine letter worden geschreven):8

/[ivxlcdmi+/ = {i, ii, iii, iv, v, ix, xiii, xix, xxvii, lxxx, *vvvv, *divi,
...}.
Uiteraard genereert deze eenvoudige expressie ook ongeldige cijfers.
Men zou een langere reguliere expressie kunnen opstellen die enkel geldige Romeinse cijfers definieert, maar voor onze doeleinden is dit onnodig complex: toegepast op Munters levert de eenvoudige expressie 865
vindplaatsen op, waaronder slechts een foutief token, de Latijnse vorm
divi. De rest kan in een stap als cijfer getagd worden.

8

Deze operator is eigenlijk redundant: elke expressie /a+/ kan immers ook als /aa*/ geschreven worden. Meer algemeen geldt dat elke reguliere expressie kan worden herleid tot een
combinatie van drieprimitieve operaties: concatenatie, disjunctie en Kleene *. Voor een
toegankelijk overzicht van de formele definitie van reguliere expressies verwijzen we naar
Daniel Jurafsky & James Martin. Speech and Language Processing. An Introduction to
Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition. New Jersey:
Prentice Hall, 2000.
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Het wordt snel duidelijk dat deze beperkte set van operatoren volstaat om
spellingsvariaties op te vangen en de verbogen vormen van een lemma op te
sporen. Bij Munters is het lemma dag als volgt geattesteerd:
dach (131), daech (30); daege (3), daeghe (4), dage (1); daechs (6); daegen
(24), daeghen (12)
We stellen vast dat d steeds geschreven wordt als <d>, a geschreven wordt
als <a> of <ae>, g geschreven wordt als <g>, <gh> of <ch>, en de stam
optioneel een uitgang s, e, of es kan krijgen. Deze regels kunnen zonder
meer vertaald worden in enkele eenvoudige reguliere expressies:
(1) {d} = /d/
(2) {a, ae} = /ae?/
(3) { g, gh, eh} = /gh?lch/
(4) le, en, s} = /en?ls/
Concatenatie van deze vier expressies levert /dae?(gh?lch)(en?ls)?/ op,
waarbij de uitgang als optioneel werd gemarkeerd. De resulterende expressie stelt ons effectief in staat alle vormen van het lemma dag te lokaliseren.
We mogen natuurlijk niet uit het oog verliezen dat deze expressie werd opgesteld met de attestaties als uitgangspunt, terwijl de gebruiker van de applicatie juist deze attestaties wil opsporen op basis van een lemma en algemene
voorkennis van de taal, maar eventueel zonder kennis van de specifieke kenmerken van de in de bron gehanteerde morfologie.
Een eerste, voor de hand liggende, vereenvoudiging is het weglaten van de
uitgang. In veel gevallen levert dit natuurlijk ook vormen op die niet bij het
gezochte lemma Koren:
dag

/dae?(gh?lch)\w*/
dach, daech, daege, daeghe, dage, daechs, daegen, daeghen,
*daegelicx

hoofd /ho[oe]ff?[dt]\w*/
hooft, hoeft, hoefft, hooffts, hooffden, hoeffden, hoefden,
*hoeftman
groot

/gro[oe]?t\w*/
groot, groet, grote, groete, groter, groetste

zingen /(gh?e)?s[aeo]n(gh?Ick)\w*/
senghen, sengen, sengende, songhen, songen, sanck,
sanckmen, gesonghen, gesongen, *senger, *sengers, *senghers
Om dit probleem op te vangen is in de concordantie een selectiemechanisme
ingebouwd dat de gebruiker toelaat de verwante tokens binnen de zoekre-
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sultaten aan te kruisen of omgekeerd foutief gevonden tokens of te kruisen,
naargelang de resultaten (fig. 3 en 4) . Meestal kan een bepaalde woordvorm
zonder verdere controle in een keer geselecteerd worden, sours is verdere
evaluatie van aparte vindplaatsen nodig. Het token "naemen" kan bijvoorbeeld zowel bij het werkwoord nemen als bij het substantief naam Koren.
Wanneer de gebruiker de foutieve vormen heeft geschrapt, wordt de selectie
tenslotte in haar geheel gelemmatiseerd.
Munters - Dagboek van Gebeurtenissen
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Folio 109 recto - 3e paragraaf
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Figuur 3: Concordantiemodule met de zoekresultaten van de reguliere expressie
/dae?(gh?/ch)lw*/. Naast alle vormen van het lemma dag levert deze expressie ook het
adjectief "daegelicx" op, dat niet wordt aangekruist bij het selecteren van de te lemmatiseren tokens.
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Folio 30 recto - 2e paragraaf
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Figuur 4: Opsporen van alle vormen van het lemma hoofd door middel van de concordantie en "archigrafemen". Een tooltip boven het invulveld geeft de onderliggende reguliere expressie aan.

Een tweede vereenvoudiging is een uitbreiding van de hoger vermelde afkortingen (onder meer \w voor woordteken) die vooral als doel hebben de reguliere expressie gemakkelijker leesbaar te maken. De spellingsvariaties bij
Munters bevatten immers veel terugkerende elementen, zoals /ae?/, /ue?/,
/o[oe]?/, /u[yg of /gh?lch/. De gebruiker kan daarom in de applicatie zelf
afkortingen definieren voor dit snort frequente symbolen. Door hoofdletters
voor deze archigrafemen te reserveren en ze zorgvuldig te kiezen in functie van
de moderne Nederlandse spelling kan men de reguliere expressie vaak reduceren tot het te zoeken lemma zelf, of een formule die er dicht bij aanleunt:
(1) /d/ = D
(2) /ae?/ = A
(3) /gh?lch/ = G
(4) Aw*/ = lemma dag --->/dae?(gh?lch)4*/-4/DAG-/
Het gebruik van zulke algemene symbolen vergemakkelijkt het opstellen van
de reguliere expressie aanzienlijk, maar maakt ze ook minder accuraat.
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Wanneer we bijvoorbeeld de bovenstaande afkorting G gebruiken om de
vormen van het lemma hagel op to vragen, omvat de onderliggende expressie /h/ + /ae?/ + /(gh?lch)/ + /e/ + /1/ ook de niet bestaande woorden *hachel
en *haeche1. Op zich vormt dit geen bezwaar, maar sours leidt een veralge9

mening tot foutieve resultaten, zoals in het volgende voorbeeld:
/[aeySfuio]/ = @

(5)

(6) /n(gh?Ick)/ = NG
lemma zingen --->/(gh?e)?s[aeySTuio]n(gh?Ick)4*/—>/(ge)?s@NG-/
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Figuur 5: Definitie van "archigrafen", afkortingen die het opstellen van de reguliere expressies sterk vereenvoudigen.

9

In de applicatie wordt dit opgevangen met een symbool dat om praktische redenen in onze
inleidende beschrijving van reguliere expressies niet behandeld werd: G = ighlch$/. Het
dollarteken is een ankerpunt dat het einde van de string markeert. Vermits alle reguliere
expressies in de applicatie op een woordindex opereren, en niet op de lopende tekst, is het
archigrafeem to lezen als "g (optioneel gevolgd door h) of ch in Auslaut".
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Dit Levert naast de correcte werkwoordsvormen ook het Latijnse singulis op,
dat bij de evaluatie van de zoekresultaten geschrapt dient te worden.
De "archigrafemen" zijn geimplementeerd als een eenvoudige reeks vervangingsregels die in een welbepaalde volgorde worden uitgevoerd en tijdens het
lemmatiseren verder gewijzigd, verfijnd of aangevuld kunnen worden (fig.
5). Afkortingen en reguliere expressies kunnen in het zoekveld door elkaar
gebruikt worden, zodat de gebruiker zelf een werkwijze kan kiezen, die eventueel per lemma varieert. Meer complexe expressies veronderstellen grondige voorkennis van de bron en zijn sours minder gemakkelijk op te stellen,
maar leveren precieze resultaten op die snel geverifieerd kunnen worden.
Eenvoudige expressies vergen meer controle achteraf, maar kunnen dan
weer gemakkelijk geautomatiseerd worden. In een voor de hand liggende
uitbreiding, die in het huidige prototype nog niet is geimplementeerd, genereert de computer zelf zonder interventie van de gebruiker een reguliere
expressie voor elk lemma, rekening houdend met de in het lexicon opgegeven woordsoort. Bij de sterke werkwoorden wordt dan bijvoorbeeld automatisch de stamvocaal vervangen door een jokerteken en een optioneel prefix /(Ge)?/ toegevoegd.
Om de hele bron te lemmatiseren kan de gebruiker twee strategieen volgen:
lemmatisering door lectuur van de tekst of lemmatisering op basis van de
concordantie. In het eerste geval begint hij de tekst vooraan te lezen, vraagt
de eigenschappen van het eerste woord op, voegt een lemma aan het lexicon
toe en verbindt het token met dit lemma. Vervolgens spoort hij in de concordantie met behulp van een reguliere expressie en archigrafemen de andere
vormen van hetzelfde lemma op, kruist de correcte resultaten aan en lemmatiseert de hele selectie. Aanvankelijk is dit uiteraard een zeer arbeidsintensief
proces, maar naarmate men vordert zullen steeds minder tokens benoemd
moeten worden. Bovendien krijgt de gebruiker op deze wijze een goed overzicht over de taal en structuur van de bron. In het tweede geval wordt de concordantie als uitgangspunt genomen en lemmatiseert men systematisch alle
woorden in alfabetische volgorde of volgens frequentie. Het meest interessant
is wellicht een combinatie van beide methodes waarbij eerst de meest frequente vormen gelemmatiseerd worden (bij Munters gaat 30% van de tekst
terug op 125 lemma's) en dan pas lemmatisering door lectuur toegepast. In
beide gevallen wordt eigenlijk een grammatica en lexicon voor een specifieke
regionale taalfase gaandeweg uit de tekst zelf gedistilleerd. Deze aanpak keert
dan ook de benadering van automatische taggers our, die meestal hun uitgangspunt vinden in een reeds beschreven grammatica of corpus.
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Literaire tekstedities, talig erfgoedonderzoek
en humanities computing in Vlaanderen
Edward Vanhoutte, Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie

1 . LITERAIRE TEKSTEDITIES

Een literaire teksteditie is een uitgave van ongepubliceerd of eerder gepubliceerd werk, verzorgd door een editeur die de tekstkeuze beredeneerd en expliciet verantwoord heeft en de tekstvorm aanbiedt als resultaat van wetenschappelijk onderzoek. 1 Daartoe maakt de editeur gebruik van de tekstkritiek.
Op basis van de studie van de genese en de transmissie van de beschikbare primaire bronnen en kennis van secundaire bronnen wordt geen letterlijke weergave gegeven van een versie uit een bepaald handschrift of uit een bepaalde
druk, maar kiest de editeur een basistekst waarin z/hij – waar nodig – ingrijpt
om een wetenschappelijk verantwoorde en betrouwbare tekst aan te bieden.
Dat de editeur heel omzichtig met Naar ingrepen moet omspringen, wordt
gesuggereerd door de definitie die Peter Shillingsburg geeft van een wetenschappelijke teksteditie: "I should like to use the name scholarly edition for
editions that preserve or rescue a work of artistic, social, intellectual, or historical importance as an artifact." ' De verantwoording van de emendaties in de
basistekst en een documentatie van interversionele varianten wordt traditioneel in een kritisch apparaat afgedrukt. 3 Op basis van de studie van dat apparaat zou het voor de geinteresseerde lezer mogelijk moeten zijn om de documentaire stadia van de tekst te reconstrueren. Maar de praktijk verschilt hier

Marita Mathijsen, Naar de letter. Handboek editiewetenschap. Den Haag: CHI, 1997, 33-34.
2

Peter L. Shillingsburg, Scholarly Editing in the Computer Age. Theory and Practice. Third

Edition. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1996, 3.
3

Grosso modo bestaan er drie soorten tekstedities: de historisch-kritische editie, de studieeditie en de leeseditie. Zie voor definities van deze editietypes Klaus Kanzog, Prolegomena

zu einer historisch-kritischen Ausgabe der Werke Heinrich von Kleists. Theorie and Praxis einer
modernen Klassiker-Edition. Munchen, 1970, 15-44; Marita Mathijsen, o. c. 57-81; en
Marcel De Smedt, Editiewetenschap. Deel I.. Syllabus, Leuven: Acco, 1999, 1-2.
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grondig van de theorie. Niet alleen is het documenteren van alle daarvoor
benodigde karakteristieken van de documentaire bronnen – zoals bibliografische en typografische gegevens – en het registreren van alle varianten – ook de
interpunctie-varianten – een ontzachelijk en tijdrovend werk, de weergave
hiervan in een voor de uitgever economisch en voor de lezer duidelijk en hanteerbaar systeem is quasi onmogelijk zonder verlies aan informatie. Daarom
ook dat Shillingsburg vijf formal orientation? onderscheidt waardoor de editeur zich kan laten Leiden bij het maken van een bepaald snort editie met een
bepaald doel en voor een bepaald publiek. De vijf orientations die
Shillingsburg onderscheidt zijn de documentary, aesthetic, authorial, sociological en bibliographical orientation.'
Dit is in een notendop de beschrijving van de moderne literaire editiepraktijk. De praktijk en de theorie van de uitgave van oudere teksten of historische documented verschilt hiervan enigszins. Thomas Tanselle vat het verschil tussen historische edities en literaire edities bondig samen: "the historical editions in general give more attention to explanatory annotation than
to the detailed recording of textual data, whereas the literary editions reverse this emphasis." ' Deze observatie blijkt to kloppen als we de Richtlijnen
voor het uitgeven van historische bescheiden8 bekijken waarin bijvoorbeeld
modernisering van interpunctie, aliniering en accentuering wordt toegelaten.
Mathijsen waarschuwt hierbij voor het gevaar dat er bij het opvolgen van de
Richtlijnen bij het uitgeven van historische documenten "een tekst wordt
aangeboden die noch historisch, noch modern is en die verkeerde suggesties
kan geven."9 Dergelijke teksten zijn m.i. ook voor het talig erfgoedonder-

4

"By formal orientation I mean a perspective on forms that leads to the selection of one set
of formal requirements over another." Shillingsburg, o.c., 16.

5
6

Shillingsburg, o. c. 17-27.
Met historische documenten bedoel ik oorkonden, politieke verslagen, handelingen, testamenten, dossiers, akten, rapporten, en ego-documenten die uitgegeven worden omwille
van hun historisch eerder dan hun literair of esthetisch belang. De bier gepresenteerde list
is natuurlijk niet exhaustief.

7

G. Thomas Tanselle, "The Editing of Historical Documents." in: Studies in Bibliography,
XXXI (1978), 1-56 (2).

8

Richtlijnen voor het uitgeven van historische bescheiden. Samengesteld in opdracht van het
Nederlands historischgenootschap en van de Rijkscommissie voor Vaderlandse
Geschiedenis (6' herziene druk). 's-Gravenhag,
e 1988.

9

Mathijsen, o.c. 389.
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zoek niet bruikbaar omdat ze een vertekende representatie geven van de
betreffende documenten en een transmissiemoment toevoegen aan de overleveringsgeschiedenis van de talige expressie.

2. EDITIES VOOR LINGUISTISCH ONDERZOEK
Diplomatische edities daarentegen kunnen wel als bron voor linguistisch
onderzoek gebruikt worden, wat het Corpus Gysseling ten overvloede aantoont. 1 ° Hierbij bekent de editeur zich meer tot Shillingsburgs documentary
en bibliographical orientation dan algemeen de gewoonte is in de moderne
editiewetenschap. Diplomatische edities van moderne teksten, of zogenaamde archiefedities, worden trouwens vooral door de Duitse school van de
Editionswissenschaft smalend bekeken, en een editeur die zich met dergelijke edities bezig houdt, wordt dan ook niet echt voor vol aangezien.
Dergelijke opmerkingen zijn dom. Bij de voorbereiding van een diplomatische editie komt de editeur ook voor momenten to staan waarop hij of zij
beredeneerde en wetenschappelijk beargumenteerde beslissingen moet
nemen. Vanuit lingurstisch oogpunt zijn diplomatische edities van teksten
uit om het even Welke periode even belangrijk. De hierarchie die de editietheorie van moderne teksten aanbrengt in de editietypes – het paradepaardje is de historisch-kritische editie die tegenwoordig nog alleen maar in
Duitsland van enige betekenis is – is natuurlijk ingegeven door de aard van
het tekstmateriaal zelf. De editie van moderne teksten concentreert zich
door het voorhanden zijn van autograaf materiaal op de genese van het
werk en het constitueren van een betrouwbare leestekst, terwijl er van vele
oudere teksten slechts een versie is overgeleverd (vooral in het geval van egodocumenten). En waar meer dan een versie van bestaat, kan de nadruk
gelegd worden op de bestudering van de overleveringsgeschiedenis (met de
bestudering van zogenaamde transmissievarianten).
Een project dat wil resulteren in een corpus van het talig erfgoed uit de 14'
eeuw, en de opgenomen teksten elektronisch ontsluit, bijvoorbeeld d.m.v.

'

Maurits Gysseling, Corpus van Middelnederlandse teksten tot en met het jaar 1300. Reeks I:
Ambtelijke bescheiden (9 delen). Den Haag, 1977; Reeks II: Literaire handschriften (6 delen).
Den Haag, 1980-1987.
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diplomatische edities waarbij de transcriptie is gebeurd m.b.v. text encoding
technieken volgens een internationale standaard, kan een flexibel werkinstrument worden voor de verschillende tekstgebaseerde disciplines in de
humane wetenschappen. Een voorbeeld van die beoogde polyfunctionaliteit
is, bijvoorbeeld, dat op basis van een corpus van teksten uit de 14 ' eeuw,
gemakkelijk een spellingdatabase kan worden gebouwd, dat – zoals wordt
aangehaald bij het voorstel voor een dergelijke database van Middle English
Spelling' – van instrumenteel belang kan zijn voor een breed gamma aan
taalkundig onderzoek. Horobin en Smith geven in hun voorstel prioriteit
aan twee soorten onderzoek:
1 Een diachronisch en diatopicaal onderzoek van de 14° e -eeuwse orthografie en fonologie, gebaseerd op gepubliceerd en ongepubliceerd materiaal.
2 Een onderzoek naar de 1 4 " -eeuwse woordgeografie.
In Vlaanderen en Nederland kan die priorisering natuurlijk op andere gebieden van de wetenschap liggen. Als er van bij het begin van een dergelijk project – d.w.z. reeds van bij de inventarisatie-fase – gestreefd wordt naar aansluiting bij internationale standaarden voor text-encoding en uitwisseling
van tekstuele informatie, dan kan de diplomatische en elektronische uitgave
van de geinventariseerde teksten op basis van een prioriteitenlijst die bijvoorbeeld de gelijkmatige spreiding over zoveel mogelijk vormen van talige
uiting garandeert, projectgewijs nagestreefd worden. Het noodgedwongen
sample karakter van elk corpus van talig materiaal kan daarbij stap voor
stap verkleind worden om idealiter, bij het beeindigen van dit grote uitgeefproject, volledig weg te vallen.12

11 Simon Horobin en Jeremy Smith, "A Database of Middle English Spelling." in: Literary &

Linguistic Computing, 14/3 (september 1999), 359-373.
12 Een exhaustief uitgeefproject, zoals hier voorgesteld, is weliswaar na te streven, maar
we ens de omvang van het materiaal zeer onwaarschijnlijk volledig te realiseren.
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3.

DRIE BASISVRAGEN

Hierbij kunnen onmiddellijk drie basisvragen worden gesteld:
1 Hoe moet een prioriteitenlijst opgesteld worden?
2 Welke Internationale standaarden voor text-encoding garanderen de
grootst mogelijke toegankelijkheid, levensduur en wetenschappelijke
integriteit?
3 Hoe kan de elektronisch-diplomatische uitgave van teksten uit de 14de
eeuw projectgewijs georganiseerd worden?
Ik behandel deze vragen in omgekeerde volgorde.

3.1. PROJECTGEWIJZE UITGAVE VAN TEKSTEN UIT DE UDE EEUW
Aan het eind van zijn inventaris van edities van oudere teksten uit de zuidelijke Nederlanden, " komt Werner Waterschoot tot de weinig verrassende
conclusie dat er al veel werk verricht is op het gebied van de Middeleeuwen,
"maar veel meer in het Noorden dan het Zuiden." 14 Waterschoot heeft het in
zijn overzicht van voorhanden zijnde tekstedities vooral over officiele publicaties, en maakt geen vermelding van het editiewetenschappelijk werk dat
bij wijze van eindverhandelingen aan ooze universiteiten wordt gedaan. In
een stand van zaken van de editiewetenschap in Vlaanderen erkent Marcel
De Smedt daarentegen expliciet het belang van dit snort afstudeerprojecten:
"Een niet to onderschatten pijler die de editiewetenschap in het algemeen en de editiepraktijk in het bijzonder moet schragen zijn de licentieverhandelingen. Dat is als het ware de broed- en kweekvijver voor

"

Werner Waterschoot, "De editie van oudere teksten uit de zuidelijke Nederlanden. Een
statusquaestionis." in: G. De Schutter (red.). De toekomst van ons literaire verleden.
Toes rakers gehouden tijdens het colloquium georganiseerd door de Koninklijke
Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, i.s.m. de Interuniversitaire Werkgroep
Genese. 17 februari 1998. (Overdruk uit "Verslagen en Mededelingen" van de Koninklijke
Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde,jrg. 108 (1998), afl. 1), 55-73.

'4 Idem, 64. Voor een overzicht van de beschikbare tekstedities en bloemlezingen voor het
onderwijs in Nederland, alsook de gebruikte Nederlandse Literatuurgeschiedenissen, zie:
Hubert Slings, Toekomst voor de Middeleeuwen. Middelnederlandse literatuur in het voortgezet

onderwijs. (NLCM 21). Amsterdam: Prometheus, 2000.
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de toekomst. Jonge mensen leren er de editieproblematiek kennen in
confrontatie met de praktijk en kunnen er enthousiast raken voor het
yak."'
In het vervolg van zijn tekst geeft De Smedt enkele voorbeelden van tekstedities van 19 ' - en 20 ste -eeuwse teksten en briefwisselingen die hij als promotor heeft begeleid en die als eindverhandeling aan de universiteit van Leuven
werden ingediend. De database van alle tekstedities met betrekking tot de
neerlandistiek die ooit als eindverhandeling aan de Belgische universiteiten
werden ingediend, en die ik op basis van de dissertatielijsten van 39 jaargangen van Spiegel der letteren samenstelde, telt 658 teksteditorische en editiewetenschappelijke licentiaatsverhandelingen en doctorate proefschriften,16
of een ruw gemiddelde van bijna 17 tekstedities per jaar. De initiele bedoeling van die database was om to beschikken over bruikbaar statistisch materiaal dat als kwantificeerbaar argument kon dienen bij de klaagzang die wij
destijds op alle niveaus lieten horen omtrent de schandelijke desinteresse die
er bestond ten aanzien van ons literair erfgoed. " De periode van de inventarisatie liep van het academiejaar 1956-1957 tot en met het academiejaar
1995-1996. Gezien de ongecorrigeerde staat van de database kunnen hier
slechts enkele voorlopige resultaten gepresenteerd worden (Figuur 1).

'5 Marcel De Smedt, "Editiewetenschap in Vlaanderen. Stand van zaken." in: Edward
Vanhoutte & Dirk Van Hulle (red.), Editiewetenschap <!- - in de praktijk - ->. Gent: Genese,
1998, 15-35 (30).
16 De aangelegde database werd, wat de oudere periode betreft, nagelezen door Hubert
Meeus, waarvoord dank. De volledige database werd (nog) niet gecontroleerd, bijvoorbeeld aan de hand van de titelpagina's van de geinventariseerde verhandelingen, zodat een
geschatte foutenmarge van 10% in de opgenomen data mogelijk is.
17 Cf. de congresbundels G. De Schutter (red.), o.c.; en M. Janssens (red.), Studiedag

"Klassieken op de Markt" (2413199), Overdruk uit Verslagen en Mededelingen van de
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 109/1 (1999), 1-68.
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Figuur 1: Het aantal editiewetenschappelijke licentiaatsverhandelingen en doctoraleproefschriften in de neerlandistiek, voorgelegd aan de Belgische universiteiten in
deperiode 1956/1957-1995/1996. Totalen per periode en per universiteit.
Het gaat dus beter dan we dachten met de uitgave van onze oudere teksten.
Minstens 584 jonge mensen hebben zich in die 39 jaren toegelegd op de uitgave van oudere teksten uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis van in
totaal een 130-tal auteurs en 240 anonieme teksten. En niets wijst erop dat
er vandaag een kentering komt in die tendens. Hoewel het wel eens zo zal
zijn geweest dat de thesisonderwerpen alfabetisch en in looppas werden uitgedeeld of opgelegd, ben ik ervan overtuigd dat heel wat studenten voor een
teksteditie kiezen omdat ze met noeste filologische arbeid een tastbare bijdrage kunnen leveren aan het lopende onderzoek, m.a.w. de student weet
wat hem/haar to doen staat, ziet een begin en hopelijk ook een eind aan
zijn/haar (eind)werk.
(En we kunnen tegenwoordig niet ontkennen dat de middeleeuwen ook vandaag een ongelofelijke aantrekkingskracht uitoefenen op de jungerencultuur. Deze zomer weer zal Dranouter overspoeld worden met meer dan
60.000 veelal jonge mensen die komen voor de muziek van moderne folkgroepen zoals Lais en Kadril die hun teksten sprokkelen uit verzamelbundels als Oude Vlaemsche liederen van J.F. Willems (1848), Chants populaires des Flamands de France (1856) van De Coussemaker, het Iepersch Oud-
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Liedboeck van Blyau en Tasseel (1900), het Antwerpsch Liedboeck of het
Gruuthuuse handschrift. Er wordt gedanst op het kloppen van 't Smidje,
pinten gedronken op de Weverdans, geld verbrast tijdens Het Heerke van
Maldegem, geslapen met het Luiaardsgild, onmogelijke liefdes verklaard tijdens het bezingen van de Nachtvrijage en gevreeen met de wijze les: "houd
uw kanneke proper Dianneke, houd uw kanneke vaste." De middeleeuwen
zijn sexy, zoveel is duidelijk.)
Een dergelijke analyse van het beschikbare materiaal dat de vermelde inventaris opleverde, was natuurlijk nauwelijks bruikbaar in ons discours dat er op
gericht was de subsidierende culturele overheid to wijzen op de alarmerende
situatie in verband met de beschikbaarheid van onze middeleeuwse teksten.
Een
.. conclusie van het onderzoek is alvast dat we de hand in eigen boezem moeten durven steken. We laten onze studenten tekstedities maken, maar doen er
verder weinig mee. Met een minimum aan werk en een gecoordineerd beleid ter
zake kan heel wat van het afstudeerwerk resulteren in betrouwbare tekstedities
die op de markt kunnen worden gebracht, en die probleemloos ingepast kunnen worden in het grotere project over het 14 d`-eeuwse talig erfgoed. Enerzijds
is een groot stuk van het werk al gedaan, en het is blijkbaar van goede kwaliteit: de studenten in kwestie hebben er immers een academische graad mee verdiend. Anderzijds kan, wat nog op de prioriteitenlijst staat bijvoorbeeld, gerust
– onder begeleiding weliswaar – door studenten aangepakt worden. Als straks
de Bologna-verklaring haar toepassing krijgt op het academische curriculum,
zullen we, zoals onze collega's in het buitenland, zelfs een beroep kunnen doen
op graduate students, die als een snort student-assistenten kunnen worden
ingeschakeld in onderzoeksprojecten. Minimale kost met een maximale
opbrengst. Als dat geen goed beheer van het erfgoed is.

3.2. TEI: EEN INTERNATIONALE STANDAARD VOOR TEXT-ENCODING
EN MARKUP
Bij een dergelijke optie moet er natuurlijk wel overeenstemming bestaan over
de editieprincipes en de principes van de text-encoding en markup die hierbij
gebruikt worden. Aileen als alle teksten op een uniforme manier elektronisch
worden bewerkt, kunnen die probleemloos de input vormen voor een polyfunctionele en een zich steeds uitbreidende tekstbank. Dit brengt ons bij de
vraag Welke Internationale standaarden voor text-encoding de grootst mogelijke toegankelijkheid, levensduur en wetenschappelijke integriteit garanderen?
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Momenteel is de theorie en de praktijk van de teksteditie in een overgangsfase. Sinds de jaren '60 worden bij de voorbereiding van gedrukte tekstedities computers gebruikt voor het opstellen van concordanties, het maken
van statistische analyses, automatische collatie en het genereren van stemmata (de laatste jaren trouwens met spitstechnologie uit de biogenetica).
Met de komst van de Standard Generalized Markup Language (SGMI.) als
ISO-standaard voor de structurering en uitwisseling van tekstmateridal (ISO
8879:1986) 18 en de toepassing van die standaard in de humane wetenschappen door de creatie van het Text Encoding Initiative (TEI), 19 kreeg de humane wetenschapper in het algemeen de beschikking over een syntaxis en een
methodologie voor de presentatie en documentatie van tekstuele kenmerken
en eigenschappen, en de tekstediteur in het bijzonder werd bedacht met een
consistent voorstel voor de transcriptie van primair bronnenmateriaar en
de documentatie van tekstvariatie. 21 De hernieuwde interesse voor hypertext,
de spectaculaire mogelijkheden van de imaging technologie, het succes van
het Internet, het wereldwijde gebruik van grafische browser software, en de
exponentiele toename van zowel de processorsnelheid als de digitale opslagcapaciteit, hebben voor een volgende logische stap gezorgd in de recente
geschiedenis van de editiewetenschap in het computertijdperk: het elektronisch publiceren van wetenschappelijke tekstedities. In het midden van de
jaren '90 resulteerde dat in het Engelstalige taalgebied in een reeks principles for en rationales of electronic scholarly editing' en een nieuw debat over

18

19

Cf. C.E. Goldfarb, The SGML Handbook. Oxford: OUP, 1990.

an
Burnard
Burn d (eds.), Guidelines for Electronic Text Encoding and
C. M. Sperberg-McQueen & Lou
Interchange (TEI P3). Chicago/Oxford: The Association for Computers and the Humanities
(ACH), The Association for Computational Linguistics (ACL), The Association for Literary
and Linguistic Computing (ALLC), 1994. De website van het TEI-consortium:
<http://www.tei-c.org/>.

20

Zie Peter Robinson, The Transcription of Primary Textual Sources Using SGML. Oxford:

21

Zie respectievelijk hoofdstukken 18 en 19 van de TEI P3 Guidelines. (Burnard & Sperberg-

22

Respectievelijk David L. Gants, "Toward a Rationale of Electronic Textual Criticism." Paper.

OHC, 1994. (Office for Humanities Communication Publications 6).
McQueen, o. c.).
ALLC/ACH Conference, Paris, 19 april 1994, <http://parallel.park.uga.edu/dgants/ach94.
html>; Jerome McGann, "The Rationale of HyperText." in: TEXT 9 (1996), 11-32; Peter
Shillingsburg, "General Principles for Electronic Scholarly Editions." MLA, 1993. <http://sunsite.berkeley.edu/MLA/principles.html>; en Peter Shillingsburg, "Principles for Electronic
Archives, Scholarly Editions, and Tutorials." in: Richard J. Finneran (ed.), The Literary Text

in the Digital Age. Ann Arbor: The U of Michigan Press, 1996, 23-35.
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de functie en de rol van zowel de teksteditie als de tekstediteur werd geopend. Tegelijkertijd werden ook nieuwe oplossingen gesuggereerd voor het
probleem van de visualisering van een volledige overleveringsgeschiedenis,
of zoals de Chaucer-editeur Peter Robinson schrijft: "How does one read a
text in 58 different versions?" ' Het mag duidelijk zijn dat het linken van een
elektronische tekst aan een traditioneel apparaat geen antwoord kan zijn op
die vraag. Een dergelijke editie zou slechts een klikbare analoog zijn van zijn
gedrukte kozijn. Edities die in het elektronische paradigma traditionele editiemethodes en -conventies nabootsen, zijn typische producten van de overgangsperiode van de wetenschappelijke codex-editie naar de echte mogelijkheden van het computertijdperk. 24 De combinatie van het gebruik van
geavanceerde text-encoding voor de transcriptie, editie, genetische, literatuurwetenschappelijke, bibliografische en linguIstische analyse, gebaseerd
op internationaal aanvaarde standaarden (TEI compliant SGML/XML),
relationele database-technologie en interface-gestuurde interactiviteit moet
het mogelijk maken het logische verband tussen de editiewetenschap enerzijds en de linguIstiek en literatuurwetenschap anderzijds to articuleren in
een hoogtechnologisch wetenschappelijk onderzoeksinstrument.
In 1949 startte Roberto Busa een onderzoek dat moest resulteren in de Index
Thomisticus, een gelemmatiseerde concordantie op en een elektronische editie van het volledige werk van Thomas van Aquino (het eerste volume van

23 Peter M.W. Robinson, "New directions in Critical Editing." in: Kathryn Sutherland (ed.),

Electronic Text. Investigations in Method and Theory. Oxford: Clarendon Press, 1997, 145171 (159).
24 Elders ben ik dieper ingegaan op de mogelijkheden, de problematiek, en methodologie
voor elektronische edities, en stel ik modellen en classificaties voor. Zie o.a. Edward
Vanhoutte, "Where is the editor? Resistance in the creation of an electronic critical edition." in: Marilyn Deegan, Jean Anderson, & Harold Short (eds.), DRH 98. Selected papers
from Digital resources for the Humanities 1998. University of Glasgow, September 1998. (OHC
Publication 12). London: Office for Humanities Communication, 2000, 171-183; en
Edward Vanhoutte, "Display or Argument: Markup and Visualisation for Electronic
Scholarly Editions." in: Thomas Burch, Johannes Fournier, Kurt Gaertner & Andrea
Rapp (Hrsg.), Standards and Methoden der Volltextdigitalisierung. Beitraege des

Internationalen Kolloquiums an der Universitaet Trier, 8.19. Oktober 2001. Stuttgart, 2002
(Abhandlungen der Geistes- and Sozialwissenschaftlichen Klasse; Akademie der
Wissenschaften and der Literatur Mainz). (terperse).
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de Index verscheen pas in 1973). ' Daarmee was Busa de eerste humane
wetenschapper die de computer gebruikte in het wetenschappelijk werk.
Sindsdien zijn er verschillende theorien, instrumenten en technieken ontwikkeld voor het gebruik van de computer in drie grote gebieden:
1 Het gebruik van de computer voor het capteren en inputten van data:
digitalisering, imaging en OCR (Optical Character Recognition).
2 Het gebruik van de computer voor de analyse van tekst: concordanties,
sorteren, text retrieval, lemmatiseren, collatie, statistische analyse, stylometry en stemma (re)constructie.
3 Het gebruik van de computer als publicatiemedium: typesetting, visualisering, hypertext en distributie/uitwisseling van data.
Een exhaustieve behandeling van de functionaliteit en de geschiedenis van
de computertechnieken uit de aangehaalde gebieden, valt buiten het bestek
van dit artikel, 26 maar toch wil ik in de hierna volgende paragrafen de logische culminatie beschrijven van de evoluties in de drie aangehaalde gebieden
in de creatie van een uniform systeem voor text encoding en interchange.
Geen enkele computer begrijpt tekst, of kan met tekst overweg. Computers
werken altijd met representaties van teksten die omgezet worden in binaire
code:

25 Cf. drie artikels door Roberto Busa: "An Inventory of Fifteen Million Words." in: J.B.
Bessinger and S.M. Parrish (eds.), Literary Data Processing Conference Proceedings. White
Plains, [1965], 64-78; "Computer Processing of over Ten Million Words: Retrospective
Criticism." in: Alan Jones and R.F. Churchhouse(eds.), The Computer in Literary and

Linguistic Studies. (Proceedings of the Third International Symposium). Cardiff, 1976, 114117; en "Concluding a Life's Safari from Punched Cards to World Wide Web." in: L.
Burnard, M. Deegan en H. Short (eds.), The Digital Demotic: Selected Papers from DRH97,

Digital Resources for the Humanities Conference, St. Anne's College, Oxford, September 1997.
(Office for Humanities Communication Publications 10). London, 1998, 3-11.
26 Eengoede inleiding in Humanities Computing biedt Susan Hockey, Electronic Texts in the

Humanities. Principles and Practice. Oxford: OUP, 2000.
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"Computers can contain and operate on patterns of electronic charges, but they cannot contain numbers, which are abstract mathematical objects not electronic charges, nor texts, which are complex, abstract cultural and linguistic objects."'
Tot ver in de tachtiger jaren van de vorige eeuw gebruikte elke wetenschapper, elk project, softwarepakket of onderzoeksgroep zijn of Naar eigen systeem voor de structurele en/of typografische representatie van tekstmateriaa1. 28 Deze praktijk resulteerde in corpora aan tekstmateriaal die onderling
niet konden worden uitgewisseld, waarvoor geen garanties bestonden qua
levensduur, en die niet software- en platformonafhankelijk waren. Kortom,
corpora die qua functionaliteit de grenzen van het eigen project niet overstegen. Zoals reeds vermeld kregen de humane wetenschappen met de ontwikkeling van de Standard Generalized Markup Language (SGML) – een
ISO standaard Binds 1986: ISO 8879 – alle elementen aangereikt voor de
bouw van een eigen gestandaardiseerde markup-taal die voldeed aan:'
1 De eis van uitvoerigheid;
2 De eis van eenvoud;
3 De eis dat documenten door software van gematigde complexiteit kunnen worden verwerkt;
4 De eis van platform- en hardware-onafhankelijkheid;
5 De eis van software-onafhankelijkheid;
6 De eis dat de standaard tekst zou beschrijven in een bewerkbare worm;
7 De eis van uitwisselbaarheid van documenten.

27 C.M. Sperberg-McQueen, "Text in the Electronic Age: Textual Study and Text Encoding
with examples from Medieval Texts." in: Literary & Linguistic Computing, 6/1 (1991), 34-46
(34)
28 De bekendste vroege encoding systemen zijn COCOA en TACT. Cf. Susan Hockey, o. c.
24-48. Zie ook D.B Russel, COCOA: A Word Count and Concordance Generator for Atlas.
Chilton, 1967; en I. Lancashire et. al., Using TACT with Electronic Texts. New York, 1996.
29 Eisengeciteerd in en vertaald uit David T. Barnard, Cheryl A. Fraser en George M.
Logan, "Generalized Markup for Literary Texts." in: Literary & Linguistic Computing, 3/1
(1988), 26-31 (28-29).
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Kort nadat de SGML standaard gepubliceerd werd, kwam een groep cornputerspecialisten uit de humane wetenschappen samen in Vassar College in
Poughkeepsie (november 1987) en ze werden het eens over een set van
methodologische principes – de zogenaamde Poughkeepsie Principles – die
de basis vormden voor het Text Encoding Initiative (TED. " Op basis van
SGML, die zelf geen markup-taal is, maar een meta-taal, werd – bij consensus – een set van Document Type Definitions (DTD's) opgesteld voor de
beschrijving van alle teksten in alle talen en schriftsystemen en uit alle periodes, voor alle types van onderzoele in de humane wetenschappen.'
De hieruit voortkomende aanbevelingen werden in 1994 gepubliceerd als de
monumentale P3 Guidelines for Electronic Text Encoding and
Interchange, " een 1.292 pagina dik handboek met daarin de definitieve guidelines. De P4 34 revisie van die guidelines die midden 2001 werd aangekondigd, ondersteunt daarenboven niet alleen SGML, maar nu ook XML

30 Zie voor eengeschiedenis van het TEI: Nancy M. Ide & C.M. Sperberg-McQueen, "The
29 (1995), 5-15 (6-7);
and the Humanities,
, Goals,
and
Future."
TEI: History"
in: Computers
en het hoofdstuk "1. About These Guidelines" in zowel de TEI P3 als de P4 Guidelines. Cf.
C. M. Sperberg-McQueen & Lou Burnard (eds.), o.c.. De herziene versie van 1999 kan
econsulteerd worden op <http://www.tei-c.org/Guidelines/index.htm>; de P4 Guidelines
g
op <http://www.tei-c.org/P4X/> .
31 Zeventien aparte commissies met vakspecialisten maakten de encoding sets voor de verschillende soorten teksten en types van onderzoek. Zo waren o.a. de volgende werk roepen actief van 1990 tot 1993: character sets, text criticism, language corpora, manuscripts
and codicology, verse, drama & performance texts, literary prose, linguistic description,
spoken text, literary studies, historical studies, print dictionaries, machine lexica, en terminological data. De Guidelines definieren een 600-tal elementen die gebruikt kunnen worden voor de encoding van "texts in any natural language, of any date, in any literary genre
or text type, without restriction on form or content. They treat both continuous materials
("running text") and discontinuous materials such as dictionaries and linguistic corpora."

(TEI P3, Chapter 1).
32 Zie ook Edward Vanhoutte, "...en doende denkt dan nog. SGML, TEI en editiewetenschap." in: Edward Vanhoutte & Dirk Van Hulle (red.), o. c. , 107-133.
33 Sperberg-McQueen & Lou Burnard, o.c.. De partners in het werk van het TEI waren The

Association for Computers and the Humanities (ACH), The Association for Computational
Linguistics (ACL), en The Association for Literary and Linguistic Computing (ALLC).
34 The XML compatibele P4 Guidelines kan men consulteren op <http://www.teic.org/P4X/> .
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(eXtensible Markup Language), 35 de krachtige SGML-applicatie voor
gebruik op het Internet.
Het TEI encoding scheme is geen de jure standaard, zoals een ISO document, maar is vanwege zijn massale toepassing in allerlei disciplines van de
humane wetenschappen en een hele actieve gemeenschap van humanities
computing wetenschappers een de facto standaard geworden. De conclusies
van het TEI worden daarom eerder als adviserende guidelines, rules, en
recommendations gepubliceerd dan als dwingende standards. Daarenboven
erkent het TEI hierbij dat elke wetenschapper de vrijheid moet hebben om
zijn of haar eigen theorie van de tekst te ontwikkelen en volgens eigen inzichten aan de hand van encoding toe te passen op de tekst.'
De elektronische editie van De teleurgang van den Waterhoek van Stijn
Streuvels37 – een project van de KANTL – was de eerste wetenschappelijke
editie in de Nederlandstalige wereld die gebruik maakte van TEI, en de eerste
elektronische editie van een Nederlandstalig werk tout court. Ik geloof graag
dat het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie gedeeltelijk op basis van
de verdienste van dit project werd opgericht aan de Academie. Ondertussen
heeft het CTB in haar korte bestaan heel wat theoretisch werk verricht op het

35

"The revisions needed to make TEI P4 have been deliberately restricted to error correction
only, with a view to ensuring that documents conforming to TEI P3 will not become illegal when processed with TEI P4. During this process however many possibilities for other,
more fundamental, changes have been identified. With the establishment of the new TEI
Council, it becomespossible to agree on a programme of work to enhance and modify the
Guidelines more fundamentally over the coming years. TEI P5 will be the next full revision of the Guidelines. No date hasyet been fixed for its appearance, but work on it will
commence early in 2002." <http://www.tei-c.org/Guidelines2/index.html>.

36

aan toepassingsmogelijkheden
en sugeen breedDe TEI Guidelines demonstreren
gesties voor het coderen van teksten. Het document moet daarom eerder als referentiewerk
dan als een werkboekgezien worden. De beheersing van het volledige TEI schema vergt
een lane studietijd, maar weinig projecten vereisen een volledige kennis van TEI. Een
overzichtelijke en handige subset van slechts 131 elementen werd daarom ontwikkeld
onder de naam TEI Lite. Oorspronkelijk was dit bedoeld als een didactisch opstapje naar
de volledige documentatie, maar sinds de publicatie van TEI Lite in 1995 is het de meest
populaire TEI DTD geworden. Het lijkt voor 90% van de tijd te voldoen aan de behoeften
van 90% van de TEIgemeenschap (met ongeveer 20% van de elementen). Zie Lou Burnard
& C.M. Sperberg-McQueen: TEI Lite: An Introduction to Text Encoding for Interchange (TEI
U5), 1995. <http://www.tei-c.org/Lite/index.html> .

37

Marcel De Smedt & Edward Vanhoutte, Stijn StreuvelsWaterhoek.
, De Teleurgang van den Waterh
Elektronisch-kritische editielelectronic-critical edition. Amsterdam: Amsterdam University
Press/KANTL, 2000. (CD-Rom).
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gebied van de text encoding, en werkt ze samen met internationale partners
aan de verbetering van de guidelines. Daarom ook was het CTB mede-indiener en een van de lead contractors van het Europese project ESTATE
(European Support for Techniques of Advanced Text Encoding), dat als
opvolger bedoeld was voor het MASTER-project (Manuscript Access
through Standards for Electronic Records). MASTER was erop gericht een
internationale standaard te ontwikkelen (als uitbreiding van en compatibel
met TEI) voor de beschrijving en de catalogisering van manuscriptcollecties
van Europese bibliotheken en archieven en zodoende een hoge kwaliteit van
toegankelijkheid te verzekeren (geen enkele Belgische instelling was bij dit
project betrokken). Met de logische opvolger ESTATE, wilden we geavanceerde technieken ontwikkelen om het Europese culturele erfgoed niet alleen
op catalogue toegankelijk te maken, maar de manuscripten zelf op een
geavanceerde manier te digitaliseren zodat niet alleen de catalografische gegevens, maar ook de linguistische en de bibliografische tekst voor allerhande
onderzoek beschikbaar zou zijn. Helaas werd het project, dat door een 15-tal
Europese partners werd ingediend bij de Europese Commissie niet gehonoreerd. De elektronisch-diplomatische editie van teksten uit de 1 4` le-eeuw had
een interessante test-case kunnen zijn voor ESTATE.

3.3. HOE MOET EEN PRIORITEITENLIJST OPGESTELD WORDEN?
Het antwoord hierop is even simpel als gecompliceerd: ik laat het over aan
de specialisten ter zake om, rekening houdend met het werk dat al voor een
stuk verricht is in de vorm van eindverhandelingen, een prioriteitenlijst op te
stellen van teksten die elektronisch uitgegeven kunnen worden.

4.

CONCLUSIE

Met een resolute keuze voor de bier geschetste methodes bij de samenstelling
en de realisatie van een corpus van 1 e-eeuwse Zuid-Nederlandse teksten,
kan Vlaanderen haar leiderspositie die het nu al bezit met betrekking tot de
elektronische editie van moderne teksten uitbreiden naar de editie van ouder
tekstmateriaal. Het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie kan hierin
een instrumentale rol spelen. Niet alleen heeft ze de expertise in huffs om
elektronisch aan de slag te gaan, het ontsluiten van het geschreven (talig) erfgoed behoort ook tot haar kerntaak.
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