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De heisa rond Belladonna - 1. De Advent

Marcel Janssens, lid van de Academie

1. INLEIDING
De laatste maanden heb ik me nog eens verdiept in de roman Belladonna.

Scènes uit het leven in de provincie van Hugo Claus, verschenen bij De Bezige
Bij in het najaar van 1994, een kanjer van 350 bladzijden met op de omslag
een schilderij van Leon Spilliaert, Vrouw op dijk (1909). Daar waren twee
aanleidingen toe. Ik werd verzocht een voorwoord te schrijven bij een vertaling in het Servisch van die roman en kort tevoren had iemand mij met een
wat meewarig glimlachje gezegd dat ikzelf ook meespeel in dat boek, zij het
onder een andere naam. Zo nam ik die roman weer uit het rek waar ik hem
in 1994 met niet zoveel enthousiasme had opgeborgen. Tevens ging ik met
ingehouden adem op zoek naar recensies waar mijn naam inderdaad in zou
voorkomen. Ik heb er uiteindelijk twee gevonden, één van een oudstudent
dan nog die mij en mijn `schrijfsels' misschien makkelijker herkende dan
zoveel andere recensenten in binnen- en buitenland. Ik heb trouwens niet op
alle verslagen of kritieken in de geschreven pers de hand kunnen leggen, en
wat is er verder niet nog allemaal rond Belladonna gebeurd in radio en televisie? Ik kan derhalve over wat ik `de heisa rond Belladonna' noem maar
gedeeltelijk verslag uitbrengen.
Voorlopig volg ik de heisa tot juist vóór de publicatiedatum van 5 november 1994. De eigenlijk receptie in recensies na 5 november houd ik in petto
voor een tweede hoofdstukje.
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Ik wou suggereren dat een verslag over die mediatieke heisa ook zijn plaats
zou mogen krijgen in het polyperspectivistische verhaal van een Nederlandse
literatuurgeschiedenis. In Nederlandse Literatuur. Een geschiedenis staat
onder nummer 150, gedateerd 5 april 1989, een bijdrage van Dirk de Geest
onder de titel Hugo Claus viert zijn zestigste verjaardag' . Daarin kunnen we
lezen: `Het is in Vlaanderen en in Nederland beslist niemand ontgaan; op 5
april 1989 werd Hugo Claus zestig jaar. Er gaat dat jaar geen week voorbij
of de gevierde komt op een of andere wijze in het nieuws. Pers en media storten zich gretig op de auteur, de filmregisseur, de dramaturg, de schilder en
vooral de causeur Claus. Literatuur functioneert blijkbaar steeds meer als
een cultureel-maatschappelijk verschijnsel, dat zijn belang mee ontleent aan
het feit dat erover gepraat kan (moet) worden. Het vroegere enfant terrible
wordt dan ook veelvuldig opgevoerd in allerlei praatprogramma's, om er
terug te blikken op het verleden, zijn toekomstplannen te ontvouwen, of om
zomaar wat wijsheden te debiteren' 2. Belladonna verscheen in 1994, toen
Claus vijfenzestig geworden was. De mediatieke hype rond die roman is uitgegroeid tot een verjaardagsgeschenk zoals hij er zich nooit een heeft kunnen
dromen. De hype werd niet geregisseerd rond een verjaardagstaart zoals vijf
jaar vroeger, maar op een veel meer spectaculaire manier waar men het brein
van zeer gesofistikeerde `spindoctors' achter zou kunnen vermoeden.
In Nederlandse Literatuur. Een geschiedenis lees ik nog een ander opstel, van
de hand van Jaap Goedegebuure, dat ik bij de aanloop van mijn eigen verslag over de happening rond Belladonna wil betrekken. Het opstel is nummer
147 met als datum 16 maart 1983: Eerste uitzending van het televisieprogramma `Hier is Adriaan van Dis', en als ondertitel De invloed van de media op het
literaire bedrijf . Met dat televisieprogramma van Adriaan van Dis zit ik al
heel dicht bij mijn eigen onderwerp. Jaap Goedegebuure schetst een mediatieke situatie uit 1983 rond Het verdriet van België die veel weg heeft van de

Cf. Dirk de Geest, 150, 5 april 1989: Hugo Claus viert zijn zestigste verjaardag Poëzie-opvattingen en publieke belangstelling in Vlaanderen, in: Nederlandse literatuur. Een geschiedenis.
Hoofdredactie M.A. Schenkeveld-Van der Dussen. Groningen, Martinus Nijhoffs
Uitgevers, 1993, p. 867-871.
2 Dirk de Geest, o.c., p. 867.
3 Jaap Goedegebuure, 147, 16 maart 1983: Eerste uitzending van het televisieprogramma 'Hier
is Adriaan van Dis. De invloed van de media op het literaire bedre in: Nederlandse literatuur.
Een geschiedenis, p. 846-852.
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toeters en bellen rond Belladonna in het najaar van 1994: `Toen Adriaan van
Dis, voorheen journalist en vertaler, voor de eerste maal optrad als interviewer in een televisieprogramma dat negen seizoenen lang zijn naam droeg, zal
hij noch zijn redactionele staf vermoed hebben dat de verkoop van de door
hem gepresenteerde schrijvers zo geweldig te stimuleren viel. Een van de drie
gasten die bij de eerste uitzending, op zondag 16 maart 1983, door Van Dis
werd ondervraagd was de Vlaamse romancier Hugo Claus. De roman Het
verdriet van België, een complex epos waaraan Claus vele jaren had gewerkt,
en dat hij ook vele malen had aangekondigd, stond op het punt van verschijnen. Om de belangstelling van de pers alvast gaande te maken had uitgeverij De Bezige Bij links en rechts drukproeven van het 774 pagina's tellende
boekwerk rondgestuurd, maar in de literaire rubrieken van de dag- en weekbladen waren er nog geen recensies verschenen, en vraaggesprekken evenmin.
Van Dis had de primeur. Het resultaat van het voor televisiebegrippen uitvoerige en diepgravende gesprek was overdonderend. Binnen enkele weken
stond de roman van Claus aan de top van de boekentoptiens zoals die door
de Haagse Post en Vrij Nederland worden gepubliceerd. Aan het einde van
het jaar waren er vele tienduizenden exemplaren verkocht. In de loop van de
jaren heeft het precedent Claus zich zo vaak herhaald dat er met enig recht
van een `Van Dis'-effect gesproken mag worden'4.
Welnu, daar heb ik al een paar belangrijke componenten van mijn eigen verhaal: gedoe rond een roman die nog niet verschenen is; de verspreiding van
drukproeven bij de redacties van Vlaamse en Nederlandse kranten ter voorbereiding van een collectief aangeboden interview met de auteur; de zeer
gunstige verkoopcijfers als resultaat van een vernuftig geschakelde serie
rnediatieke happenings, die door de publiciteitsagenten van De Bezige Bij,
vanzelfsprekend in samenspraak met de auteur, uiterst professioneel werden
uitgekiend en georchestreerd.
Ter inleiding kan ik er ook nog het Bernard Pivot-effect als illustratie bijhalen. Na Apostrophes, dat in de jaren 1975-1990 het meest bekeken TV-programma over boeken was (en dat niet alleen in Frankrijk), verdween op 29
juni 2001 nu ook Bouillon de Culture. Dat waren hoogtepunten van mediatieke communicatie over boeken via het TV-scherm, vergelijkbaar, zowel
wat de kijkdichtheid als wat het commerciële rendement betreft, met Das

4 Jaap Goedegebuure, o. c., p. 846-847.
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literarische Quartet van Marcel Reich-Ranicki. Hugo Claus is ook in
Apostrophes te gast geweest. De ochtend na de uitzending rinkelden de kassa's in alle Franse boekhandels. Ook in uitleenbibliotheken echode het
Bernard Pivot-effect na. Dat zijn happenings die in het verhaal van een literatuur, die ik als een permanente `happening story' in de 'continuous form'
wens te zien, niet kunnen ontbreken. Ik wil zo'n stukje happening rond
Belladonna schetsen. Zo'n geschiedenis als happening draagt er misschien
toe bij om de literatuur functioneel te positioneren in het culturele gebeuren
van een gemeenschap op een bepaald moment.

2. 6

FASEN

Tussen 26 augustus en 5 november 1994 is de mediashow in de Vlaamse pers
verlopen in een zestal fasen met een timing die zo perfect was als die in een
conférence van Toon Hermans. Pas vanaf 15 november 1994 is een aantal
recensies in Nederlandse bladen verschenen, daarvoor ook al in Le Soir,
Nouvel Observateur en Le Monde. World Literature Today sloot de reeks af
in de zomer van 1995. Eigenlijke recensies zijn er in Vlaamse dagbladen
relatief weinig verschenen: die hadden zich immers als nooit tevoren uitgeput met berichten over een niet gepubliceerde roman, waar ze allemaal al
vanaf 26 augustus naar uitkeken en die pas op 5 november zou verschijnen
in een oplage van 40.000 (of 50.000 of 60.000?). Begin november konden
Vlaamse journalisten alleen nog maar in de zoveelste herhaling vallen.

2.1. AANKONDIGING
Mark Vlaeminck stak in de eerste fase het vuur aan de lont met een artikeltje in Het Nieuwsblad van 26 augustus over een "Gevaarlijke" Claus te laat
voor beurs. De Boekenbeurs van 1994 zou op 30 oktober geopend worden;
welnu, Claus zou pas half oktober zijn definitieve kopij inleveren bij De
Bezige Bij, dus kon zijn roman niet al tien dagen vóór de opening van de
Boekenbeurs in de boekhandel liggen. Geen enkele redacteur van De Bezige
Bij had er al meer dan één hoofdstuk van kunnen lezen. De uitgever kondigde de roman wel al aan als `geheimzinnig, erotisch en gevaarlijk'. Mark
Vlaeminck weet al te melden dat een minister `een niet onaardige rol speelt'
in die roman en hij citeert er zowaar een voorproef van veertien regeltjes uit,
met als aanhef inderdaad de berucht geworden openingszin: `Twee dingen
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hielden die morgen de minister bezig, zijn lichaamsgewicht en de dood'.
Waar heeft Mark Vlaeminck dat citaat opgevist? In elk geval, subliem
gespeeld door De Bezige Bij!
De volgende dagen melden de kranten al de titel Belladonna, het aantal pagina's (bij benadering) en de prijs voor de paperback- en de gebonden versie.
Op `Vers voor de Pers' van 8 september laat Belladonna vanzelfsprekend op
zich wachten, want Claus zit er nog druk aan te schrijven in zijn
Provencaalse stek Cavaillon. In Het Volk van 9 september staat zelfs dat De
Bezige Bij eraan twijfelt of Claus `wel écht november halen zal'. Inmiddels
heeft er in Antwerpen een Claus-tweedaagse in verscheidene theaters plaats,
nu niet naar aanleiding van zijn 65e verjaardag, maar toch.... Hij verdient
dat Vlaamse theaterzalen `a.h.w. overspoeld (worden) met een Claus-golf',
aldus Gazet van Antwerpen op 12 september. Diezelfde dag weet de krant te
melden dat de auteur zich aan het kromschrijven is aan Belladonna, en, meer
nog, dat die roman gaat `over de chique laag van de bevolking', zo heeft de
auteur verklapt, ja, `over ministers en zo'. Hij zal het boek inleveren op 30
september, zo staat hier nu, maar `de sluier zal pas in de loop van november
helemaal worden weggehaald'.
Wel, wel, we zijn nog maar twee weken bezig, en de cliffhangers stapelen
zich al op in deze eerste fase.

2.2. OVERHANDIGING

De tweede fase speelt zich af rond de overhandiging van het eindelijk voltooide manuscript aan directeur Albert Voster van De Bezige Bij op 28 september
in het sjieke Snijdershuis aan de Keizerstraat te Antwerpen. We komen stilletjes dichter en dichter, want die avond noemde Claus zijn roman een `royale
farce' en hij las een fragment voor over de première van een film in het Paleis
voor Schone Kunsten in Brussel, waar het koningshuis bij betrokken was.
Druppelsgewijs wordt er aldus iets over de inhoud prijsgegeven, sommige
personages al genoemd, maar dat zijn echt alleen maar aperitiefhapjes die de
critici het water in de mond moeten doen krijgen. Een maand na de eerste
aankondiging door Mark Vlaeminck lezen we nu dat het manuscript in een
gepantserde wagen naar Amsterdam werd gevoerd. Ten laatste op 5 november, bij de opening van de Tournée Générale langs negen Vlaamse steden (van
5 tot 21 november), zou de roman in de boekhandel liggen.
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Bijna alle Vlaamse kranten brengen een foto van de trotse overhandiging
van het lijvige manuscript, 230 met de hand geschreven A4-velletjes, die
Claus `met teatraal brede armbewegingen en met veel pret in zijn ogen' aan
directeur Voster schonk, aldus nog eens Mark Vlaeminck in De Standaard
van 29 september. Voster beloofde prompt het manuscript door twintig verschillende drukkers te laten drukken, `zodat sabotage met grote zekerheid
kan worden uitgesloten'. We komen ternauwernood iets meer te weten over
de inhoud. Hoogstens iets over `een koning die per ongeluk in de damestoiletten belandt'. De auteur zelf heeft er zich in elk geval `kostelijk mee geamuseerd'. Het boek zou `een schitterend scherzo' zijn omtrent een koningshuis
dat wel eens het Belgisch vorstenhuis zou kunnen zijn. Het in Antwerpen
voorgelezen hoofdstuk met die legendarische `schone landschappen' na die
première laat ons vermoeden dat onze Prins der Letteren tegen de schenen
schopt van de Prins der Belgen? `Nog dertig keer slapen en we gaan het
weten', aldus Stef van Caeneghem in De Nieuwe Gids van 29 september.
Ook de ondertitel `Scènes uit het leven in de provincie' wordt al openbaar
gemaakt. De uitgever, die de avond tevoren al het bed induikelde met
Belladonna, verklapte bij die overhandiging gniffelend dat er nogal wat
Vlaamse figuren in beschreven worden en dat er nogal wat sleutels worden
aangereikt in die `echt avontuurlijke leesroman'... . Dat smaakt natuurlijk
naar nog. Sommige voorgelezen passages hebben zo de lachlust tot algehele hilariteit' opgewekt dat redactrice Martine Cuyt van de Gazet van
Antwerpen (29 september) concludeert: `Voor de lezers is het nog even nagelbijten, maar daarna naar de boekhandel rennen', want de eerste druk is na
40.000 exemplaren uitverkocht, zo staat daar nu. Voor het eerst wordt in die
reportage iets over de structuur van de roman meegedeeld: `Het boek is
gemaakt uit kleine fragmenten en heeft een wisselend perspectief. "Het verspringt van personage naar personage", vertelde Claus ter inleiding bij zijn
stukje voorlezen'. Dat is een nuttige hint voor later.
Ook wordt meegedeeld (ogenschijnlijk als een nieuwsje in de rand), dat er te
Gent in het Museum Arnold Vanderhaegen een tentoonstelling van het hele
oeuvre van Hugo Claus wordt opgesteld, niet alleen literair, maar ook plastisch
en grafisch, met foto's uit zijn bewogen leven en beeldmateriaal uit zijn films en
toneelstukken. Onder de titel `Gentse Claus projecten' loopt vanaf september
een reeks initiatieven waaronder theatervoorstellingen, educatieve projecten en
een poëziemanifestatie, officieel afgesloten met een interview aan de universiteit.
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In Het Volk en De Nieuwe Gids van diezelfde 29 september schrijft S(tef)
V(an) C(aeneghem) dat Claus bij het voorlézen de aanwezigen onverwacht
tracteerde `op voorgelezen verse schellen uit de bil van Belladonna'. Zou
Belladonna dan toch de naam van een vrouw zijn, misschien van Claus' eigen
vrouw Veerle Dewit? Dat doet de lezer allemaal watertanden. Zonder meer
prachtig gespeeld, noem ik dat.

2.3. INTERVIEWS

Van aankondiging tot overhandiging is er precies een maand verlopen. Nu
blijft het een maand stil. Maar nog een maand later, op 28 oktober, dus een
week voordat de roman in de boekhandel kon liggen, ontbrandde in de
derde fase van de mediashow een spetterend vuurwerk van interviews in de
krant.
Een expert in verkoopspromotie moet volgende stunt hebben bedacht:
meneer Voster, zend exemplaren of alvast drukproeven van die roman die
pas op 5 november zal worden losgelaten, naar de redacties van de Vlaamse
kranten en bied die een interview met de auteur aan; die interviews zullen
zeker tussen 28 oktober en 4 november verschijnen; is dat geen lucratief
idee? Zo geschiedde. Er verschenen vijf paginagrote interviews in Vlaamse
kranten, met foto's van de auteur soms een halve pagina groot, bekroond
door Het grote Hugo Claus interview van vijf pagina's in Humo. Rond
Allerheiligen zat Claus ook in De zevende dag en op 3 november in Schermen
bij Jan Van Rompaey. De Morgen wist in de aankondiging van dat programma te melden dat Claus in dat boek vooral de filmwereld grondig belachelijk maakt, maar ook de politiek, de praatprogramma's, de kritiek worden `te kakken gezet'. Het boek zit immers vol zinspelingen en `driedubbele lagen'. Claus op 3 november bij Jan Van Rompaey: de fi rma Slangen had
het niet efficiënter kunnen verzinnen.
Die gesprekken met de literaire critici van de Vlaamse kranten, die dus de
roman al gelezen hadden, komen over met de leesgierigheid, de analytische
attitude, het verwachtingspatroon en de kritische vraagstelling van een normale recensie in de krant. De informatie door de auteur zelf verstrekt zal
later in de echte recensies goed van pas komen. De kritiek werd door de
auteur zelf in gespreksvorm aangereikt en voorgekauwd. Andermaal: schitterend bedacht!
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Claus stond de journalisten, die drukproeven hadden ontvangen, `stoetsgewijs' te woord in de Bourla, zou Marc Reynebeau later schrijven (Receptiegeruchten, in De Vlaamse Gids, 1996, 5, p. 45-49). De interviewers zijn hem
stoetsgewijs in zijn schaduw gevolgd, eerst in Vlaanderen, dan na een gelijkaardig georchestreerde stunt in Nederland. `Claus-heisa in de bladen, maar
literaire kritiek? Welnee, alleen veel schandaal en human interest', aldus nog
eens Reynebeau, die ik hier maar al als trendsetter citeer (zij het met zijn
bedenking achteraf).
`Eind volgende week zal Belladonna, de nieuwe roman van Hugo Claus, prominent in de boekhandel worden opgetast': zo begint Jos Borré het eerst
gepubliceerde interview in De Morgen van 28 oktober, en hij voegt daar
meteen een vreemde waarschuwing aan toe: `De lezer zal een béétje moeten
opletten'. De Morgen, die de tournée van Behoud de Begeerte sponsorde en
daar zelf zoveel reclamepapier aan besteedde, had de drukproeven iets vroeger gekregen. Dus Jos Borré als eerste. Hij kan nu natuurlijk de inhoud vrij
uitvoerig vertellen. Hij laat Claus ruime toelichtingen verschaffen bij de
structuur van de roman, wat vanzelfsprekend in een prefabrecensie als deze
graag meegenomen is. `Het is een maniëristisch verhaal, niet met een begin,
een zwelling en een einde, maar met allerlei uitwassen', zegt de auteur zelf
heel gevat. Het hele boek karakteriseert hij als `een opeenvolging van verschuivingen, wat een vrij simplistische metafoor is om te zeggen dat wij een
onzeker bestaan leiden' - een voor Claus zeer kenmerkende uitspraak. Mijn
roman is ontsproten aan een paar grote mislukkingen die ik heb opgelopen
met mijn Vlaamse films, zegt hij. Zijn verfilming van De leeuw van

Vlaanderen was inderdaad een flop van je welste, en het knotsgekke tafereel
in het Paleis voor Schone Kunsten bij de première heeft zich afgespeeld tussen hem en Koning Boudewijn (en niet met een prins), die over de film alleen
wenste te zeggen dat er `Hmm, hele schone landschappen' in voorkomen.
Niettemin noemt hij zijn Belladonna geen `persoonlijke afrekening'.
Claus wil eerst dat de bandopname wordt afgezet eer hij reële namen gaat
noemen, maar dan geeft hij tegen zijn zin aan Jos Borré toe dat het personage Jules Spanoghe staat voor Louis Paul Boon en diens vrouw Mireille
voor Jeanneke. Spanoghe kreeg de gerenommeerde Michelinprijs van de
stad Dendermonde niet, maar zekere Jef Bruynzeel wél. Claus licht zelf toe,
dat de Staatsprijs die Boon in 1946 had moeten krijgen voor De voorstad

groeit, is gegaan naar Richard Minne voor Wolfijzers en Schietgeweren, een
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door Raymond Herreman en Maurice Roelants samengestelde verzameling
uit diens werk (en Herreman zelf zat in de jury). Zo spraakzaam is hij bij
momenten wel, zeker nu de triomfdag van 5 november in aantocht is.
Over de mythologische referenties in deze roman doet hij tegelijk gevleid én
kregelig: `Het gaat om dingen die als bij toeval aan komen waaien en die de
meeste mensen ook wel kennen. Ik word, op mijn leeftijd, geteisterd door
mensen die overal iets in willen zien. Als ik schrijf: de deur gaat open en er
komt iemand binnen, dan luidt het: bij Heidegger komt ook iemand binnen.
Ik kan daar nogal kregelig van worden. De mythologische konstellatie die
daar achter zou kunnen schuilen en die men wil ontdekken is privé. Zelfs de
grote professor Weisgerber zal daar niet aan komen. Maar ze is ook oninteressant, ik heb gewoon krukken nodig om te schrijven. En dan gebruik ik
onbeschaamd andere dingen die je elders terugvindt'.
De Gazet van Antwerpen was in de weekend-editie van 29 en 30 oktober nog
genereuzer met een foto van Claus over een halve pagina en zo mogelijk een
nog preciezer weergave van het interview in de Bourlaschouwburg waar hij
`zo goed in past'. Claus karakteriseert de opbouw van het boek weer als
barok met uitwassen als bij Cervantes en Gogol. Pieter Brueghel de Oude
en Jeroen Bosch leverden de belangrijkste referentiekaders voor een veelvoudig verstrengeld verhaal dat hij `in scènes' aanbiedt. Hij heeft er zijn vele
rancunes en ongemakken ten opzichte van het Vlaamse cultuurbeleid, in het
bijzonder in de filmwereld, in afgeschreven, waarbij hij nog veel heeft `afgeremd', want de toestanden in dat wereldje zijn `te karikaturaal om geloofwaardig te zijn'. Zijn boek is een burleske parodie op een aantal kleinBelgische toestanden, en de Meester zapt met de gekende bravoure van de
ene stijl naar de andere. Dat heeft redactrice Martine Cuyt zelf ook wel
geconstateerd bij haar lectuur en dat bevestigt de auteur zelf nu in een bijzonder openhartig gesprek.
Voorwerp van zijn satire zijn niet alleen de onbenullige commissies van het
Ministerie van Cultuur, maar ook het simplisme van soaps en talkshows.
Zelf verlustigt hij zich in verscheidene talen en stijlen, van dialect over tussentaal naar precieus-maniëristisch. Weer beklemtoont hij het groot aantal
trucs in zijn schrijfwijze, die gebruik maakt van de zapcultuur met haar
korte, snedige rukken. De ondertitel Scènes uit het leven in de provincie (provincie als pars pro toto) verwijst zowel naar Flaubert (de ondertitel van
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Madame Bovary) als naar Toergenjev en Jane Austen. `Provincie' wordt dan
lekker Vlaams ingekleurd, met Bruegheliaans-satirische vervormingen. Het
opkomende racisme ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, ja misschien ook
het Vlaams Blok zitten in die groteske lachspiegel.

Zo babbelde de veelgevraagde auteur maar door in de laatste dagen van
oktober, wel wetend dat het glorieus zou dagen in het Oosten en rinkelen
aan de kassa's vanaf 5 november. Aan Ludo Permentier van De Standaard
vertelde hij dat Belladonna een slapstick satire is, en dat hij `de achttienvoudige lagen van betekenis' in die pleiade van karikaturen overlaat aan de erudieten. Voor wie die interviews leest, worden de structuur en de strategie
van die roman almaar transparanter. Claus gebruikt de termen `fuga, hinkstapsprong, groteske met veel dubbele bodems, maskerade', vol citaten,
referenties en mythologische allusies. De lezer zal zich verkneukelen aan dat
gepuzzel. De roman, aldus Claus, vordert als `een danspaar dat uitglijdt'.
Hem `een Bruegheliaans boek' noemen beschouwt hij als het grootste compliment. Bekende Vlamingen lopen er carnavalesk vermomd in rond. De
lezer mag naar hartelust raden en gissen. En toch is Belladonna geen sleutelroman, zegt Claus; daarvoor is hij te complex in mekaar gepuzzeld. Het
is ook geen psychologische roman; daarvoor is hij te parodistisch, glijdend
over te vele toonaarden die de gesplitsheid van onze ervaring weerspiegelen
in altijd anders geschakeerde toonaarden. Deze kettingroman met veelvuldige lagen, verwijzingen, registers en leggers wordt `een rattenkoning'
genoemd. Het doorlopende maskeradespel maakt gebruik van ik- en hijgezichtspunten. Ook in dat opzicht is Belladonna even gevarieerd als het
lappenpak van een clown. Claus' encyclopedische eruditie mengt er zich in
met wat hij uit de recente Vlaamse geschiedenis laat aanslibben. Zijn haatliefde voor Vlaanderen, bijna schizofreen vervlochten, is niet de minst
belangrijke legger in dit verhaal met zo vele betekenislagen. - In dergelijke
interviews leverde Claus zelf meer dan genoeg materie voor recensies die dan
eigenlijk niet meer hoefden geschreven te worden, meegepikt als ze waren uit
de hand van de Meester zelf. Een mens zou later voor minder in een eventuele echte recensie heel vriendelijk doen.
Stef van Caeneghem presenteerde Belladonna in Het Volk als `een enorme
toverdoos', `Claus tout craché', `zoals ze op de pétanquebaan van Cavaillon
zeggen'. Die toverdoos zit vol `truken', schriftgeleerden noemen dat `diepere lagen', maar de versplintering van het leven en Het Weten vergen nu een-
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maal `afsplitsingen en verwijzingen'. Die Waarheid, zo uit de mond van de
Meester opgetekend, hebben we nu al tot in den treure gehoord. Belladonna
is `een ferme farce', dat vooral, zeker weten. Stef van Caeneghem geeft als
eerste een wat uitvoeriger toelichting bij de titel Belladonna. Die staat
natuurlijk voor mooie deernen `die ook deze Clausroman weelderig bevolken', maar ook voor een giftig medicijn dat getrokken wordt uit wolfskers.
Vroeger gebruikten vrouwen dat om hun pupillen te vergroten, maar te veel
van dat goedje veroorzaakt blindheid. Dat zal inderdaad gebeuren in de
laatste bladzijden van de roman, reken maar, morgen lees je dat wel (als je
het uithoudt tot bladzijde 350).
Ingrid Vanderveken mocht hem voor De Nieuwe Gazet en Het Laatste
Nieuws bij hem thuis in Antwerpen interviewen. Weer een foto van een
halve bladzijde, en als motto bij die foto: `Alles is echt gebeurd. En dan ben
ik nog beschaafd gebleven. Ik heb zelfs incidenten geschrapt....' De titel
van het interview is: `Ik scheld drie minuten en dan draai ik dat schroefje
om'. Dus weer de klemton op de bonte en barokke opbouw. Na het verdriet van België beschreef hij het verdriet van cultureel Vlaanderen, waar de
corruptie koddige kantjes vertoont. Vlaanderen is een mini-provincie, geen
volwassen staat. Hij hekelt dat Lilliput én het is hem toch genegen - zijn
haatliefde voor het moederland maar weer eens. Hij is in zijn agressie nog
beschaafd gebleven, zegt hij nog maar eens.
Het gesprek met de redacteur van Het Belang van Limburg, Wim Lockefeer,
draagt de titel: `Ik wil wel de nar zijn maar ook de koning'. Koning dan in een
welbepaalde betekenis, want Claus profileert zich hier als uitgesproken republikein. Hij herinnert aan de commerciële flop van De mensen van hiernaast
en wil dit keer meer publicitair gedruis rond dit nieuwe boek. Weer komt de
fragmentarische structuur van Belladonna naar voren. Het is voortgekomen
uit een delirium a la Jeroen Bosch met veel uitwassen en schimpscheuten in
diverse richtingen. Een sleutelroman kan nu eenmaal niet werken zonder
prikjes. Zal het ons nog verwonderen dat hij zegt dat een interview in Humo
aandachtiger gelezen wordt dan een stuk in de Gazet van Antwerpen?
Dieter Lesage schreef op 29 oktober 1994 in zijn stukje Brute gedachten (I),
gepubliceerd in Dietsche Warande&Belfort (1995, nummer 1): `Nog voor ik
met Belladonna naar bed ben geweest, kan ik al een boek over haar schrijven'. Het boek zou pas op 5 november verschijnen, zo verneemt hij, en toch
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schotelen alle kranten en tijdschriften ons al een interview met de auteur
voor. `De interviewers hebben de drukproeven mogen lezen, niet om een
kritiek van het werk te kunnen schrijven, maar om de meester te mogen
interviewen. Een meester als Claus bekritiseer je nu eenmaal niet meer'.
Dan maar vier bladzijden advertentie voor de Tournée in De Morgen, de
hele eerste bladzijde in Café des Arts, de volle één in Standaard der Letteren.
Dieter Lesage verlustigt zich in de lectuur van die vier pagina's over de
Tournée Générale. Daar wordt al uit de kritische commentaren over Claus'
werk gebloemleesd. Dat is een voorsmaakje van de voordracht van `pijnlijke vergissingen' vóór de pauze. Wanneer ik die kritische excerpten lees,
aldus Lesage, klinken vele ervan mij pijnlijk acceptabel in de oren'. Maar
voor Luc Coorevits, de medesponsor van de Tournée, is kritiek op Claus
`per se een contradictio in terminis'. Uit die kritieken voorlezen belooft een
amusante happening te worden. `Wat zal er in de Vlaamse theaters en culturele centra gelachen worden, met al die onnozele critici die er toch altijd
mooi naast zitten'. Dieter Lesage is niet mals voor dat soort oogverblinding:
`Coorevits' enscenering van de criticus als domme betweter getuigt van een
meelijwekkende slippedragerij waaraan vele van die critici nu eenmaal niet
hebben willen meedoen, hoe moeilijk dat met een monument als Claus ook
is. Dat Claus, die het niet op vazallen begrepen heeft, blijkbaar geen moeite heeft met een lakei als Coorevits, is een bewijs van de sublieme mauvaise
foi van de meester'.
Claus heeft lak aan zijn `academisch personeel', maar waarom dan ook niet
aan interviews en organisatoren van literaire circussen? Waarom moet hij
zich als een Elephant Man in Vlaanderen laten rondtoeren? Lesage neemt de
ware reden te kennen waarom Claus zo aan de commercie verslaafd is:
`Claus wil echter gewoon van twee walletjes blijven eten: én de aura van de
rebel behouden die zogezegd de burgerij tegen zich in het harnas zou jagen
én de gevestigde waarde zijn waaraan diezelfde burgerij zich in gerestaureerde pluchen theaterzetels komt vergapen. (...) En zo koopt de kunstenaar met zijn al te menselijke hebzucht de mythe van de goddelijke artistieke ondoorgrondelijkheid'.
Lesages correspondent in deze Stukjes, zekere Hoste Paul, Kortedagsteeg 31
te Gent, geeft hem lik op stuk door te zeggen dat `mijnheer Claus goede
affaires doet. (...) Hij komt uit West-Vlaanderen en gelukkig is men daar
op de hoogte van de commerce. (...) Ik ben zelf een kleine zelfstandige en
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het is gemakkelijk om te spotten met eenmanszaken van letteren, gedichten
en films. De fiscus is streng, mijnheer Lesage, en wij hebben maar een klein
pensioentje. Mijnheer Claus is door dit alles nog moeten uitwijken naar
Frankrijk. Dat wordt allemaal gezwegen, maar ik durf dat zeggen'. (in:
Mijnheer Lesage, in: Dietsche Warande&Belfort, 1995, nummer 2).
Welnu, met dat grote interview in Humo, afgenomen door Rudy
Vandendaele, wil ik de voorstelling van de vierde fase afronden, althans in
Vlaanderen. Hier wordt ronduit gesproken over een oplage van 60.000
exemplaren. De titel van het interview luidt: `Iederéén is mislukt, laten we
daar maar van uitgaan. Jazeker: ik ook'. Dus nog maar eens dat breed geafficheerde mislukkingsgevoel, uitgesproken met een ambiguïteit van een superieur gehalte die hem in zijn contacten met de buitenwereld zo kenmerkt.
Als achtergrond van het boek herinnert hij aan zijn eigen in het filmwereldje
verknalde kansen, alsook aan de flop van het toneelstuk Onder de torens, een
stuk `om platvloers te lachen onder andere', maar het zonk in Gent weg onder
de planken, door de schuld van de regisseur (Sam Bogaerts). Hij schetst een
viertal stadia in de ontstaansgeschiedenis van Belladonna: schrijf ik nu een satirische roman over onze Vlaamse filmwereld, of liever een verkapte kettingroman over zoveel knotsgekke dingen meer in onze provincie, of een veel korter
boek daarover, of toch maar een kanjer van 350 bladzijden? Belladonna is in
elk geval `een onguur fresco' geworden, scenisch ineengepuzzeld, niet zuiver
satirisch, maar verlopend over een hele gamma van tonaliteiten en betekenislagen, gaande van platvloerse slapstick tot metafysische overpeinzing.
Zoals in Humo past, gaat de interviewer directer op de man af en wenst
namen te horen. Is de acteur Herman Grootaers soms Jan Decleir niet en
Billy Drabbers, die altijd `schat' zegt, Robbe de Hert, Jules Spanoghe Louis
Paul Boon, en drs. Bouillon Jan Hoet? De verteller verlustigt zich in een
`doorlopende maskerade', zo veelzijdig dat zij onvatbaar wordt, met daaronder zeker en vast een `drabbige laag smeerlapperij'. Hij houdt lelijk huis
in de poppenkast van onze cultuurpolitiek. De minister van cultuur zou liever bij Landbouw gebleven zijn, zo begint de carnavalsoap al. Claus spuwt
zijn rancune, ergernis en wrevel uit in dit interview, zoals in zijn roman.
De interviewer legt ook de vinger op een Clausiaanse trek die zo goed past
in de hier geschetste mediatieke heisa. Walter van den Broeck zei kort tevo-
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ren in het weekblad PanoramalDe Post: `Het beste dat Claus ooit heeft
gecreëerd is de mythe rond zijn persoon'. Claus antwoordt dat anderen er
baat bij hadden om hem te mythologiseren, maar hij vindt het `niet onaardig' dat die onelegante blaaskakerigheid, vanzelfsprekend door anderen
rond zijn persoon uitgestald en uitgebrald, op zo'n belachelijke manier aan
het licht komt. Inmiddels windt hij er zich toch niet over op als hij `overgewaardeerd' wordt. Maar loop je in een klein land als het onze niet in het
gareel, dan word je `weggehoond'. Overigens, de kritieken op zijn werk zijn
voor negentig procent slecht geweest.
Aldus wordt de vierde fase van de interviews met een knaller afgesloten. Dat
was een

'cliffhanger' van formaat, want nu moesten we nog maar twee keer

slapen.
Nederlandse kranten hadden natuurlijk de `race' om het eerste interview
verloren, maar De Telegraaf, Algemeen Dagblad en Trouw holden de
Vlamingen naarstig achterna (allemaal met een bijdrage op 18 november).
De Volkskrant had de spurt gewonnen met een interview op 11 november
onder de titel `Straks eindig ik nog als Elsschot'. Vooruitlopend op de chronologie van de advent, die nog een drietal fasen moet doorlopen, bespreek
ik dat beruchte interview in De Volkskrant van 11 november hier maar al.
De interviewer vond een tegelijk lome én agressieve Claus, vermoeid door al
dat gedoe rond zijn persoon én toch fit genoeg om te spuwen en te schoppen. Dit is het laatste interview, zegt de schrijver, echt het allerlaatste (maar
vijf minuten nadat hij dat heeft gezegd, belt er weer iemand die hem smeekt
om het allerallerlaatste, en hij kan die iemand bijna niet weigeren).
Claus spuwt zijn bittere gal op recensenten, zoals dat in de Tournée
Générale aan de lopende band gebeurde. Hij noemt geen namen, maar kijk,
zegt hij, wat ze schrijven: `Ik kan niets goeds over hem vertellen, er zit geen
vlees meer aan zijn botten', of `De vrijgevochten held van de Vlaamse kunstenaarskolonie in Parijs bestaat niet meer', of: `Claus is hees en moe. Hij
zit zo te zien in een kooi waaruit hij niet kan ontsnappen. De promotor van
l'amour fou zit opgebrand en bitter vast in zijn eigen verzen'. En dan heb ik
op mijn 65e een dichtbundel De Sporen geschreven, mijn Verzamelde
Gedichten samengesteld en een kanjer van 350 bladzijden, Belladonna,
geschreven, zegt Claus, hoe durft dat rapalje! De interviewer wekt even de
indruk dat hij denkt dat Claus de onaantastbare keizer van de Vlaamse lite-
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ratuur is. Welnee, zegt Claus, `Dat is een totale misvatting! Ik word twee,
drie keer per week heel smerig behandeld!'
We lezen hier ook weer eens dat hij razend vloekt tegen zijn criticasters en
woedend rondloopt, schreeuwend `klootzak', met daarbij zeer onaangename
dingen over diens moeder, over diens geslachtsleven, over alles, maar na drie
minuten draait hij de schroef om. (Zo gaat hij ook tewerk in de structuur
van de roman, met schroefjes en knopjes.) Maar in debat treden met zo'n
onverlaat? Nee toch, `ik ga alleen maar in debat met mijn gelijken! En die
heb ik niet. Haha. Afijn: bijna niet'. Op het eind zegt de interviewer dat
Claus wordt opgebeld door de directeur van RTL, die Claus `op zijn knieën'
smeekt asjeblieft in een talkshow te komen praten over Het verdriet van
België met Bernard-Henry Levy. `Bah, die praatjesmaker' pruttelt Claus
tegen. Hij heeft daar evenveel respect voor als voor die `domme, provinciale klootzak die die stupiede rancuneuze regel heeft geschreven'. Die lui moeten zonodig natrappen... Gedaan daarmee!
Voor hemzelf is het nu genoeg geweest. Onder zijn foto staat geschreven: `Ik
trek me nu terug in de anonimiteit'. `Dit was het laatste Clausjaar. Er komt
geen ander. Niet meer zoals dit', zegt hij manhaftig, maar toch twijfelend.
Misschien over vijf jaar weer? Maar dat slikt hij haastig in. Van de Belgen
mag hij zich terugtrekken in de anonimiteit, want zij zijn een beetje moe
geworden van zijn `geoliede marketingmachine', zoals De Standaard dat
schamper noemde. En de recensent van De Morgen vond Belladonna al
`stukgeknuffeld, doodbesproken', hij liet het liever ongelezen.
Is Belladonna dan `een afrekening met alles?' Ja, zegt de auteur zonder aarzeling. Het boek laat bijna letterlijk zien hoe het in Vlaanderen gaat, maar alles
opschrijven zou veel te erg geweest zijn. Daarom heeft hij `wat moeten milderen vanwege de waarachtigheid'. Weer gaat die trommel van gram en spot
draaien rond die `karikaturen' in de roman, die Claus zelf hier gevat `emblemata' noemt. Die `middeleeuwse zinnebeelden' speelden een beetje door zijn
hoofd, wanneer hij er met zijn sarcasme tegenaan ging in het Vlaamse filmwereldje van niks. Zijn eigen film, Het Sacrament, die hij `een vrij behoorlijke film' noemt, werd hier totaal de grond in geboord, zegt hij bitter. Brueghel
beschouwt hij als een van zijn meesters, omdat ook daar alleen maar misbaksels in rondlopen. Hij rekende al eens met het apenland België af, zo'n tien
jaar vroeger. Belladonna is `een stuk minder barok', vooral in de stijl.
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Hier ontwikkelt hij een opvatting van de stijl van Willem Elsschot, die hem
kwalijk zal worden genomen. In de titel van dit interview staat: Straks eindig ik nog als Elsschot'. Welnu, die stijl van Elsschot, in Nederland zo geprezen, schildert hij af als `pure armoe': `ik vind het een armoeiig lamlendig verraad aan de veelvuldigheid van de dingen die je overspoelen'. Dat Elsschotgedoe is daar maar een `schraal staketseltje' tegen. Hijzelf houdt meer van
`uitwassen, voluten, spiralen en ornamenten'. In Belladonna, tien keer soberder dan Het verdriet van België, zit tien keer meer spankracht dan in een
tekst van Elsschot.
In dit interview spreekt hij ook voor de eerste (en bij mijn weten de enige)
keer over de kerk en de godsdienst in zijn oeuvre. (In andere interviews naar
aanleiding van Belladonna is dat thema niet ter sprake gekomen). De
Nederlandse interviewer vertelt dat Claus zich `rotgeschrokken' voelde, toen
hij zijn gedichten herlas met het oog op de publicatie van zijn Gedichten
1948-1993. Hij wist natuurlijk wel dat hij vaak over godsdienst geschreven
had, godsdienstige termen gebruikt en de kerk aangevallen had. Maar hij
constateerde met verbijstering dat dat in zijn gedichten `zo verpletterend
veelvuldig' was voorgekomen. `Hij had er tien miljoen gulden onder willen
verwedden dat het in niet meer dan twintig procent van zijn gedichten zou
voorkomen. Maar het bleek meer, aanzienlijk meer', zo lezen we. En tot
besluit: Sindsdien vermijd ik elke toga. In mijn dichtbundel Sporen vind je
ze niet, en in Belladonna evenmin. Niet één'. En in het volgende boek zal
het woord Vlaanderen ook niet meer voorkomen. Want, zegt Claus, `je
moet uitkijken dat je niet gaat zeuren'.

2.4. EERSTE EXEMPLAAR

Ik keer nu even naar 3 november terug. De heer Albert Voster van De
Bezige Bij rondde zijn publiciteitsshow af waar hij hem in Vlaanderen op 28
september begonnen was, in de Bourla in Antwerpen, op de avond van 3
november, toen hij het eerste exemplaar kwam overhandigen aan zijn sterauteur. Meteen de vierde stunt in de reeks die er `overdone' begint uit te
zien. Aan de tafeltjes in de rotonde van de Bourla de crème van de Vlaamse
literaire wereld, allemaal present op de overhandiging van dat lang verwachte boek, `de literaire sensatie van het najaar'. De aanwezigen ontvingen een flesje Belladonna, het vocht dat de pupil verwijdt. De Gazet van
Antwerpen brengt verslag uit (met de obligate foto van Hugo en Veerle
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Claus) onder de titel `Homeopathisch geneesmiddel bereid volgens HAB1'.
Welnu, dat blijkt het merk te zijn van dat flesje Belladonna, `homeopathie
van het merk Hugo Claus, bereid volgens HAB 1. Niet gebruiken na juli
1999', staat erop. Maar het boek kan best langer mee. Hier lezen we nu:
50.000 exemplaren in paperback en 5.000 gebonden, te koop vanaf 5 november. Veerle Claus kreeg op 3 november in de Bourla een exemplaar van haar
man-auteur. `Ik begin er vannacht aan', zei de vrouw. En de journaliste
Martine Cuyt besluit: `Als u dit leest, heeft ze het boek vast al uit'. Een
gewone lezeres, aan wie Voster een drukproef had toegeschoven, had al
gezucht dat de duizelingwekkende vaart van de roman haar ademhaling had
ontregeld, maar dat zij meteen opnieuw aan het boek wou beginnen.
Belladonna eindelijk uit de startblokken. Dat verdiende een Tournée
Générale.

URNÉE GENERALE
2. 5. TOURNÉE

In de vijfde fase van de publiciteitsshow situeer ik de Tournée Générale, tussen 5 en 21 november georganiseerd door Behoud de Begeerte in negen
Vlaamse steden. Het Brugsch Handelsblad kondigt de halte op de tournée
générale te Brugge zelfs aan onder een Franse titel: `Hugo fête son anniversaire'. Die Tournée startte midden in de Boekenbeurs, waar Belladonna dus
niet mocht liggen, op 5 november, de dag waarop de roman eindelijk verscheen. Claus, die vóór de pauze over alles en nog wat praatte met zijn gelegenheidsgesprekspartners, las na de pauze uitsluitend uit de nieuwe roman
voor. Onder de interviewers vermeld ik Guy Mortier, Marc Uytterhoeven,
Hugo Camps, Gerard Mortier, Etienne Vermeersch, Louis Tobback en
Paul Jambers, die bij zijn optreden in de Bourla het boek niet bleek gelezen
te hebben. Dat was dus schitterend getimed. Martine Cuyt kon terecht
opmerken in de Gazet van Antwerpen: `Claus is niet alleen meester in de letteren, hij is ook doctor in de public relations'. Hij `trakteerde' tien keer met
een `tournée générale', zo meldden de kranten, al moest je wel een serieus
entreekaartje betalen. Een aantal genummerde exemplaren lag wel in de
boekhandels te koop ter gelegenheid van die literaire tournée - `een uitzonderlijk collector's item dus, voor de snelle beslissers', aldus De Morgen, die
aan die Tournée een katern van vier bladzijden reclame had besteed. Tijdens
die tournée werkte Claus ook nog een signeertour af langs diverse boekhandels.
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Cyrille Offermans zal later in Ons Erfdeel (maart-april 1995) schrijven, dat
Claus tijdens een lange rondgang door Vlaanderen nauwelijks één achterafgemeente links had laten liggen.

2.6. SCHELLE
De Vlaamse boekhandelaars konden in de nacht van 4 op 5 november niet
zo rustig slapen, want zij moesten goedschiks kwaadschiks meespelen in de
zesde stunt in de reeks, allicht weer uitgekiend door een spindoctor op de
Grachtengordel, alsof de rondjes op de reclamecarroussel nog niet talrijk
genoeg geweest waren. De kranten meldden met foto's en al, dat de vrachtwagen van De Bezige Bij samen met de promotiemedewerkster Leen Wijfels
de 8.500 bestelde exemplaren uit Amsterdam aanvoerde en dat de Vlaamse
boekhandelaar die de roman op vijf november in het uitstalraam wilde hebben, de exemplaren eigenhandig op vier november tussen 19 en 21 uur moest
gaan ophalen in de Centrale voor Import en Export van Boeken (CIEB) te
Schelle bij Antwerpen. Wat dan ook massaal gebeurde. In Schelle dus al
Aanschuiven voor Belladonna'. Dat beloofde voor de files in de boekhandels! Want op zaterdagochtend 5 november lag Belladonna al in de etalages!
Mark Vlaeminck schreef over die stunt met de boekhandelaar in Schelle in
Het Nieuwsblad: `Met je nieuwe boek niet op de Boekenbeurs aanwezig zijn
en er toch voor zorgen dat dat boek gespreksonderwerp nummer 1 is. Je
moet Hugo Claus heten om dat te presteren. En met zijn nieuwe roman
Belladonna is het als met de nieuwe Beaujolais: "Hij komt, hij komt", roept
iedereen in koor'.
In diezelfde nacht van 4 op 5 november, de laatste van een advent van meer
dan twee maand, was Claus aanwezig in het Koninklijk
Muziekconservatorium te Gent op de `Tweede Versmacht in de Nacht' georganiseerd in het teken van een `Hommage aan Hugo Claus', met als presentator Josse de Pauw. Na afloop konden de toehoorders dan ijlings de
Gentse boekhandels binnenhollen. Vlaamse kranten voerden echt een hallucinante publiciteit rond Belladonna. In De Morgen van 8 november stond
boven een foto van Claus de mededeling: `In bed met Belladonna. De
nieuwste Claus cadeau bij een jaarabonnement'. En naast de foto stond:
`Binnenkort ontbijt u met De Morgen en kunt u `s avonds onder de lakens
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met "Belladonna", de nieuwste roman van Hugo Claus. Als u zich nu voor
een jaar abonneert, tenminste'.
Vanzelfsprekend ging de opgeklopte Belladonna-advent ook gepaard met de
jaarlijkse 'Claustrofiëring van de Nobelspeculaties', aldus Dieter Lesage in
Brute gedachten (I) van 13 oktober 1994 (in Dietsche Warande, Belfort, 1995,
nummer 1). In een interview met De Standaard verkondigde Claus zelfs dat
hij niet alleen bij ons maar ook in een Zweedse krant de grootste kanshebber voor 1994 werd genoemd. Moest dat dan zo nodig op de ongekende
Japanner Oë uitdraaien, dan tikte de tijd toch rond Belladonna, geen nood.
(Ja, die jaarlijkse Shortlistclaus in Stockholm in september.... Daarover
schreef Herman Brusselmans onlangs iets pisvenijnigs in zijn column De
beste sportcolumn ter wereld, in Het Laatste Nieuws van 11/12 augustus 2001.
Ik citeer die gemene (echt gemeende?) kutnonsens toch even: `Ieder jaar zitten we te duimen dat die hautaine blaaskaak Hugo Claus alweer niét de
Nobelprijs krijgt. Alsof hij die ooit zou verdienen, met z'n kutboeken').

3. IL FAUT LE FAIRE!
Mijn conclusie uit deze eerste voorstelling van de heisa rond Belladonna kan
alleen maar luiden: de mediatieke fancy fair tussen 26 augustus en 5 november 1994 was een publicitair en commercieel meesterstuk zonder weerga in
het naoorlogse Nederlandse letterkundige systeem. De kermis speelde zich
wel degelijk af in het centrum van het systeem en al wat of wie naam had in
het literaire circuit hield er gewoon de adem bij in.
Alleen de eigenlijke lectuur van de roman zelf kon voor opluchting zorgen.
Inmiddels was er toch al rond 5 november een dissonant te horen, zij het
voorlopig nogal discreet. In mijn tweede hoofdstuk zal ik scherper tegenstemmen vermelden, hier citeer ik enkel een paar uitspraken die gebloemleesd werden in de verzameling beschouwingen Hugo Claus "Wat bekommert zich de leeuw om de vlooien in zijn vacht" uit 19995 . Dat boek is Claus

S Hugo Claus " Wat bekommert zich de leeuw om de vlooien in zijn vacht". Vijftig jaar beschouwing
in citaten, tekeningen en overzichten. Onder redactie van Georges Wildemeersch en Gwennie
Debergh. Studie- en Documentatiecentrum Hugo Claus, Peeters, 1999.
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zeer genegen. Ik mag dan toch wel citeren uit de laatste twee hoofdstukjes
Commercie en De luis in de pels.
De Belladonna-heisa zal als een arrogante commerciële stunt gebrandmerkt
worden. Praktisch iedereen is van oordeel dat niemand anders dan Claus
zelf die heeft beraamd. Is hij niet een soort middenstander die reclame
maakt voor zichzelf, zo zei Paul Claes in PanoramalDe Post van 13 oktober
1994, dus in volle Belladonna-adventtijdb.
Walter van den Broeck, die ik al citeerde, was van oordeel (in datzelfde nummer van PanoramalDe Post), dat Claus zichzelf op een grandioze manier
kan verkopen en dat het beste dat hij ooit heeft gecreëerd, de mythe rond
zijn persoon is' . In De Standaard van 8 november, dus 3 dagen na de epifanie van Belladonna, stond: `Een gebrek aan reklame, het zal Claus niet overkomen. Misschien heet de grootste machine achter Hugo Claus gewoon
Hugo Claus. De Schrijver als eigen marketingmuze '. Nog een week later
luchtte Jos Vranckx in Gazet van Mechelen zijn wrevel als volgt: `En dat literatuur steeds meer in het vaarwater van show, mediacampagnes en entertainment terecht komt, wat bleek uit het spektakel rond de nieuwe roman
Belladonna van Hugo Claus. (...) Een verdere "Belladonnisering" van het
boek kan ons best bespaard blijven'.
Jos de Man in HP/De Tijd van 18 november, die ik later nog citeer, vroeg
zich af wat er (met de financiën van de auteur) toch aan de hand was. Had
hij soms weer een patriciërspand gekocht10?
Een paar jaar later (op 20 april 1999, rond zijn zeventigste verjaardag), stond
er in de Gazet van Antwerpen een artikel naar aanleiding van de toekenning
van de carrièreprijs aan Hugo Claus, in Gent uitgereikt door Luc Martens,
toen minister van cultuur. Claus had al zo dikwijls gezegd dat hij nooit nog
een prijs in ontvangst zou nemen die lager zou liggen dan het maandloon
van een ongeschoolde arbeider. Bij die carrièreprijs beloofde hij plechtig:

6 Geciteerd in Hugo Claus "Wat bekommert zich de leeuw om de vlooien in zijn vacht", p. 153.
7 O.c., p. 153-154.
8 O.c., p. 154.

9 Ibid.
10 Ibid
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`Nooit nog aanvaard ik een prijs die lager ligt dan het maandloon van een
ongeschoold minister'. Dat maandloon heeft hij zeker met de Belladonnasaga verdiend.
Maar volgens Piet Piryns, een van de trouwste woordvoerders van de
Clausfanclub, is die overexposure van Hugo Claus uitsluitend te wijten aan de
media zelf en aan al die hoofdredacteurs die nog maar eens een paginagroot
interview willen. En vermits Piet Piryns dat zegt, zal dat wel zo zijn.... Het
kan niet iedere week Louis Tobback zijn, zegt hij; dan toch liever het tweeëntwintigste interview met Hugo Claus".

"

Piet Piryns, De luis in de pels, in: o.c., p. 156.
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De

andere wereld van Ernest Claes

August Keersmaekers, lid van de Academie

De terugkeer naar het dagdagelijkse leven na november 1918, het einde van
de Eerste Wereldoorlog, moet ook voor de literator Ernest Claes een periode zijn geweest van een uitzonderlijk druk herbeginnen. Nog op 11 april
1918 had hij in een van zijn oorlogsdagboekjes een lijst van titels opgetekend, literaire "werken" die al klaar lagen of nog moesten geschreven worden; daaronder was ook een Marcus Coene. Die naam komt eveneens voor
in de voorpublicatie van Bei uns in Deutschland in het dagblad De
Standaard; uit een dagboekaantekening van november 1914 citeerde Claes:
"Ik wil een roman schrijven: Marcus Coene, een plan van voor de oorlog.
Gisterenavond heb ik er zo intens liggen aan denken dat ik niet kon in slaap
geraken. `t Is helemaal af, moet alleen nog geschreven worden." Voor zover
het dagboek bewaard bleef, gaan de aantekeningen maar tot 5 november
1914 en daarin komt die tekst niet voor; in de boekeditie van Bei uns werd
de titel van de geplande roman niet meer overgenomen, wel de rest. Toch
kan de mededeling, dat de roman zelf een plan was van vóór de oorlog, dus
van vóór augustus 1914, best met de waarheid stroken. Het is inderdaad niet
uit te sluiten, dat de auteur toen al een plan in grote trekken in het hoofd
had, met als hoofdlijn iets als: een vete tussen een adellijk geslacht en een
niet-alledaagse boerenstam, met de verzoening door een huwelijk van de
enig-overgebleven erfgenamen. Zo is het geworden! Overigens bood het
leven van Ernest Claes alleszins voldoende stof: Zichem/Averbode Herentals - Leuven - Antwerpen - Brussel, een buitenjongen die gaat studeren, tot en met universitaire studies, die z'n plaats verovert in de maatschappij en trouwt, 29 oktober 1912, met ene Stefanie Vetter, uit een stam
met "adellijke aspiraties".
In de loop van 1922 is Claes aan zijn Coene-verhaal begonnen. Het hoofdpersonage heet echter niet meer Marcus, maar Herman Coene - waarom
blijft ongeweten - en de weidse titel luidt: Het Leven van Herman Coene. In
het omvangrijke handschrift heeft Claes slechts een paar keren zijn werk
gedateerd, maar dankzij die schaarse dateringen blijkt einde maart 1923 zo
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goed als de helft van het verhaal geschreven te zijn. Daarna werd het werk
gedurende zowat een half jaar onderbroken, maar vóór einde 1923 moet het
voltooid zijn geweest, want op 15 januari 1924 kreeg Claes voor zijn Herman
Coene de "provinciale prijs voor Letterkunde van de Provincie Brabant"
voor 1923. Het werd 1925 eer het boek Het Leven van Herman Coene - Het
Kind, met een "bandversiering van Herman Teirlinck" verscheen.
Het werk was blijkbaar, door de toevoeging van Het Kind, het begin van een
groots opgezette reeks, waarvan dit eerste deel de geboorte en de kinderjaren zou verhalen. Die geboorte van Maantje Coene komt echter pas in het
tweede hoofdstuk. Het kind is een nakomertje, een tweede zoon, die voor de
vader, de herenboer Peter Coene, eigenlijk niet meetelt: op de Donkelhoeve
is alleen plaats voor één meester en er is al een opvolger. Maantje Coene
wordt een echt moederskindje. Op het erf woont ook een van de hoeveknechten en diens zoontje, Sep, is Maantjes trouwste en overbezorgde speelkameraad. Maar deze Sep, op de hoeve bekend als "Duvelke", is ook een
tweede "Witte" en zijn exploten krijgen ruime aandacht. Dit eerste deel eindigt met het vertrek van kleine Maantje, negen jaar, naar het college.
Het verhaal was echter begonnen met een compleet ander thema, dat van een
vete tussen de stugge herenboeren van de Donkelhoeve en de vaag-adellijke
familie van Berckelaer, de bewoners van het landhuis "de Wazing" en eigenaars van uitgestrekte gronden. De oorzaak van die vete lag twee generaties
vroeger: grootvader Coene werd, na veertig jaren trouwe dienst bij de van
Berckelaers, schandelijk weggezonden na een diefstal, die nochtans niet
gepleegd was door hem, maar, zoals nadien bleek, door zoontje Alex van
Berckelaer; aan enig "eer- of rechtsherstel" hadden de van Berckelaers nooit
gedacht. Bij het begin van het verhaal is die zoon Alex een oude man geworden, maar een onverbeterlijke verkwister gebleven - met als nobel excuus dat
hij z'n beeldschone vrouw niets kon weigeren. Stuk voor stuk heeft hij zijn
landerijen tot en met zijn landhuis aan de Coenes verpand, die hem telkens
geld leenden. Waarom van Berckelaer zich tot de Coenes had gericht, en niet
tot de bevriende notaris, is een raadsel waarvan de oplossing wellicht moet
gezocht worden in de compositie-behoefte van de auteur. Sedert het begin
van hun schande hadden de Coenes gezworen, de van Berckelaers tot de
bedelstaf te brengen. Als het verhaal begint, is het zover: de notaris bezoekt
"herenboer" Coene met de schuldbrief, die niet kan ingelost worden tenzij
met het laatste stuk grond - een majestatisch beukenbos - én de afstand van
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het landhuis. Er was vanwege Coene nog één ogenschijnlijk welwillende tegemoetkoming: indien de schuld binnen het jaar zou worden vereffend - de prijs
was wel exorbitant hoog! - bleef het huis eigendom van de van Berckelaers.
In diepe miserie sterft Alex van Berckelaer. Maar de voorbeeldige zoon Luc
werkte al vele jaren bij een bankier, een weduwnaar met een schat van een
dochter, die evenmin als haar vader de reële armoede van de "beminde" een
huwelijksobstakel vindt. Er wordt dus getrouwd, de schulden worden vereffend en het vervallen landhuis komt niet in handen van de Coenes, tot bittere en onheelbare frustratie van Peter Coene. Op het (gerestaureerde) landhuis wordt een dochtertje geboren, een geboorte die jammer genoeg het leven
kost van de jonge moeder, die daarmee uit het verhaal verdwijnt. Om naar de
toekomst te doen uitkijken, was de jonge zwangere mevrouw van Berckelaer
nog op bezoek geweest bij de hoevevrouw, die haar met haar eigen driejarig
zoontje Maantje had opgewacht; een paar jaren later zien de kinderen elkaar
en voor de lezer is het meteen overduidelijk: die zijn voor elkaar bestemd!
Het Leven van Herman Coene - Het Kind werd met klokgelui en bazuingeschal verwelkomd. Er was trouwens met hooggespannen verwachtingen
naar uitgekeken: in het nieuwe werk zou een andere Ernest Claes aan het
woord zijn, niet de plezierige verteller van streek-gebonden grappigheden,
maar een hooggestemde romancier met een ruime visie en een gerijpte taalkracht. Vanaf april tot oktober 1925 verschenen een tiental recensies, van
o.a. prof. Arthur Boon, Filip De Pillecyn, Lodewijk Dosfel, August Van
Cauwelaert, later ook in Nederland van o.a. Johan de Meester en Herman
Middendorp in De Nieuwe Gids. Het werk werd geprezen om de typering
van de fi guren, de prachtige, poëtische natuurbeschrijvingen, de emotionele
lof van "het land van de Hille", om de voortreffelijke voorbeelden van kinderpsychologie, waarin af en toe de humor - kenmerk van de schrijver! doorklinkt, om de verzorgde, meeslepende stijl en vaak suggestieve woordenkeus. Bezwaren werden eveneens geformuleerd, maar die werden min of
meer geneutraliseerd door de grote verdiensten van het werk. Binnen het
jaar verscheen een "tweede druk" (waarschijnlijk een bijdruk, 1.200 ex. bij
de eerste 2.500). Maar met verloop van tijd klonken de bezwaren luider, o.a.
van Gerard Walschap. Het bleef dus uitzien naar het "vervolg". In een toelichting, door de auteur zelf meegedeeld, waren nog twee delen in het vooruitzicht gesteld, met de respectieve (werk)titels Groei en Leven. Al meteen
had Claes echter de mogelijkheid geopperd, dat die beide vervolgverhalen
misschien wel in één deel zouden afgehandeld worden. Maar het zou duren...
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Nochtans begon de auteur reeds in oktober 1925 met Herman Coene II Groei. Een uitvoerig eerste hoofdstuk werd in de loop van die maand
geschreven en verhaalde het begin van de collegestudies van Maantje Coene.
Ongetwijfeld door het overlijden van moeder Claes (5 november 1925) werd
het werk onderbroken. Maar dan zou het bijna twee jaren duren eer het
werd hervat.
In juli 1927 was het gezin verhuisd en op 11 augustus 1927 hérbegon de
schrijver met zijn Coene-verhaal, dat nu als titel kreeg Herman Coene. Ilde
deel. Wellicht betekent de titelverandering na 1925 - Groei vervangen door
Ilde deel - dat het vervolg in één deel zou afgehandeld worden.
Het volledig eerste hoofdstuk, dat al sinds oktober 1925 klaar lag, werd in
augustus 1927 herschreven en dan ging het verhaal voort met het begin van
een tweede kapittel; later verdeelde Claes al dat geschrevene over drie hoofdstukken. Weer een goed half jaar later, in de tweede week van april 1928,
kwamen de eerste delen van het latere vijfde hoofdstuk en dan het latere
vierde - hier dus nog in omgekeerde volgorde! - op het papier. Blijkbaar
bezorgde de opeenvolging van de gebeurtenissen de auteur heel wat hoofdbrekens. Maar dan ging het vlotter: nog eens een jaar later werden de vier
delen van het zesde kapittel, de "Leuvense tijd", in een ongewoon snel tempo
geschreven, van 17 tot 24 augustus 1929 en op 25 augustus begon Claes aan
het zevende hoofdstuk: "Fons verongelukt." Nog moesten toen dat zevende
en de laatste twee hoofdstukken geschreven worden.
In dit tweede deel begon het verhaal met de humaniorastudies van de kleine
Maantje Coene, met het wel en wee van een opgroeiende jongen. Bij een ontmoeting met Elza van Berckelaer voelen beiden: we zijn voor elkaar geboren. Wel was Herman z'n studies begonnen met het vooruitzicht priester te
worden, maar hij wil een andere toekomst, wat zijn moeder begrijpt. Vader
Coene daarentegen voorvoelt intuïtief dat er wel iets tussen het meisje van
de Wazing en z'n tweede zoon zou kunnen zijn, wat voor hem onmogelijk is:
de vete met de Wazing-heer is verworden tot een persoonlijke haat. De hoevevrouw sterft. Herman en Elza begrijpen niets van de onvriendelijke houding van Peter Coene, evenmin als haar vader. Die vraagt de Donkelboer
het beukenbos terug te mogen kopen, maar boer Coene beledigt hem zodanig dat hij zijn dochter alle omgang met Herman Coene verbiedt; met haar
vertrekt hij, op reis.
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Herman Coene leeft aan de universiteit het jolige studentenleven mee, zodat
het beeld van Elza van Berckelaer vervaagt. Thuis verongelukt z'n broer
Fons. Herman weigert de hoeve over te nemen en wordt door zijn vader
weggejaagd. Weer te Leuven voelt hij er zich niet meer thuis en hij trekt naar
de hoofdstad. Een ontmoeting met Elza grijpt hem zo aan, dat hij in koortsdromen allerlei gezichten ziet. Genezen meent hij dat Elza voor hem een té
hoge droom is, hij smeedt nieuwe toekomstplannen. Aan zee ontmoet hij een
knappe maar mysterieuze jonge vrouw, dreigt voor haar te bezwijken, maar
juist dan roept een brief van Sep hem terug naar het Hilleland: vader is ziek
en vraagt naar hem. Herman laat hem in de waan, dat hij de leiding op het
hof zal overnemen, al zal hij die toevertrouwen aan de oude makker, Sep,
intussen getrouwd en vader. Zelf gaat Herman Coene naar het Wazinghuis,
waar Elza alleen zegt: "Herman, zijt ge eindelijk gekomen!". Het verhaal is
ten einde: "De Donkelhoeve en het Wazinghuis, de oude wrok en het oude
leed, zonken achter hen weg in de donkere kolk der tijden." Peter Coene
sterft gerust.
Pas op 28 juli 1930 werd het contract met de uitgever afgesloten en einde
1930-begin 1931 verscheen met het jaartal 1930 en de "bandversiering" van
Herman Teirlinck Het Leven van Herman Coene

Tweede deel. Daarmee

was dat "levensverhaal" uitverteld, al was het voor de hoofdfiguur nog niet
verder gekomen dan tot ... het vooruitzicht op een huwelijk: hij was dan 26
jaar.
In tegenstelling tot de "overvloed" van besprekingen bij het verschijnen van
het eerste deel in 1925, was de aandacht van de literaire critici voor het tweede deel beslist ondermaats: niet meer dan één recensie staat in de bibliografieën vermeld, nl. die verschenen in Dietsche Warande en Belfort, een tijdschrift dat om meer dan één reden het werk wel bespreken moest. De recensent, de nog jonge André Demedts, heeft heel wat te prijzen in het werk:
spanning en degelijke bouw, milde humor en wijze gelatenheid, soms zelfs
"symbolische grootheid", soms epische kracht en breedheid van stijl, sober
van zegging en ontroerend. Maar die karakteristieken gelden alleen voor de
"beste delen" van deze roman. "De gave eenheid van het boek" is verloren:
door te veel lyrisme en vooral: er zijn "tientallen bladzijden te veel".
Demedts was mild. Inderdaad, het tweede deel lijdt onder dezelfde kwalen
als het eerste. De vete tussen de Donkelhoeve en het Wazinghuis is eigenlijk
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nooit een echt deel van "het leven van Herman Coene" geweest: ze was de
"essentie" van Peter Coenes leven, de vader. In het eerste deel stond het kind
er vanzelfsprekend volkomen buiten. In het tweede deel zou de liefde van
Herman en Elza alles opklaren, maar dat gebeurt zonder dat zij ooit echt bij
die vete betrokken zijn, tenzij als "onwetend slachtoffer" en "onbedoelde
verzoener".
Maar niet alleen zijn de twee thema's niet harmonisch met elkaar verweven,
de bouw van het lange verhaal is evenmin gelukkig. Net als in het eerste deel
komen in het tweede "losstaande" verhalen voor; geen enkel brengt iets bij
aan de afwikkeling van het grote romangebeuren, ze staan erbuiten, maar
zijn als "afzonderlijke opstellen" verdienstelijke tot zéér knappe verhalen
van de leuke verteller Ernest Claes. Buitendien komen, ook zoals in het eerste deel, een aantal lyrisch-poëtische passages, deeltjes of delen voor: natuurtaferelen, verheerlijkingen van het Hilleland, poëtische en daardoor vaak
verhullende evocaties van emoties, van liefde, angsten, onzekerheden,
droombeelden en hallucinaties; het zijn zoveel overtuigende voorbeelden
van de rijke taalkracht van Ernest Claes, maar desondanks al vlug enerverende tot vervelende stukken, want ze onderbreken telkens de gang van het
grote verhaal, en door het vaak verhullende taalgebruik worden onbegrip en
misverstand reële gevaren. Immers, het eigenlijke gebeuren is zo reëel, zo
gewoon-echt, dat de verpoëtizerende beschouwingen en beelden de sfeer eerder verstoren dan verduidelijken.
Na de eerste fase van bijna onverdeeld succes kreeg het tweede deel helemaal
geen respons. Tegelijk was de auteur tot de conclusie gekomen, dat het eerste deel moest ingekort worden, een mening die door de Duitse supervisorvertaler Peter Mertens - een geboren Vlaming - werd bijgetreden, indien ze
al niet door hem was gesuggereerd. In 1931, onmiddellijk na het verschijnen
van het tweede deel, verscheen eveneens de merkelijk ingekorte editie van
het eerste deel. De publicatie ging zo goed als onopgemerkt voorbij. Meteen
begon de auteur ook aan de inkorting van het tweede deel. Zowel over de
inkorting van het eerste deel als over die van het tweede werd gecorrespondeerd met Mertens, die voor beide delen bepaalde "fragmenten" aanwees.
Het eerste deel heeft Claes aanzienlijk bekort, het tweede merkelijk minder.
Maar het duurde tot 1939 eer de ingekorte versie van het tweede deel verscheen, waarbij de uitgever zich verplicht achtte dat "nieuwe" deel gratis te
leveren aan de bezitters van het eerste!
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Met de nieuwe bewerking van de beide delen lag een "gebundelde" editie voor
de hand. Trouwens, in 1939 verscheen de Duitse editie in één deel. Op gezag
van Peter Mertens en vanzelfsprekend met toestemming van de auteur zelf is in
de Duitse vertaling nog meer weggelaten dan in de (latere) Nederlandse editie.
Vermeldenswaard is dat Claes, op verzoek en aanwijzing van Peter Mertens,
het verhaal van Hermans bezoek aan de Wazing om de hand van Elza te vragen grondig veranderde: een weinig stoere Herman werd een kranige jonge
man met verantwoordelijkheidszin en grootse toekomstplannen! Ongetwijfeld
heeft de financiële tegenslag met de edities van 1931 en 1939 de Vlaamse uitgever tot wachten aangezet, maar in 1943 kwam dan de nieuwe uitgave, in één
deel, met de ingekorte en nog eens verbeterde versies van de beide delen, ook
met de karaktermetamorfose van Herman Coene, zoals die in de Duitse editie
reeds was opgenomen. De nieuwe editie verscheen met een eveneens "ingekorte" titel: alleen nog de naam, Herman Coene. Terwijl de Duitse editie vlot van
de hand ging, door de Duitse literaire kritiek zeer gunstig werd onthaald en in
de twee volgende jaren telkens werd herdrukt, nam het Vlaamse en
Nederlandse lezerspubliek en de kritiek nauwelijks nota van de Nederlandse
editie in één deel. Pas in 1965 kwam een nieuwe druk, waarvoor de onderhandelingen al in 1962 gestart waren: op Herman Coene zat blijkbaar niemand te
wachten. En dan plots: tussen 1965 en 1972 verschenen dan niet minder dan
tien edities; het plotselinge succes was vooral te danken aan het Vlaamse televisiefeuilleton Wij, heren van Zichem (1968), waarvoor gegevens werden geput
uit de diverse werken van Claes; jammer genoeg geeft wat uit Herman Coene
werd overgenomen een volkomen verkeerd beeld van het verhaal én van de
personages; eigenlijk werd aan het boek weinig meer ontleend dan de namen;
alleen Peter Coene en z'n vrouw komen behoorlijk "uit de verf".
Behalve een Duitse vertaling verschenen eveneens een Tsjechische (vert. L.
Faltova, 1941), een Slowaakse (vert. J. Majekova, 1946) en een Spaanse (vert.
G. & L. Gossé, 1946); een moment schijnen er plannen te zijn geweest voor een
Franse (1943) en een Amerikaanse vertaling (1959); de eerste kwam er toch
niet, wegens de oorlogsomstandigheden, van de tweede is alleen sprake in een
paar brieven. In 1972 werd de roman nog bewerkt voor de Spaanse televisie.
Het Leven van Herman Coene - Herman Coene is in het oeuvre van Ernest
Claes een "buitenbeentje", niet zozeer als groots-opgezette "roman", maar als
"verhulde autobiografie". Het thema van het werk is niét de vete tussen een
boerengeslacht en een semi-adellijke familie, maar de liefde van een zoon uit

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN 129

dat boerengeslacht en een dochter uit die semi-adellijke familie. Suggereerde
de aanvankelijke titel nog veel meer, de latere kwam dichter bij de de finitieve
opzet: het werd het verhaal van de boerenzoon van in de wieg tot aan de verwerkelijking van zijn levensdroom, al gaat ook dat maar tot aan de definitieve liefdeverklaring, een bindend engagement dat het verdere leven zal bepalen.
In het eerste deel wordt de "status" van de latere bruid en haar familie van in
het eerste hoofdstuk klaar: de van Berckelaers wonen op de Wazing, een landgoed dat de naam droeg van de familie van Wazing; de grootmoeder van Alex
van Berckelaer was de laatste van haar familie geweest. Zij is in de handschriften eerst "een baronesse van Wasing", nadien even "een gravin von
Wasing"; in de voorpublicatie was zij nog "de laatste von Wasing", maar in
het boek staat definitief: "de laatste van Wazing". Opmerkelijk is uiteraard die
baronesse, of beter: gravin en dat Duitse von: daarmee hoorde de familie tot
de adel". Maar die adellijke titel verdween mét de grootmoeder. De kleine v in
"van Berckelaer" is al wat naar adeldom kan verwijzen en de auteur heeft met
verbazend-conscientieuze nauwgezetheid dat unieke spoor van adel bij elke
naamvermelding aangebracht. Terloops: zelfs het woord "kasteel" met zijn
toch adellijke klank komt in de meer dan 500 bladzijden amper éénmaal voor
en dan nog om de overdadige herhaling van "landhuis" te vermijden!
Nu was, volgens de familie-traditie, de (over)grootmoeder van Stefanie
Vetter langs moeders kant, een van Ghert, inderdaad "een gravin van d'r
eigen" maar, getrouwd met een hoge officier-niet-van adel, kon zij de titel
niet doorgeven. In het verhaal heet Stefanie Vetter Elza van Berckelaer, met
een kleine v! Elza van Berckelaer is een lieftallige verschijning, maar in het
lange verhaal van de twee volumineuze delen treedt ze zelden, zéér zelden
op. Vanaf het ogenblik dat zij zich van haar liefde bewust is, blijft zij dezelfde beminnelijke verschijning, de standvastige, bijzonder trouwe verliefde:
één enkele kaartje, een paar ontmoetingen waarvan één alleen uit de verte,
en dat voor een periode van jaren, welgeteld ten minste vijf jaren, het was
toch een verkeringsperiode die ongewoon verliep. Daardoor is het sympathieke Elsje, de standvastige jonge vrouw in de roman bepaald "etherisch"
geworden, wel een ideale verschijning, een "portret" als een hulde van de
auteur aan de vereerde geliefde.
De "status" van de boerenzoon Herman Coene is van bij z'n geboorte duidelijk. Hierbij mag wellicht niet vergeten worden, dat de auteur in de tijd toen
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hij aan het eerste deel werkte, ook Kiki schreef: het verhaal van de prille jaren
van z'n zoontje. Had Claes er behoefte aan, een "nieuwe" kindertijd voor
zichzelf te fantaseren, een fantasia waarin de status niet zo heel erg moest
onderdoen voor die van een kind van de Wazing? Met kennelijk genoegen
vertelt hij veel liefelijke bijzonderheden uit de kinderjaren van Maantje
Coene, vanaf zijn geboorte tot de tijd, toen Maantje vertrok naar het college.
Alleen het vertrek naar het college om eens "pastoor te worden" kan de
gedachte aan de auteur zelf oproepen; dat is dus aan het einde van het eerste
deel. Maar Maantjes "familie" en thuis zijn volkomen anders dan die van de
auteur geweest waren: een gewoon, niet arm maar beslist niet rijk, wel rumoerig gezin, een zorgzame en milde vader, reeds vroeg overleden, een altijdkommervolle en alles-beredderende moeder, met zowel oudere als jongere
broers en zusters; Maantje daartegenover wordt geboren in een grote, soliede hoeve met een eigen naam, de "Donkelhoeve", waar een stugge "herenboer" de enige meester is, maar ook de vader voor wie die tweede zoon amper
bestaat. Dat wordt gecompenseerd door een lieve, milde, fijngevoelige moeder, voor wie dat nakomertje een grote zegen is. Er is ook een oudere broer,
die voor het zoveel jongere broertje helemaal geen speelkameraad kan zijn,
en dan de knechten en de meiden die het hoeveleven vol en druk maken. Die
andere "thuis" van Maantje Coene bracht uiteraard mee, dat de "studiejaren" voor de jonge Claes in het college en aan de universiteit een volkomen
andere zorg zijn geweest dan voor Maantje. Dat zo kapitale, grondige verschil belet overigens niet, dat de Herman Coene van het college en van de universiteit hetzelfde beleeft, ziet en doorstaat als eens Ernest Claes. En juist dat
wordt verhaald in het tweede deel. Het treft trouwens dat de schrijver aanvankelijk meer dan eens de behoefte had, uitdrukkelijk erop te wijzen dat
Maantje/Herman wel van boerenafkomst is, maar dat juist die afkomst aan
hem niet te merken is; die passages staan alleen in het handschrift. In het
tweede deel komen zeer veel herkenbare gegevens voor; ze worden ook verteld in de vier werken, waarin Claes zoveel jaren later zijn herinneringen aan
die tijd ophaalt: Studentenkosthuis `Bij Fien Janssens (1950), Voor de open

poort (1952), Ik was student (1957) en Leuven 0 schone dagen! (1958). De lectuur van het hoofdstuk "Leuven" doet inderdaad de vraag rijzen, waarmee
Claes het laatste kapittel van zijn universiteits-herinneringen begint:
Deden de studenten van uw tijd ook nog wat anders dan bier drinken, rollen, vrijen,
zingen, manifesteren, nachtbraken en vechten, in die zo hoog geprezen bloeiperiode
van het Leuvense studentenleven?...
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Eén enkele alinea heeft de auteur gewijd aan "de heerlijkste uren van zijn
jeugd", nl. de uren van studie, studententijdschrift, vergaderingen en discussies over toekomstplannen voor het maatschappelijk leven. Maar die éne alinea wordt bedolven en vergeten onder een lawine van bijna 50 bladzijden
studentenlol! Student Nest Claes was na twee jaren universiteit ook ... 23
jaar, net als Herman. Dat er van de militaire "compagnie universitaire" en
van de studie-financiering en nog zoveel andere aspecten niet gerept wordt,
houdt uiteraard verband met het verhaal van ... Herman Coene.
Ook is er een bevreemdende wijziging te signaleren. In het eerste deel schreef
Claes een opdracht: "Aan mijn vrouw"; in de Hollandse exemplaren, verschenen bij Van Kampen, ontbreekt die opdracht. Maar ze bleef behouden in
de "derde" druk (1931), de ingekorte versie van het eerste deel, terwijl ze in
het tweede deel, dat rond diezelfde tijd verscheen, niet meer voorkomt, evenmin als in de uiteindelijke editie in één deel (1943). Enige verklaring voor het
weglaten van die opdracht bleef niet bewaard. Misschien is het vermoeden
niet ver van de waarheid, dat de auteur zelf na enkele jaren tot de overtuiging
kwam, dat z'n groots-opgezette roman helemaal geen meesterwerk was...
In z'n dagboek komen twee notities voor, die hier enig licht kunnen brengen.
Bij een reflexie over zijn werk in het algemeen, schreef hij op 29 mei 1934:
Al de onderwerpen die ik behandeld heb hebben mij lang, soms jaren lang in het hoofd
gehangen, en ze hebben mij nooit veel moeite gekost om ze daarna te schrijven. Alleen
in `Herman Coene' komen delen in die zuiver literatuur zijn, maakwerk. Als geheel zal
dat boek ook niet blijven bestaan.

En op 30 augustus 1938 noteerde hij:
Ik ben `Herman Coene' tweede deel aan `t herzien voor een nieuwe druk. Hoe is het
toch mogelijk geweest dat ik hier en daar zulke kletspraat neerschreef. Daar staan
goede bladzijden in, maar ook bladzijden die het zwakste zijn - op zijn zachtst gezegd
- die ik geschreven heb. Geen wonder dat dit boek II geen succes had. Het was niet
boven mijn krachten, maar het thema van het boek was geforceerd.

Wat de auteur met dat "geforceerd" bedoelde, heeft hij nooit verklaard. Was
het "gewild, gemaakt, onnatuurlijk"? Voelde Claes zich gedwongen iets te
schrijven, waarvan de essentie wel écht was, maar waarbij de fantasie al de
rest moest "scheppen"? En is dat "scheppen" ten slotte toch maar een
"maken" geweest, zodat de hele constructie "maakwerk" is?
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De titel is van bij den beginne: Het Leven van Herman Coene. De ondertitel
van het eerste deel: Het Kind, kan alleen naar het "kind Maantje Coene" verwijzen. Het tweede deel heeft bij z'n verschijnen al geen ondertitel meer en
wanneer de uiteindelijk definitieve versie verschijnt, is de titel nog slechts een
naam: Herman Coene. Heeft de auteur met de jaren ingezien dat "het leven
enz." té veel beloofde, de "lading niet dekte"? Waarschijnlijk. Met de naam
alleen kon hij zich veilig beperken tot een deel van dat leven, het deel waarin het essentiële van wat hij wilde vertellen, verteld was.
Daarvoor heeft Claes een constructie bedacht, "gemaakt": een vete tussen
een kasteelheer en een herenboer, een vete die zal beslecht worden door het
huwelijk van hun kinderen. Erg origineel was die constructie waarlijk niet,
zoals sommige critici schreven. Erger was evenwel, dat in het eerste deel "het
kind" zoveel aandacht opeiste en kreeg, zonder dat het ook maar enigszins
bij die vete betrokken was; en voor de inhoud van het tweede deel moet hetzelfde gezegd worden, want noch Herman noch Elza begrijpen iets van die
vete, wéten er alleen van, maar hun liefde staat daar eindeloos ver boven;
met de vete, overigens verworden tot een persoonlijke haat, heeft hun liefde
niets te maken, al hebben ze er wel onder te lijden; maar in dat "lijden"
beroert hen niet die vete.
Tot het "geforceerde" moet nog iets meer aanleiding hebben gegeven, iets dat
pas in het tweede deel duidelijk wordt, nl. dat de auteur in dit werk een waarachtig deel van zijn eigen "levensgeschiedenis" verhaalde, een waarachtig
deel dat echter ook moest "aangepast" worden. Die aanpassing van zijn eigen
levensgeschiedenis was al gebeurd aan het slot van het eerste deel en moest
dus verder doorgetrokken worden. Dan kreeg echter een ander thema zijn
beslag, en daarbij was een tweede "leven" betrokken, nl. dat van de geliefde.
Ook dat was in het eerste deel voorbereid: de landhuisbewoners hebben iets
met "adel" te maken, met verbleekte, zelfs vergane adeldom. Maar alles
stemde hier wonderwel overeen met de pretenties van de families Van Ghert
en Vetter. Die inheemse landadel en hogere burgerij moet voor de auteur al
een probleem zijn geweest: in de tijd waarin zijn verhaal zich afspeelt - begin
vorige eeuw, Herman Coene was volgens een vroege notitie geboren in 1905
- was er, eufemistisch uitgedrukt, een taalprobleem!
Bovendien had de auteur zich met die keuze van de tijdsperiode in een haast
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onmogelijke situatie gebracht: toen Maantje Coene naar het college vertrok
(in de oudste edities!) was de Eerste Wereldoorlog juist uitgebroken, enz.
enz. De chronologie geraakte volkomen in het ongerede, omdat collegeleerling en student Herman Coene in het tweede deel al te duidelijk de reïncarnatie was van Ernest Claes 1898-1910. Realiteit en fantasie liepen zodanig
door elkaar, dat de auteur het geheel wel erg als iets volkomen "geforceerds"
moet hebben gevoeld.
Die "geforceerdheid" moet de auteur ook gevoeld hebben, omdat hij in zijn
verhaal niet gewagen kon van één levensgroot element dat zijn leerlingen- en
studententijd inhoud had gegeven, nl. de strijd om de moedertaal, het
Vlaamse ideaal. Slechts één keer zal daarvan een klank zijn op te vangen, en
wel in de wijziging die de Duitse supervisor/vertaler Peter Mertens had voorgesteld, en waarin zinnen voorkomen als:
Als een klare dag stond plotseling voor hem de toekomst, zijn toekomst, hij kende het
land en het volk, hij wist dat de nieuwe tijden in aantocht waren, en hij zou, als een
man, zijn opdracht aanvaarden als voorganger en leider, te midden van zijn volk.

Maar zou het meisje van dat Vlaamse idealisme "de eerste letter" hebben
begrepen? Was in haar familie de geest niet compleet anders?...
Natuurlijk had de schrijver het volste recht, zijn verhaal te situeren in de tijd
vóór de Eerste Wereldoorlog, volledig. Het jaartal van Hermans geboorte
kwam in de roman zelf nergens voor. En in het ontwerp dat het hele gebeuren zou omvatten, was daarvan ook geen spoor. Maar zelfs met dat "volste
recht" kan Claes zich best wat ongemakkelijk hebben gevoeld, omdat hij een
realiteit moest verhalen, zijn fantasie moest laten werken, wat juist door
hem, E rnest Claes, als "geforceerd" moet zijn aangevoeld, gefascineerd door
en gebonden aan de werkelijkheid als hij in zijn kunstenaarschap was.
Misschien nodigt de identificatie Herman Coene - Ernest Claes en zijn toekomstig huwelijk met een meisje-met-een-kleine-v in haar "van" uit tot een
verder zien en zoeken en vragen.
Ernest Claes heet gewoonlijk de schrijver van "het land der lemen huizen",
de streek van Kempen en Hageland. De meeste van zijn werken en verhalen
spelen zich af binnen die reële grenzen, de landstreek van zijn geboorte is
meestal het decor van het geschetste leven en gebeuren: Uit mijn dorpken kon
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zowaar de profetisch-karakterizerende omschrijving zijn van het overgrote
deel van zijn oeuvre, maar het verkleinwoord maakt het te liefelijk, te verdroomd-romantisch. En al hield Claes waarachtig intens van zijn geboortestreek, zo idyllisch en vreedzaam-bekoorlijk gaat (en ging) het daar niet toe,
niet in de alledaagse werkelijkheid en niet in de verhalen van Claes, die thans
geworden zijn tot authentieke documenten uit het verleden. Die streek en die
tijd waren de inspiratie en de materie van vele van zijn werken. Van het idyllische bleven echter alleen sporen in de "schoonmenselijkheid" van vele van
zijn uitgetekende mensen; de barre realiteit van het harde, vaak primitieve
leven is het decor en tevens de kern van zijn kunst.
Op het eerste gezicht kan het dan verwonderd doen opkijken, dat Ernest
Claes uit die landelijkheid wèg wilde. Verwondering is echter overbodig:
voor een jongen, zeker voor een jonge man die hogerop wilde, was de
beperktheid en de relatieve primitiviteit van z'n omgeving een bedreiging.
Het voorlaatste kapittel van De oude Klok verhaalt zijn leven van toen hij als
knaap van 12-13 jaar in de abdij-drukkerij werkte; het begint met de verklaring:
Al was ik nu weg uit het harde midden van liefdeloosheid in alle uiterlijke omgang, uit
de ruwheid die ik voelde bij al degenen die thuis kwamen en gingen, al was ik een stap
nader getreden tot de levenssfeer waarvan ik gedroomd had, tot mensen die op de
hoogte stonden waar ik met zoveel schrijnend verlangen naar opblikte, [...] toch voelde ik mij niet gelukkig. [...] Wanneer ik in de zomermaanden groepjes collegestudenten
ontmoette die van uit de Kempen ter beevaart naar Averbode en Scherpenheuvel
togen, en met veel drukte en gejoel in de abdij, die hen gastvrij opnam, zag rondslenteren, voelde ik mij diep ongelukkig.

Toen hij Herman Coene schreef was zijn droom waarheid geworden.
Als een aanvulling of een pendant van dat "hogerop willen" heeft Ernest
Claes al zeer vroeg de behoefte gevoeld, in het verleden te speuren naar
belangrijke of ten minste belangwekkende feiten in verband met zijn familie.
Reeds Wannesome (1919) vertelde over het "geweer waarmee zijn vader in
de Boerenkrijg gevochten had". Bijna twintig jaren later, in 1936, schreef
Claes zijn boerenkrijgnovelle Het Kerkboekske van Dictusome, waarin hij de
moedige daden van zijn voorouders in die penibele tijd verhaalde. Dankzij
een schrijven van een Claes uit de Rijnstreek van 1937 en een mededeling
van maart 1939 van zijn tante Noor, halfzuster van zijn moeder, kon hij in

Jeugd schrijven:
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Ik ben de zoon van Marten Claes, en mijn moeder was de dochter van Tist den Hoed.
Mijn vader hiet Jozef, niet Marten, maar iedereen noemde hem zo, [...]. Die naam, vertelde vader, kwam van zijn grootvader, "de grote Merten Claes", die deel genomen had
aan de Boerenkrijg, tegen de Franse Sansculotten, en daarna met enigen van de familie was uitgeweken naar het Rijnland. Daar was hij gestorven.

Die bijzonderheid van dat uitwijken naar het Rijnland had Claes uit die
Duitse brief van 18 januari 1937, waarin om inlichtingen gevraagd werd over
"Martin Claes Schneider, geboren te Diest op 7 juni 1768 en overleden te
Harschbach op 14 december 1836." Die "Schneider" had Claes op zijn
hoede moeten stellen, maar best mogelijk wist hij toen nog niet dat zijn overgrootvader Petrus Claes heette, geboren te Zichem op 18 november 1786 en
er gestorven op 25 februari 1855. Onder alle Claes-en van zijn voorgeslacht
blijkt geen enkele "Merten" te zijn geweest, wat niet belet dat sommigen
kunnen hebben deelgenoten aan de Boerenkrijg. Ongetwijfeld waren het
"moedige" mensen geweest...
En dan die grootvader Tist den Hoed; alle bijzonderheden had Claes vernomen van Tante Noor op 26 maart 1939, toen de familie nog eens bijeen was
voor een communiefeest; `s anderendaags noteerde hij in z'n dagboek:
Van Noor vernam ik nu iets kurieus over familiezaken: de vader van moeder-zaliger
hiet Jan-Baptist Lemmens, en droeg als bijnaam Tist den Hoed. Hij was de meest trotse boer - een rijke boer! - van de streek, ging op zijn land werken met een hoge hoed
op, droeg een korte broek, met koperen gespen om de knieën vastgemaakt, en lange
kousen. Te paard bezocht hij het werkvolk op het land. Een koppige, fiere vent.
Moeder had iets van hem. Betteke [de grootmoeder] was, 23 jaar oud, weduwe met
twee kinderen, Cornelie-moeike en moeder. Zij hertrouwde dan met Didden, de Grune.

Dezelfde gegevens over die "rijke" en "trotse" Tist den Hoed verwerkte
Claes in een lange alinea in Jeugd, met de aanhef:
Mijn grootvader langs moeders kant, Tist den Hoed, hiet Hein-Jozef Lemmens.

Inderdaad, die grootvader heette Henricus Josephus Lemmens en was de
zoon van Joannes Baptista Lemmens (1797-1874). Claes had tenminste kunnen vermoeden, dat de naam Tist den Hoed wel paste bij Jan-Baptist, niet
bij Hendrik-Jozef, maar er was al de bevreemdende naam Merten van zijn
eigen vader. Die Hendrik-Jozef was jong gestorven (1823-1849), zodat de
grootmoeder (1823-1900) vroeg weduwe was geworden. In het handschrift
van Jeugd had Claes eerst geschreven over z'n moeder:

36 I VERSLAGEN & MEDEDELINGEN

Haar vader was vroeg gestorven, en toen haar moeder hertrouwde, waren zij en haar
zuster, Cornelie-moeike, er moeten uittrekken. Haar kinderjaren waren hard geweest";
eerst had er gestaan: (haar kinderjaren) "had zij zo bij vreemd".

Misschien heeft Tist den Hoed, na het vroegtijdige overlijden van de zoon en
het hertrouwen van Betteke (19 jan. 1852), de "vaderrol" overgenomen voor
de twee meisjes, 4 en 3 jaar. Maar "harde kinderjaren" hebben ze gekend,
misschien begrijpelijk, want hun grootmoeder, de vrouw van Tist, was reeds
in 1835 overleden, zodat er op de hoeve geen moeder voor de kleine meisjes
was...
En waar de meerderheid "doodarme mensen waren met vele kinderen", zal
een boer die wat meer land bezat al vlug "heel rijk" zijn geweest! Claes
noemde Tist in z'n manuscript "herenboer", misschien uit een soort van
respect-achteraf, maar in het boek blijft het bij "boer"! Dezelfde "degradatie" heeft Peter Coene ondergaan. Maar toen Claes zijn Leven van Herman
Coene schreef, was hem die voorvader Tist den Hoed nog niet bekend, al
beweerde hij in Jeugd dat
Als vader later zegde: "Ons moeder is de dochter van Tist den Hoed", dan klonk dat
bijna of hij zou gezegd hebben dat ze de dochter was van een notaris of een kasteelheer.

Vader Claes had Tist den Hoed wel gekend, maar zoon Ernest heeft die uitspraak beslist nooit van hem gehoord: vader stierf al in 1895, bijna een halve
eeuw later legde de auteur zijn vader die hoge woorden in de mond en dacht
daarbij aan die dochter van een notaris of een kasteelheer. Ook dat past volkomen bij zijn levenslange behoefte om zijn afstamming hoog op te voeren
met een soliede basis, om zijn voorouders te eren. Dat hij zich daarbij ietwat
lichtgelovig of misschien wel tegen beter weten in vergiste, zal hijzelf ongetwijfeld met een monkellach rond knevel en baard weggelachen hebben.
Intussen is het bijna driekwart eeuw geleden dat zoon Ernest Claes gemeend
had te horen, hoe vader zijn waardering voor moeder had samengevat op
een manier die deed denken aan "de dochter van een notaris of een kasteelheer." In de verte rijst het beeld van de aanminnige Elza van Berckelaer. Een
lezer, die Ernest Claes herhaaldelijk heeft ontmoet, ziet weer voor zich die
altijd zo keurig verzorgde verschijning met z'n zwierige artiestenhoed, altijd
afgeborsteld en met de plooi op de juiste plaats en gestreken, klaar om naar
een zoveelste huldiging te gaan of naar een galabal. En hij fantaseert, een
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fantasie die in een ondeugend moment ploseling hoort aankondigen:
"Ernest baron pardon graaf van Everbeur tot Sichene en terug". En hij ziet
Stefanie bijna tevreden glimlachen.

Noot

De werken waarnaar verwezen wordt, werden heruitgegeven door het Ernest
Claesgenootschap (Winksele):
—Het Leven van Herman Coene. Het kind (2000)
—Het leven van Herman Coene. Groei (2001)
— "Bei uns in Deutschland (1999)
— Jeugd + De oude Klok (1998)
—Het Kerkboekske van Dictusome (1993)
Dagboekteksten werden aan de originele drukken ontleend.
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De vijver van De Swaen*

Karel Porteman, lid van de Academie

Zou het al zinken en vergaen
Waer bleef de zwaen?
Waer bleef de zwaen...
De bekoring om deze lezing wat plagend in te zetten met een citaat uit de
beroemde reizang van Vondels Noah heb ik niet kunnen weerstaan. De verzen hebben uiteraard niets met de Duinkerkse dichter te maken. Maar voor
de gelegenheid laat ik ze toch maar de gedachte vertolken dat de aanwezigheid van een figuur als Michiel De Swaen op bijeenkomsten als deze wel
onvermijdelijk lijkt. Wie de lotgevallen van onze taal - en letteren in het
Frans geworden gedeelte van deze landstreek ter sprake wil brengen, kan en
mag niet om hem heen. In het literaire geheugen van de Westhoek en
Vlaanderen is zijn naam een symbool geworden. Symbool van voornamelijk
een zwanenzang: een precieus afscheid aan de Nederlanden vanwege een
verloren gebied, maar ook de stervenszang van de laat-zeventiende-eeuwse
Zuid-Nederlandse literatuur, een laatste kreet voor de zogenaamde lange,
grote stilte die zou duren tot in de negentiende eeuw. Op die manier kon de
`Vondel van Duinkerke' - zo noemde Gezelle hem ooit in zijn Biekorf - ook
in veler monden de verre voorafschaduwing van dezelfde Gezelle worden.
De dichter werd een paradoxaal symbool van glans én teloorgang, van verloren erfgoed én literaire continuïteit, van een einde en een nieuw begin'.

* Met noten voorziene tekst van een gelegenheidstoespraak gehouden tijdens de openbare
vergadering van de Academie te Beauvoorde (10 juli 2001), met als thema: de Franse
Westhoek.
I Biekorf, 2, 144. Over de benadering van De Swaen als een voorafschaduwing van Gezelle,
zie: A. de Vos, Gezelles `Gouden Eeuw'. Leuven, 1997, 36-37. De benadering van De Swaens
werk als de zwanenzang van de oudere Vlaamse literatuur doet beslist onrecht aan onze
letterkunde van de achttiende eeuw.
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Dat de lading van deze symboliek wel eens een nuchtere kijk kan belemmeren op de historische realiteit, hoeft nauwelijks een betoog. Verhalen van
`nationale weemoed' doen het bovendien niet meer zo goed. Op het eerste
gezicht lijkt De Swaen zelf tot deze beeldvorming te hebben bijdragen.
Welke bloemlezing bevat niet het fraaie sonnet dat hij in 1701/02 na zijn
thuiskomst van een reis naar Holland schreef en dat eindigt met de haast larmoyante slotregels:
Nu leef ik, in een oort, waer vreughde is uytgeweken:
Mijn spys is bittre gal, myn sang: Eylaes! Eylaes!
Och! och! Waer heb ik my, misleyde Swaen versteken?

Maar een specifieke klacht over zijn Franse aangehorigheid - De Swaen was
amper acht jaar oud toen zijn stad door de Fransen in 1662 van Engeland
werd afgekocht - zijn deze verzen niet. In het tweede kwatrijn stelt de dichter zijn beroezende ervaring van het in vrede levende, zelfstandige en welvarende Holland tegenover het bestaan in de Zuidelijke gewesten, waar
vreemde mogendheden, dat wil zeggen Frankrijk én Spanje, de plak zwaaien en elkaar bekampen:
0 hollant! vreedsaem lant, waerin de vryheyt leeft,
Wat socht ik die vergeefs by uwe nagebueren,
Waer Frans en Castiliaen de rust en vrede schueren,
Waer `t hooft der borgery voor vreemde heeren beeft?2

Zeker, er zijn beslist uitingen van `Nederlanderschap' in het werk van de
Duinkerkenaar te vinden. Maar tot een directe formulering van po litiek onbehagen over de Franse onderhorigheid komt het niet. Ook niet in zijn
`Nederlands' treurspel De zedighe doof van Carel den Vijfden, over de troonsafstand van de toen al legendarische `goede keizer'. Het onderwerp was toen ove-

rigens eveneens bij de toneelschrijvers van de kamers en de colleges in de
Spaanse Nederlanden geliefd, niet vanwege een politieke boodschap, maar
vooral omdat de deugdheld er vrijwillig afstand doet van de macht. Hij "acht de
Grootheyt van sijn staet als stof en kaf, / Bij `t Eeuwigh Goet"3 . Een anti-Franse
stellingname is dit historiespel in het geheel niet. Het drukt wel sympathie uit

2 'Aen den Heer van Heel, my onbekent, over syne dacht op myn vertrek uyt Hollant', in
M. de Swaen, Werken. Ed. V. Celen m.m.v. C. Huysmans en M.Sabbe. Antwerpen, 19281934, VI, 181.
3 Naar een sonnet van A. de France in het voorwerk. Werken, II, 93.
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voor Karel, een `historische' vijand van Frankrijk, maar dat aspect komt niet ter
sprake. Anderzijds laten sommige woordvervangingen die de Duinkerkse drukker P. Labus in de tekst aanbracht, zien dat het met het oog op de Franse autoriteiten toch beter was alle mogelijke misverstanden te vermijden4.
Een geïsoleerd dichter hoefde De Swaen zich echter niet te voelen en dat deed
hij ook niet, noch in de geest - getuige zijn omgang én met de Franse én met de
Noord-Nederlandse literatuur - noch in de ruimte. Onder het Frans bestuur
stond althans in de praktijk toen nog weinig in de weg van een bloeiend literair
genootschapsleven in het Nederlands en Duinkerke was cultureel geen afgezonderde stad. Belangrijke centra van het huidige West-Vlaanderen waren al
langer in handen van de Franse koning. In de jaren 1701-1706 gold dat zelfs
voor nagenoeg geheel de Zuidelijke Nederlanden. De Swaens vaak geciteerde
verzuchtingen aan een hem onbekende Ieperse bewonderaar en collega-dichter
gaan dus niet over scheidende rijksgrenzen - alle in het gedicht genoemde
namen zijn op dat ogenblik al jaren Frans gebied - maar over scheidende
afstanden, een zeer geliefde topos uit de epistolaire vriendschapsliteratuur:
Hoe dikwils wensch ik niet, dat Poperingh en Proven
Met bosch en hommel-lant naer `t Oosten waer verschoven;
Hoe schoon de lantstreeks sy, sy steekt my tegen `t hert,
Omdat uw bysyn my, door haer, benomen wert.
`t Is vreemt wat lusten my, daerop te voren comen:
Nu wens ik dese vest dicht* aen de Leye-stroomen;

(* Duinkerke)

Dan Sinte Maertens kerk*, en toren van arduyn

(* de Ieperse kathedraal)

Met gheel de stadt te sien gesticht op Vlaenders Duyn.
Indien, naer myn begeert, de landen conden roeren
Ik deede `t zuyen noort-, of `t noorden zuyd-waerts voeren,
En waer Amphions lier een dagh in myn gewelt,
Men sagh Duynkerkens wal, by Vlamertingh* gestelt. (* dorp nabij Ieper)
0! cost ik myn gedaent, naer mynen naem verkeeren,
Ik wiert, op eenen stont, bedekt met swane-veeren,
En vloogh dan soo geswint, en veerdigh door de locht,
Tot ik soo lieven vrient, voor `t eerst omhelsen mocht.
Dogh, om myn wenschen al te stellen op hun orden,
`kMoest dan van Swaene-beest weer Swaene-mensche worden
Om, volgens mynen lust, te spreken, mont, aen mont,
Met hem, die onbekent my synen vriendschap jont.
Waerheen vervoeren my die dwalende gedachten?

4 Zo worden de woorden 'Fransch' en `Vranckrijck' vier keer weggewerkt. Werken, II, 104,
111, 118 en 156.
5 Werken, VI, 1 75-176.
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In zulke netwerken valt de échte De Swaen te traceren. Hier ligt stof voor
een wat scherpere of concretere positionering van de dichter in het literaire
leven van zijn tijd en omgeving. De bestaande verhalen van de literatuurgeschiedenis belanden immers steeds weer bij kritische vragen over de `boventijdelijke' waarde van zijn werk of de esthetische beoordeling ervan. Het antwoord is vrijwel altijd relativerend positief in allerlei gradaties, gaande van
het toch wel getemperd oordeel van Verwey en de zuinig kiezende Komrij
tot de warme, maar niet blinde waardering van Raf Seys die nu al bijna veertig jaar geleden in de `Vlaamse Pockets' een bijzonder verleidelijke én overtuigende bloemlezing van de dichter maakte '. Maar van een constant appreciatieverschil tussen Noord en Zuid is geen spraak. Nagenoeg iedereen - en
in 1983 nog met veel nadruk de Utrechtse hoogleraar W.A.P. Smit in zijn
standaardstudie over het epos - beklemtoont dat De Swaen vooral als religieus dichter in onze literatuur een hoogtepunt betekent'.
Verwondering is er ook over de uitzonderlijkheid van 's dichters verschijning. Heeft de Contrareformatie nergens in Europa de literatuurproductie
en -consumptie zo strategisch beheerst als in de Spaanse Nederlanden, ze
heeft er eigenlijk maar één lekendichter van formaat voortgebracht: Michiel
de Swaen. Het is een verbazingwekkende vaststelling. Even zeldzaam voor
de Zuidelijke Nederlanden was De Swaens veelzijdigheid. Hij was didacticus, lyrisch dichter, religieus epicus, auteur van godsdienstige en politiekhistorische tragedies, van (verloren gegane) herdersspelen en kluchtschrijver: de in de literatuurgeschiedenis gecanoniseerde De gecroonde leersse
haalt zonder moeite het niveau van de toen vlotte Amsterdamse kluchtenliteratuur. De Duinkerkenaar was bovendien een knap vertaler en tenslotte
een belezen literatuurtheoreticus of beter literatuurbeschouwer. In welke vijver heeft deze toch wel singuliere Swaen gezwommen, wat was zijn literaire
biotoop, en welke rol heeft hij in het literaire leven van zijn dagen gespeeld?
De rijmbrieven aan zijn Ieperse collega, waaruit ik zoëven een fragment
citeerde, bieden ons in elk geval de mogelijkheid om op deze vragen een wat

6 A. Verwey, Keuze uit het proza van zijn hoogleraarstijd (1925-1935). Zwolle, 1956, 116-119.
In zijn bloemlezing De Nederlandse poëzie van de zeventiende en achttiende eeuw in duizend en

enige gedichten (Amsterdam, 1986) neemt Gerrit Komrij maar twee gedichten van De
Swaen op. Seys' bloemlezing draagt de titel Gelijk de zonnebloem en verscheen in de serie
`Poetisch erfdeel der Nederlanden'. Hasselt, 1964.
7 W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden. Groningen, 1983, 621-633.
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concreter antwoord te vinden. Ze lijken op het eerste gezicht wat gelijkhebberig en pedant, maar literairhistorisch zijn ze zeker niet zonder belang. De
anonieme Ieperling in kwestie had kennelijk problemen met de Ieperse lettergilden - de Roos, de Korenbloem, de Rosieren - wat de De Swaen aanleiding gaf om zich ironisch-superieur van het rederijkersbedrijf te distanciëren, hij die dan toch de leider was van de Duinkerkse kamer. Van deze pretentieuze would be Homerussen, "vuyle bacchus-balgen" en "ratelaers"
hoefde zijn gekwetste, getalenteerde vriend zich niets aan te trekken:
Indien de Roos u steeckt gy moogt se laten vaeren
Sy mist, u missende, haer alderschoonste blaeren
En geeft de Korenbloem u niet(s) dan stroy, en kaf,
Trek, met uw milde sorgh, van haer uw handen af.
Gy hoeft nogh lichtgelaen nogh pronkende Rosieren;
Uw wercken strecken u, tot palmen en laurieren

8.

Met andere woorden: het werk siert de dichter, niet de club waartoe hij
behoort. De opwerping dat hij toch zelf in dat circuit actief was, kon De
Swaen uiteraard niet ontlopen. Hij formuleerde ze zelf:
Waerom verkeert gy dan met volk soo vol gebreken?
En vreest gy niet een krak te lyden in uw faem?

Zijn antwoord luidt dat hij in de stad Duinkerke gevonden heeft:
Ses seven medebroers gelyk van geest, met my,
Genegen niet tot drank, maer tot de poesy

9.

Met dit laatste plaatst hij zich met zijn vrienden onder de deftige, betere
kamergenoten. De vraag is wat dat `gelyk van geest' van deze uitgelezen
heren nu betekent. Waarvoor staan de wat elitair doende De Swaen en de
zijnen? Wat is hun poëtica? Het ligt voor de hand het antwoord op deze
vraag te gaan zoeken in zijn eigen theoretisch essay: de Neder-Duitsche
Digtkonde of rym-kunst, het enige geschrift van betekenis in dit genre dat de
oudere Vlaamse literatuur kent. Ik zal dat straks even doen, maar wil eerst
nog wat in de vijver van de Westhoek roeien.
In weer een rijmbrief, nu gericht aan een collega-vriend uit Diksmuide, die
hem voor een van zijn tragedievertalingen uit het Frans had gefeliciteerd, is
8 Werken, VI, 170.
9 Werken, VI, 171.
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de kennelijk wat opgewonden De Swaen over zijn poëticale positie iets duidelijker. Zijn betrachting is "suyverheyt in tael en rymkonst". En dan komt
de, althans bij een eerste aanhoren, vreemde uitval:
Geen opgeblasen toon geen konst-galm my vervaert,
Dat gheel het noorden, met het snelgewiekte paert
Het westen onderneem Rym-galmigh t'overschreeuwen,
Met woorden-pronk ontleent van Scyten, en Hebreeuwen,
En woeste tongen ten ys-golven uytgestort;
De soete wester lucht ontsiet geen noort, en wort
Soo vriendelyk bestraelt door Phebus gloeyend wesen,
Dat sy voor geenen storm, noght hagel heeft te vreesen.
Voorwaer, als ik bemerk dat ydel woorden-spel
Dien opgepronkten klank en woesten t'samenstel
Van bastaert-naemen, en ontlede letter-grepen;
Als ik de Rymkonst soo verminkt sie en beknepen
Door onsen lantgenoot, myn hert begeeft door druk.
Wat eeuw beleven wy! Wat droevigh ongeluck
Omvanght den helicon!

(• •)
De woestheyt heeft de konst en Reden overheert.
't Schynt dat Parnassus bergh, in Aetna, is verkeert
Apol, in Polypheem, de Musen, in Ciclopen:
De Nectar-vloeden staen voor waen-poeeten open;
Gerammel en gesnork, met mateloos geklank
Trotseert nu soet gedicht, en welgeschikte sanck

10.

De tegenstelling tussen het barre woeste Noorden en het milde zoete Westen was
in de oude literatuur een wel meergebruikt beeld om de oppositie tussen barbarij en beschaving te vertolken. In het Noorden situeerde zich tevens het afschrikwekkende hol van de Nijd. De Swaen maakt van deze bekende beeldtraditie
gebruik om de literaire cultuur van hemzelf en de zijnen - die van de Westhoek
- af te zetten tegen een tegen maat en helderheid zondigende bombast uit het
Noorden. En dat Noorden staat hier uiteraard niet voor het toen al lang voor
het classicisme gewonnen Nederland, maar voor het literaire leven in Brugge,
zoals De Swaen dat zelf in de marge van de brief heeft aangeduid. In Brugge
heersen dan de aldaar als een nieuwe Vondel begroete "zeer deftig opgetrotste"
stilist Peter Smidt of lieden als Jan Droomers en Jan Acket, auteurs van gru-

10 Werken, VI, 166.
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weldrama's en zangspelen die vervuld waren van een (overjaarse) bewondering
voor de pathetische spektakels van de Amsterdammer Jan Vos".
Aan deze hele geschiedenis zit, zoals bekend, een flinke dosis literatorengekibbel vast. De Swaen had in 1700 op Heilig-Bloeddag persoonlijk aan een
grootse Brugse dichtwedstrijd deelgenomen en had er onder luid applaus
van de prestigieuze organisatoren de tweede prijs behaald. Daarmee was
men in Duinkerke uiteraard niet ontvreden geweest, ware het niet dat de eerste prijs was gegaan naar een in hun ogen even verwerpelijk als pretentieus
dichtsel van de Ninoofse arts B.A. Speeckaert. Alle voor dit concours ingezonden gedichten zijn door de Bruggelingen gepubliceerd in de bundel De

Heliconsche Echo (Brugge, z.j.). En als we zelf jury zouden willen spelen, dan
zou het niet moeilijk vallen om de wrevel van de Duinkerkenaars bij te treden. Hun verontwaardiging vond haar uitweg in een gedrukt Beroepschrift
(Duinkerke, 1701) in proza, waarin het bekroonde dichtwerk nauwkeurig
tegen De Swaen en ...Vondel werd afgemeten. De Brugse kamer reageerde
met een nogal hatelijk vlugschrift waarin haar eerst zo geprezen tweede
prijswinnaar nu het volle pond krijgt. Dat blijkt reeds uit de naamspelende
titel: De val des waens (Brugge, 1701). Van een literaire discussie is in dit
pamflet geen spraak meer. De Swaen wordt onder meer zelfs hoogmoed verweten omdat hij zijn wedstrijdgedicht over de oorsprong der rijmkunst had
durven beginnen met de woorden:
In Godt is myn begin; in dit oneindigh wesen
Waeruyt dat alle goet en gaven zyn geresen...

Of hoe de toop der poëticale topen een zonde kan worden, de inspiratietheorie een ketterij12.
En toch is deze straatruzie interessant. Ze geeft een concrete achtergrond
aan De Swaens Neder-duitsche digtkonde en laat zien dat achter dit merk-

'1 Zie J. Smeyers, H.J. Vieu-Kuik, De letterkunde in de achttiende eeuw in Noord en Zuid.
Antwerpen, Amsterdam, (1975), 372-37. Over Smidts, zie nu ook: Peter Smidts, De doodt
van Boetius of den verdrukten raeds-heer. Treurspel. Ed. K. Langvik-Johannessen en W.
Waterschoot. Brussel, Studiecentrum 18e-eeuwse Zuid-Nederlandse Letterkunde, 2000.
12 Over deze geschiedenis, zie: M. Sabbe, Het leven en de werken van Michiel de Swaen. Brussel,
1906, hoofdstuk II. Citaat: 52.
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waardige geschrift, dat de auteur overigens jarenlang bleef bijwerken, reële
poëticale discussies schuilgingen die bij gelegenheid zelfs in een kleine poëtenoorlog konden ontaarden. De aandacht van Digtkonde gaat vooral uit
naar het drama. Maar niet uitsluitend. Het werk maakt om ten minste drie
redenen indruk. In de eerste plaats geeft het blijk van een grote belezenheid:
De Swaens persoonlijk verwerkte kennis van de eigentijdse Franse en
Noord-Nederlandse auteurs dwingt zonder meer respect af. De discussies in
de Duinkerkse kamer van de Kersauwe hadden kennelijk niveau. Een tweede reden is onlangs door de Berlijnse hoogleraar Jan Konst ter sprake
gebracht13 . De Swaen gedraagt zich als theoreticus van de tragedie helemaal
niet slaafs tegenover het Franse classicisme. Op het gevaar af om even wat
technisch te worden wijs ik op zijn poging om de louter deugdelijke martelaarsheld vanuit zijn religieus wereldbeeld te verantwoorden tegenover de
Aristotelische protagonist, die steeds een mengeling van schuld en onschuld
moest zijn. De merkwaardige afdeling over de kennis van het mensenhert, een
overkoepelende beschrijving van de menselijke passies, vertoont een gelijkaardige doordachtheid en Konst heeft aangetoond dat zij de op het eerste
gezicht stugge en rechtlijnige psychologische tekening van de helden in De
Swaens martelaarsdrama Catharina volmaakt inzichtelijk en dramatisch
aanvaardbaar maakt. En ten slotte zijn er de beter bekend staande kritische
uitingen van de dichter. Ze voeren ons meteen terug naar de literaire debatten die De Swaen in zijn omgeving op gang bracht. Vooral over stijl en vers
heeft hij een uitgesproken mening. Als voorstander van een natuurlijk klinkend en zoetvloeiend vers (hij noemt in dit opzicht Molière, Racine en
...Cats) poogt hij de ambitieuze en onrijpe navolgers van de door hem persoonlijk hogelijk gewaardeerde en vaak nagevolgde Vondel in toom te houden 14 . Vondels hoogdravendheid, zijn verspraktijk, zijn zucht naar het
gezochte woord, gewaagde samenstelllingen en moeilijke metaforen, zijn uit-

13

J. Konst, `Theorie en praktijk van de hartstochten: het martelaarsdrama Catharina van

14

K.

Michiel de Swaen', in: Spiegel der Letteren, 38 (1996), 113-134.
Porteman, `1701-1702: Michiel de Swaen schrijft een klacht na een bezoek aan

Holland', in M.A. Schenkeveld-van der Dussen e.a., Nederlandse literatuur, een geschiedenis.
Amsterdam, enz. 1998 (tweede druk), 305. Over De Swaens positie als toneelschrijver: H.
Meeus, `1687: Michiel de Swagen wordt Prince van de rederijkerskamer De Kersauwe in
Duinkerke', in: R. Erenstein e.a., Een theatergeschiedenis der Nederlanden. Amsterdam,
1996, 278-283.
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beelding van de hartstochten acht hij voor de poëten uit zijn vijver nauwelijks haalbaar. De waarschuwing die hij daaraan koppelt, roept duidelijk de
verontwaardiging van de Ieperse rijmbrieven op:
De rijmers van desen Lijdt willen alle Vondelianen syn; sy volgen nae alles wat in hem
hard, en hoogdravend is; maer versuijmen sijn orden, aerdigheyd, statigheyd, schranderheijd en geleertheyd. Dus vervallen sij in woestheyd, duijsterheyd en ongeschiktheijt;
en maken van de soete rymkonst (...) een tsamenstel van sin-redenen die, sonder eenigen
streelenden maetklank het gehoor niet min moeijelijk vallen dan een onaengenaem, en
ongeschaeft kooldicht. Voorwaer om soo te knorren, te schallen, en te rammelen men
soude, mijns oordeels, beter sijne gedachten in een vloeijenden, en ongebonden stijl (nl.
in proza, K.P.) voorstellen. Want waer om sijn de verssen uijtgevonden? 15

Dergelijke zelfzekere uitspraken voeren ons vanzelf tot de belangrijke vraag
naar De Swaens invloed: de rimpelingen in het vijverwater. Een diepgaand,
systematisch onderzoek is daarover nog niet uitgevoerd. Tot in de tweede
helft van de achttiende eeuw blijft de bewondering groot, vooral nadat door
toedoen van zijn vriend Pieter Labus postuum een en ander de drukpers had
bereikt. (De Swaen overleed in 1707). In de geest van deze bijeenkomst wil
ik het in dit opzicht bij het huidige Frans-Vlaanderen houden, waar bijvoorbeeld de Steenvoordse poëet De Badts nog decennia later de geest van
de Digtkonde goed treft door De Swaens poëzie te loven als een combinatie
van Vondeliaanse kracht en Catsiaanse zoetluidendheid 16 . En al veel vroeger
valt het in de Franse Westhoek op dat mét verwijzingen naar De Swaen het
`goed Hollandts' volhardend als dé remedie wordt voorgesteld tegen de taalverbastering en de verfransing. Een belangrijke rol speelde daarbij het werk
van de gerespecteerde Casselse schoolmeester en `spraekkonstenaer' Andries
Steven. Zijn Nieuwen nederlandschen voorschriftboek (1714) werd tot in het
begin van de negentiende eeuw in de Westhoek herdrukt. En - ik heb het verhaal uit Smeyers' (gelukkig) overvolle literatuurgeschiedenis van de achttiende eeuw- nog in de Napoleontische tijd vond de directeur van het college van St.-Winoksbergen dat zijn leerlingen onderwijs zouden moeten krijgen in het Hollands "idiome perfectionné qui serait pour les jeunes élèves
une sorte de langue classique". " Zijn het de West-Vlaamse particularisten
die deze ban hebben verbroken?

15 Werken, II, 231-232.
16 O.c., 378.
(7 Ibidem, 378-379.
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Er kunnen beslist nog vele boeiende licentiaatsverhandelingen uit deze vijver
worden gevist. De Nederlandse literatuur is na het verdwijnen van De
Swaen in de niet langer meer Habsburgse Westhoek niet stilgevallen.
Integendeel. Literair-genootschappelijk is het gebied in de achttiende eeuw
een van de meest actieve van de Zuidelijke Nederlanden. Maar het niveau
van de Duinkerkenaar wordt er nooit meer bereikt. De afstand die hij tijdens
zijn leven van een bepaalde rederijkerscultuur nam, is door zijn opvolgers
spijt de vele woorden van bewondering en het drukken van enkele werken
nooit meer overbrugd geworden. Dat heeft ongetwijfeld ook te maken met
het overwegend religieus en bijwijlen zelfs mystiek karakter van zijn werk.
Veel meer nog dan door het rederijkersmilieu zijn de gedichten van de Swaen
immers omgeven door geestelijken: priesters, paters, zusters, begijnen.
Tientallen. Zelfs in zijn gezin was hij als leek in de minderheid: van zijn vijf
volwassen geworden zonen werden er vier geestelijke of monnik. Het was
dus perfect mogelijk geweest om hier de rijke religieuze poëzie van het huis
De Swaen voor te stellen als de illustratie van de idealen van een verdiept
contrareformatorisch dichterschap. Ook deze vijver - nu vol wijwater - verdient aandacht. De Swaens religieus milieu verklaart mede de eigen tonaliteit van zijn gebedslyriek (de kapucijnen) en zijn ernstige spelen (de jezuieten) (18). Maar deze pastorale en naar vakantie ruikende locatie leek mij
nauwelijks geschikt om uit deze overigens vaak indrukwekkende, maar ook
langdradige gedichten iets voor te lezen. Het zich aanpassen aan de omstandigheden of de zogenaamde welvoegelijkheid is overigens een stijlregel die
De Swaen als geen ander wist voor te houden én in de praktijk te brengen.
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Eugeen van Oyes laatste poëzieprojecten
in 19241

Johan van Iseghem, KU Leuven en KU Leuven Campus Kortrijk

Op 3 september 1999 werd te Gistel, onder ruime publieke belangstelling, Eugeen
van Oye herdacht: met een plechtigheid bij het (verplaatste) standbeeld, een academische zitting en een beknopte tentoonstelling over leven en werk van de dichter. De dienst voor cultuur en het stadsbestuur hadden tot deze manifestatie
besloten om een dubbele reden: enerzijds het toen lopende Gezellejaar, anderzijds
het weer opduiken van een manuscript van Van Oye in privébezit. 2 De editie
ervan, bedoeld voor een breed publiek, werd dezelfde avond voorgesteld.'
Even weinig bekend als die laatste verzameling gedichten in handschrift is dat
Eugeen van Oye op het einde van zijn leven ook werkte aan een nieuwe uitgave
van zijn debuutbundel Morgenschemer uit 1874 4 - een editie die evenwel nooit
tot stand is gekomen. Daarin bevonden zich o.a. jeugdgedichten uit de tijd toen
hij te Roeselare aan het Klein Seminarie de humaniora volgde. De wijzigingen
die Van Oye omstreeks 1924 in die nieuwe uitgave wilde aanbrengen - misschien
wel het begin van iets als zijn Verzamelde Gedichten? - zijn minstens opvallend
te noemen. Ze verplichten ons om bij beschouwingen over de bejaarde dichter
nog even in te gaan op aspecten van een lange voorgeschiedenis.

Aangevulde tekst van een lezing voor het Dr. F.A. Snellaertcomité te Gent op 8 december
1999. De collega's M. De Smedt en G. De Schutter danken we hierbij voor hun waarde2

volle suggesties bij de afwerking van deze bijdrage.
Het handschrift was vroeger gesignaleerd in Dekeyser, H. (samenst.). Huldeboek Dokter
Eugeen van Oye. Een initiatief van de Vlaamse Toeristenbond Gistel, 1969. Het werd tussen

1969 en 1999, voor zover we konden nagaan, nooit geraadpleegd.
3 Van Iseghem, Johan (ed.). Avondschemer. Eugeen van Oye. Leuven, Uitgeverij P, 1999, 96
blz. Bij de inleiding op het boek verwerkten we enkele passages uit deze bijdrage, die toen
eveneens in voorbereiding was.
4 Morgenschemer. Gedichten van Dr. Eugeen van Oye. 1856-1870. Brussel I Leipzig I Oostende,
F. Claassen - Gent, W. Rogghé - Groningen, J.B. Wolters, 1874, 417 blz.
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1. FACETTEN VAN EEN ONTWIKKELINGSGANG

Eugeen van Oye werd te Torhout geboren op 3 juni 1840. De tijd is hem
genadig geweest: hij leefde tot 4 juni 1926, datum waarop hij te Gistel toch
nog onverwacht overleed tijdens een processie in de parochiekerk. Hij ging
de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde vooral in als leerling van
Gezelles eerste poësisklas te Roeselare in dat bekende schooljaar 1857-1858.
Vanuit zijn geboortestad was hij als intern naar het Klein Seminarie
gestuurd. De afstand was korter dan die naar Brugge en drie neven van hem
liepen school in hetzelfde college: Karel de Gheldere (°1839), Edmond van
Hee (°1841) en de jongere, minder bekende Edgar Ossieur (°1847), extern en
zoon van dokter Jozef Ossieur. 5 Het thuismilieu van Eugeen van Oye was
Franstalig, liberaal en artistiek ruim georiënteerd. `Zij hadden belangrijke
betrekkingen met Hendrik Conscience, Lamartine en Victor Hugo'. 6 Dat
zijn vader wel eens poëzie schreef en daarbij net als zijn Roeselaarse oom
Ossieur uitgesproken muzikaal was, kon voor de ontwikkeling van de jonge
Van Oye niet zonder gevolgen blijven. Maar dat hij als leerling zijn voornaam `Eugène' tot `Eugeen' vernederlandste en resoluut koos voor
`Vlaamse' poëzie, is ongetwijfeld aan de invloed van Gezelle te danken.
Gezelle en zijn leerling Van Oye koesterden een innige vriendschap, in een
sfeer van religie en poëzie, met als verhoopt eindproject - althans van
Gezelles kant - Van Oyes priesterschap. Dat bleek een illusie toen de jongen
eind 1858 de school verliet en kort daarop koos voor de faculteit geneeskunde. Van de legendarische zielsverwantschap en het pijnlijke afscheid tussen beiden getuigt het intrigerende `Dien avond en die rooze', een van de

5 Een stamboom van Eugeen van Oye vindt de lezer in Dekeyser, H. (samenst.). Huldeboek
Dokter Eugeen van Oye, 16. Voor de daar niet vermelde dokter Jozef Ossieur (lid van het
literaire genootschap `De Vriendschap') en diens zoon Edgar verwijzen we naar Van
Iseghem, Johan. Gezelles `Vlaemsche Dichtoefeningen' (1858). Een benadering van de dichter
en het werk. [proefschrift KU Leuven 1988]. Gent, Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1993, 86-92. Over `Ossieur, Joseph Louis, arts' verzorgde Eddy Ossieur een bijdrage in het Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Paleis
der Academiën, vol. XIII, 1990, kol. 604-607.
6 Dekeyser, Herman. `Dokter Eugeen van Oye of de levensschets van een vergeten dichter
en Vlaming'. In: Dekeyser, H. (samenst.). Huldeboek Dokter Eugeen van Oye, 8.
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gaafste verwoordingen van affectie en emotie die de Nederlandse literatuur
rijk is. Want al correspondeerde Gezelle ook met andere leerlingen intens,
o.a. met de Engelsman Edmund Hicks, Van Oye is zijn grootste vertrouweling geweest. Dat had o.a. te maken met het feit dat hij gedichten schreef, al
is dat geen probleemloos gegeven.
Directie en leraren van de school hadden in het najaar van 1857 vanuit het
bisdom een merkwaardige, stilgehouden instructie gekregen: leerlingen van
wie gevreesd werd dat ze het college konden verlaten om universitaire studies aan te vatten, moesten zoveel mogelijk worden afgeleid met parascolaire activiteiten. Een van de middelen die de vicaris in dat verband in zijn brief
suggereerde was ze enthousiast maken voor de werkzaamheden van de lettergilde. ' Al was Gezelle blijkens de verslagboeken van het schooljaar 18571858 zelf nooit op die bijeenkomsten aanwezig, ook niet als occasioneel
bezoeker zoals sommige van zijn collega's, enkele weken na de bisschoppelijke instructie stapten inderdaad tal van leerlingen uit zijn poësisklas de lettergilde binnen; Eugeen van Oye was één van hen. ' Het werpt een wat
vreemd licht op de vriendschapsrelatie. Want al kunnen we niet betwijfelen
dat Gezelle inderdaad vurig hoopte op een priesterroeping bij zijn leerling,
we moeten minstens ook de mogelijkheid overwegen dat zijn voortdurend
aandringen op en vooral zijn geduld met de gedichten van Van Oye tot op
zekere hoogte deel uitmaakten van een tactisch manoeuvre, waarvan de
draagwijdte binnen `geheime' richtlijnen paste.
Merkwaardig genoeg immers was Gezelle al van bij het begin helemaal niet
zo enthousiast over de kwaliteit van Van Oyes verzen. Nu eens formuleerde
hij inhoudelijke bezwaren, dan weer formele. Over `De Vlaemsche Maegd',
Van Oyes pièce d'entrée in de lettergilde, schreef hij: `uw stuk is lijk met
weeke inkt op nat papier geschreven, de letters (de gedachten) verliezen
hunne gedaente [;] ze vloeijen niet, `t een op en door en over `t ander, en `k en
kan niet peizen dat gij van iemand zult verstaen zijn; dus moet ik mij zelve
overwinnen, en ofschoon `t u natuerlijk niet en kan aangenaem zijn de bloote

7

De Muelenaere, J. `Verloren gewaande en verkeerd begrepen brief. Frutsaerts brief van
1857'. In: Gezellekroniek 13, 1978, 43-73.

8 Van Iseghem, Johan. Guido Gezelles `Vlaemsche Dichtoefeningen' (1858). Een benadering van

de dichter en het werk, 258.
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waerheid zeggen.' Gezelle gaf toe dat er wel `veel gemak en vloeibaerheid
aen versificatie' in staken, maar `de stoffe zelve' vond hij `te ijdel beeldachtig, daer is geen lijf en leven genoeg in, `t is te waeijerig, te luchtig'. Het citaat
dateert uit de eerste helft van 1858, toen de vriendschap naar een toppunt
groeide. 9 Het oordeel van de begenadigde Gezelle laat dus maar weinig aan
de verbeelding over: een waterige bedoening, flets van stof, zelfs onverstaanbaar door een absoluut gebrek aan samenhang. Al zou hij samen met
Van Oye dan wel publiceren in Thijms Volks-Almanak voor Nederlandsche
Katholieken, bij dergelijke briefpassages kunnen we ons afvragen of Gezelle
ook écht heeft geloofd dat hij in staat zou zijn met zulke adepten een eigen
`Pleiade' voor `kristen kunst' te stichten. In een aantal gevallen lijkt zijn term
`dichter(s)school' ons dan ook alleen maar zijn 'Vlaemsch' equivalent te zijn
geweest voor de enige realiteit van dat ogenblik, namelijk een 'classe de poésie'. Zijn scherpe analyse van Van Oyes verzen staat, ondanks de positieve
stimulans die er de teneur van is, immers te schril in contrast met de breed
uitgeborstelde roes van zo'n mogelijke `Pleiade'.
In Leuven was Van Oye enige tijd secretaris van het genootschap Met Tijd
en Vlijt. Wanneer hij later zijn studies voortzette te Gent, trad hij toe tot `t
Zal wel gaan en De taal is gansch het volk. In die jaren was Gezelle niet echt
uit de buurt, zeker niet in de periode dat hij te Brugge ruimte gaf aan de
ideeën van de Vlaamsche Broederbond en hij zich voor een deel leek in te voegen in rangen rond Emiel Moyson: Gezelle onderschreef korte tijd de stelling dat eerst de Vlaamse eisen op tafel moesten worden gelegd en dat de ideologische verdeeldheid onder de flaminganten daartoe beter tijdelijk kon
worden afgevoerd. Toen Van Oye in 1864 te Leuven het woord wilde voeren
op een protestmeeting tegen het Brusselse Hof van Beroep, dat geweigerd
had om Julius Vuylsteke in het Nederlands te laten pleiten, bevestigde een
brief van Gezelle hem in dat voornemen. Gezelle had het over een 'plegtige
openbaring van vlaemsch gevoelen en van vlaemsche eigenzelfheid', `eerlijke pligt' die Van Oye op zich genomen had. Hij zegde hem alle steun toe.
Toen hij hem later met dat optreden gelukwenste, beloofde hij: 'what you
did recently at Louvain I will it at Bruges' [sic]. Bovendien: `do not forsake

9

Baur, Fr. (ed.). Jubileumuitgave van Guido Gezelle's Volledige Werken. Brieven van, aan en over

Gezelle. L Briefwisseling Gezelle-Van Oye. Z.p., Standaard-Boekhandel, 1937. De citaten op
6 en 2.
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the tender cares of your mother the church, she is not opposed to the movement, on the contrary'. Of nog: `Be not, I beg of you, too religious in your
public language, we are not fighting for religion at all, much less for priestly supremacy, but we are fighting for liberty. Once we have liberty let religious men do their business'. Voorlopig kwam het er volgens Gezelle voor
de katholieken dus vooral op aan om de vrijheid van meningsuiting veilig te
stellen. Tegelijk wou hij de dreiging afwenden van een onafhankelijke
Vlaamse beweging, die zich aan het klerikale gezag zou onttrekken.
Paradoxaal genoeg leek religie hem daarbij voorlopig geen probleem.10
Toch vertroebelden ideologische meningsverschillen gaandeweg de vriendschap. Dat wordt o.a. bewezen door een getuigenis van Van Oyes zoon, die
in 1969 in een interview met radio-omroep West-Vlaanderen vertelde hoe
zijn vader een publicatie - `Twee idyllen' - had willen opdragen aan twee van
zijn beste vrienden: Guido Gezelle en dominee H. Q. Janssen van SintAnna-ter-Muiden. Laatstgenoemde had evenmin onverdeeld gunstig gereageerd op Van Oyes verzen. Op 26 juni 1876 had hij hem over
Morgenschemer geschreven:
`Nog dagelijks lezen wij in Uwe gedichten. Wij vinden wel, dat gij somwijlen wat heel
hoog vliegt; maar toch zijn er gedichten van U, die wij met veel genoegen lezen.'"

Niettemin sprak Janssen op 31 oktober 1878 gemeende dank uit voor de
opdracht:
`Ik begin met U hartelijk te danken voor de toezending van Uw gedicht "de
Nachtmaalskinderen", en voor de vriendelijkheid, die Gij gehad hebt, en de eer, mij
daardoor bewezen, van het aan mij op te dragen'.'

10 Id., 145. Zie ook: Van Iseghem, Johan. `Huzaren, zoeaven en mandarijnen'. In: Van
Iseghem, Johan (red.). Tien reken en een toovertik. Guido Gezelle 1899-1999. Brugge,
Stichting Kunstboek, 1999, 84.
t1 Correspondentie Eugeen van Oye, Universiteit Gent, handschriftenverzameling nr. 3375
[hieronder verder HS 3375], doc. 153. Zie voor Van Oyes briefwisseling met Janssen ook:
Penning, Sonja. Dr. Eugeen van Oye. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, RU Gent,
1943; vooral de bladzijden 123, 127 en 182.
12 HS 3375, doc. 179.
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Van Oye had blijkbaar ook gevraagd of Janssen geen Nederlands tijdschrift
kende waarin hij het werk kon publiceren, maar zijn correspondent gaf hem
toen weinig hoop.
Gezelle reageerde heel anders: hij wees Van Oyes blijken van erkentelijkheid
af omdat hij niet met een protestant op één lijn wilde staan. In de bundel
Vonken en Stralen vinden we de `Twee idyllen' terug. Bij `De nachtmaalkinderen' (naar het Zweeds van Esaias Tegnér) staat de opdracht aan de dominee. Daarna volgt als tweede idylle `De laatste kinderen', `zeer vrij naar een
prozaverhaal van Rev. Fr. W. Faber (Tales of the Angels)'. Zo'n Faber-tekst
was een Gezelle-onderwerp bij uitstek, maar de opdracht ontbreekt. `Mijn
vader', verklaarde Paul van Oye, `vond Gezelle in dit geval wel wat kleingeestig'.13
Na werk bij het Internationale Rode Kruis en dienst op de slagvelden in
Frankrijk tijdens de Frans-Duitse oorlog, vestigde Van Oye zich in 1871 te
Oostende. Hij werkte er als dokter voor het Armenbureel, vanaf 1881 tevens
voor de spoorwegen en vanaf 1901 ook voor het Zeewezen. De vele gedichten die hij in de loop van de jaren schreef over de zee, ook nogal wat verzen
vol heimwee in Avondschemer getuigen van die tijd. Zijn poëtisch werk uit de
periode 1856-1870, inclusief zijn jeugdverzen, bundelde hij in 1874 in
Morgenschemer. Blijkens een brief van 29 juli 1874 botste hij alweer op literaire bezwaren, nu vanwege de bevriende Hendrik Conscience:
`De lezing van uw Morgenschemer gaf my de overtuiging dat gy begaafd zyt met eerre
echt dichterlyke opvatting; maar de vrywillige duisterheid uwer taal, de gewaagdheid
uwer beelden, het gebrek aan logischen samenhang der gedachten en der volzinnen, het
bezigen van te veel idiotismen, dit alles - ofschoon het gevolg van eenen parti-pris - vermindert volgens myn gevoelen de waarde van uw werk grootelyks, en zal het voor vele
Vlamingen moeilyk leesbaar maken'.14

13 `Interview van de radio- omroep West- Vlaanderen met Prof. Em. Dr. Paul van Oye (+ 11

oktober 1969) in het programma "Splinternieuws" van dinsdag 3 juni 1969, 18.30 u'. In:
Dekeyser, H. (samenst.). Huldeboek Dokter Eugeen van Oye, 7.

14 HS 3375, doc. 125. Integrale tekst (met afwijkende spelling) in: Penning, Sonja. Dr. Eugeen
van Oye, 158; fragment ook in: Bouillon, Henri. Dr. Eugeen van Oye. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling. Universiteit Gent, 1979, 48.
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En al gaf Gezelle de indruk dat hij een bespreking van Van Oyes bundel in
Rond den Heerd wel zag zitten, hij moest die intentie laten varen door een
veto tegen de liefdesgedichten vanwege A. Duclos.'S
Kort daarop maakte Eugeen van Oye op de Gentse Floraliën kennis met de
Trierse Maria Rumschóttel, met wie hij trouwde in 1876. Ze kregen zes kinderen. In Vonken en stralen uit 1889 werd poëzie gebundeld uit de periode
1870-1876. In 1904 volgde In `t Blauwe, met gedichten uit de jaren 1876 tot
1901. Op andere literaire publicaties en teksten over medische onderwerpen
gaan we niet in. 16 Een belangrijke erkenning voor Van Oye was ongetwijfeld
zijn opname in de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en
Letterkunde te Gent: op 21 juni 1905 als corresponderend lid, op 21 december 1910 als gewoon lid."

2.

PIJNLIJKE JAREN

Al was hij naar eigen zeggen de enige arts geweest die tijdens de eerste wereldoorlog op post bleef in Oostende, in 1918 werd Van Oye beschuldigd van activisme. Van 30 oktober tot 7 november werd hij voor verhoor opgesloten. Men
verweet hem o.a., naar hij verklaarde aan Hugo Verriest, dat hij tijdens de
Frans-Duitse oorlog als arts in het Duitse leger had gediend, terwijl hij juist in
het andere kamp werkzaam was geweest en daarvoor ook Franse huldeblijken
had ontvangen. 18 Het prozawerk Mijn gevangenis uit 1923 gaat op die ervaringen in. Het leven gunde Van Oye de tijd niet meer om afstand te nemen van
deze beroerde jaren en om in te zien dat hij vooral het radicale flamingantisme
moest bekopen waar de geraffineerde Duitse oorlogspropaganda stelselmatig

15

Bouillon, Henri. Dr. Eugeen van Oye, 49.

16

Een primaire bibliografie van de dichter in: Dekeyser, H. (samenst.). Huldeboek Dokter

Eugeen van Oye, 75-77. Bij de medische publicaties ging het overigens vooral, zoniet uitsluitend om populariserend werk. Zie hiervoor Westenbroek, J.J.M. `Eugeen van Oye'. In:
17

Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Paleis der Academiën, vol. IV, 1970, kol. 638.
Verbeke, G. (ed.). Colloquium `De weg naar eigen academiën. 1772-1938'. Acta uitgegeven
door G. Verbeke, s.1., 1983, 280-281.

18

`Curriculum vitae van Dr. Eugeen van Oye geschreven in 1919 aan zijn vriend Hugo
Verriest welke Eugeen in de Vlaamse Academie verdedigde'. In: Dekeyser, H. (samenst.).

Huldeboek Dokter Eugeen van Oye, 14-15.
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op had ingespeeld. Ook in het manuscript van Avondschemer tonen bepaalde
passages immers aan dat zijn activistische sympathieën reëel waren geweest. In
het gedicht `Ja, wij zijn de landverraders' van 8 augustus 191619 laat hij zich bitter uit over de minachting voor Vlaamsgezinden, bij hen die sedert
zes en tachtig lange jaren
ons verstrikken in de webben
van de sluwe Zuiderspinne!

Het getal 86 slaat in 1916 natuurlijk op de jaren na 1830, de Belgische periode. De `Zuiderspanne' staat dan ook voor het franskiljonse apparaat, in al
zijn facetten. Bijtend besluit de tekst:
zij zijn de echte vaderlanders!
Hun de lauwren! Ons de kogel!

Nog opvallender is een andere, geschrapte passage. Van Oye zou die dus
wellicht zelf niet hebben gepubliceerd, maar hij had ze toch ooit geschreven:
Want niet wij zijn `t die den Arend
tergden, hem wiens klauwen `t spinrag
scheuren zal dat ons omwikkelt...
En - wij aadmen in die hope!

Als beeldspraak een bedenkelijk geval: een arend die met zijn klauwen een
spinnenweb kapotscheurt. Men kan zich er niets bij voorstellen dat nog in
proportie blijft. Maar de symboliek is des te sprekender: hier klinkt onomwonden sympathie voor de Duitse bezetter, die de Vlamingen zal bevrijden
uit de greep van het Frans. De dichter `hoopt' daar zelfs op, geeft hij toe. In
hetzelfde verband signaleren we een ratuur in het gedicht 'GuldenSporenfeest'. Waar nu staat:
En daarom - daarom mogen wij de `Marseillaise' zingen,
maar mag uit onze Vlaamsche keel de `Vlaamsche Leeuw' niet springen!

stond eerst te lezen:
En daarom - daarom mogen wij de `Brabanconne' zingen, (...)

19 Van Iseghem, Johan (ed.) Avondschemer. Eugeen van Oye, 44 en 80-81.
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Die `springende' Vlaamse Leeuw is alweer een stoplap, maar ook hier wijst
de eerste versie niet bepaald op veel sympathie voor België. 20 Als op 24 oktober 1916 door toedoen van het Duitse bewind te Gent de Nederlandstalige
universiteit wordt geopend, voor sommige Vlamingen de glorievolle realisatie van een lang gekoesterde droom, schrijft Van Oye het gedicht `De 24
Oktober 1916'. De beeldspraak over Siegfried en Brunhilde is uiteraard op
Germaanse verhaalstof geïnspireerd.21
Ik heb `t gezien, ik heb `t gehoord, ik heb `t gevoeld:
Vandaag, vandaag is Vlaandren ons geboren!
Een ziel heeft in dit slapend lijf zich omgewoeld,
zijn geesteslicht vangt aan te gloren!
Waak op, Brunhilde, ontwaak! Begroet uw rijzend licht!
Zing heil der zon! Zing heil uw dagend leven!
Een Siegfried heeft u helm en knellend keurs gelicht
en u den liefdekus gegeven!
Rijs op, Brunhilde, en schud uw lokken in den wind!
U week de nacht, de zon is daar, uw dag begint!

Vlaanderen lijkt wel een schone slaapster die door de Duitse bezetter wordt
wakker gekust. Maar zo mooi zou het sprookje niet eindigen, zeker niet voor
Van Oye. Nadat hij in 1918 was verhoord over mogelijke activistische sympathieën - een verhoor in het Nederlands, op zijn eigen nadrukkelijk verzoek22 - werd hij in vrijheid gesteld. Er brak een tijd aan van bange onzekerheid, vooral omdat hij ervan op de hoogte was dat er ook binnen de
Academie discussies aan de gang waren over een verantwoorde opstelling
tegenover leden-activisten.
Al op 16 november 1918 had de Academie zich tot de minister gewend, blijkbaar op eigen initiatief, om diens `aandacht te vestigen op de onvaderlandsche houding van zekere Leden der Academie tegenover de Duitsche
Overheid: zijn deze Leden hun plicht niet te buiten gegaan jegens onzen
Koning, jegens hun Vaderland, jegens de K. Vl. Ac. en jegens hun

20 Id., 25 en 73-74.
21 Id., 48 en 81-82
22

Bouillon, Henri. Dr. Eugeen van Oye, 60.
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Medeleden?'23 De uitvoerige correspondentie van de daarop volgende maanden lijkt er op te wijzen dat er van overheidswege nooit of fi ciële duidelijkheid kwam, ook niet over de precieze beschuldigingen tegenover de betrokkenen. Over Van Oye lezen we niettemin in een ontwerp van brief, gericht
aan de minister van wetenschappen en kunsten: `De heer Dr. Eugeen van
Oye, uit Oostende, werkend lid, was een der heftigste voorstanders van een
"Koninkrijk Vlaanderen" met een Duitschen Prins aan het hoofd; op bevel
van het Parket van Brugge, werd hij aangehouden.' 24 Hiervoor baseerde men
zich blijkbaar vooral op inlichtingen die Karel de Flou aan Edw. Gailliard
had verstrekt op 13 december 1918. De Flou had er zelfs aan toegevoegd:
Wat hij al uitgemeten heeft valt samen te vatten in tal van gekke anecdoten
waarvan ik er U veel vertellen kan. Hij heeft een tiental dagen op het
Pandreitje gezeten en werd daarop voorlopig losgelaten. In zijne stad wordt
hij echter voor waanzinnig aanzien. Later meer daarover.'25
Hoe pijnlijk Van Oye alles moet hebben ervaren blijkt vooral uit bewaarde
correspondentie tussen hem en zijn vroegere Roeselaarse klasgenoot Hugo
Verriest: een collectie brieven en briefontwerpen in het klad. 26 `Gij wordt
beschuldigd,' schreef Verriest hem op 3 april 1919, `voorzitter of eerevoorzitter geweest te zijn van "De Jonge Vlamingen" die nog een stap verder willen
dan "De Raad van Vlaanderen". Zij zouden zegt men l' "extrême Gauche"
zijn van dien Raad, en Gij zoudt nu bij den Procureur geroepen zijn, en voor
`t Gerecht staan. Van dat alles weet ik niets.' 27 Blijkens een kladontwerp weerlegde Van Oye deze aantijging al op 7 april. Hij werd in Jong Vlaanderen
`gelokt' zonder de vereniging echt te kennen, schreef hij. Al na enkele vergaderingen distantieerde hij zich van deze groep, maar hij werd buiten zijn

23

Archief van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent, doos
D4; map `1914-1918 12. 1919. Uitsluiting leden' [hieronder verder D4].

24
25

D4, brief van 16 januari 1919.
D4, antwoord van 13 december 1918; genoteerd onderaan op de brief met vraag om inlichting vanwege Edw. Gailliard, 10 december 1919. In het Pandreitje bevond zich de Brugse
gevangenis. In Mijn gevangenis (Brugge, Excelsior, z.j. [1923]) had Van Oye het later zelf
evenwel over opsluiting in `t Roode-Nonnenklooster (de Redemptoristinnen) in de
Katelijnestraat. Zie o.a. 27, 28, 60, 79, 86, 87. Was De Flou goed ingelicht?

26

HS 3375, vooral de documenten 415 tot en met 439.

27 HS 3375, doc. 421. De tekst ook in Penning, Sonja. Dr. Eugeen van Oye, 133; verwijzing in:
Bouillon, Henri. Dr. Eugeen van Oye, 61.
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weten om `tot voorzitter uitgeroepen'. Op een protestbrief daartegen kreeg
hij nooit reactie; men misbruikte verder zijn naam. Toen ging hij op een vergadering persoonlijk en `zeer kategorisch' verzet aantekenen, wat de groep
evenwel niet belette hem achteraf `tot eerevoorzitter' te benoemen zonder
hem dat te laten weten. In verband met de juridische procedure stipte Van
Oye in zijn verweer aan dat het enkel om verhoren ging, en dat er daar geen
procureur of rechtbank aan te pas was gekomen. Hij vroeg dat men de
gerechtelijke uitspraak zou afwachten. 28 De Academie speurde blijkens de
bewaarde briefwisseling bij allerlei instanties intussen verder naar méér duidelijkheid: de andere activisten waren al uitgesloten op 26 februari.'
Al die tijd was Verriest Van Oyes vurige en onverdeelde pleitbezorger.30
Toch moest hij zich in juli 1919 gewonnen geven wanneer de betrokken
commissie `eene vertaling en afschrift' onder ogen kreeg van een brief uit
volle oorlogstijd, daterend van 12 november 1916. Die was door Jong

Vlaanderen verzonden en door `voorzitter' Eugeen van Oye eigenhandig
ondertekend. In dat schrijven, gericht aan professor C. Ten Horn van de
Nederlandstalige universiteit te Gent, stonden er bedenkelijke passages. De
brief van Verriest confronteerde Van Oye met de meest krasse daarvan, in
een beverig handschrift, met onderstreping eraan toegevoegd en niet altijd

28

HS 3375, doc. 423a, klad. Tekst in: Bouillon, Henri. Dr. Eugeen van Oye, 62-65. In feite
werd Van Oye voorzitter van Jong Vlaanderen in november 1915 en trad hij pas af in mei
1917. In april 1918 werd hij tot erevoorzitter verkozen op het congres, maar hij hield zich
buiten de eigenlijke beweging. Zie Westenbroek, J.J.M. in Nationaal Biografisch

Woordenboek, vol. IV, 634-639.
29

Hun namen bij Verbeke, G. (ed.). Colloquium. De weg naar eigen academiën, 283-284. Vgl. met
Rombauts, W. & Hoebeke, M.. De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde

(1886-1986) . Gent, Secretariaat van de KANTL, 1986, 17, waar enkel wordt gesproken over de
uitsluiting van W. de Vreese, `samen met een aantal anderen, wegens activisme'.
30

In HS 3375, doc. 416, een brief van 27 februari 1919 aan een niet nader gepreciseerde
`Mevrouw', schrijft Verriest dat hij wel `half ziek' was maar dat hij het niettemin opnam
voor Streuvels en Van Oye: `Ik ben rechtgestaan en heb ze beiden verdedigd, met goeden
uitval, hope ik'; tekst in Penning, Sonja. Dr. Eugeen van Oye, 132; vermeld in: Bouillon,
Henri. Dr. Eugeen van Oye, 61. En in HS 3375, doc. 429, waarin Verriest aan Van Oye ontdaan het eindbesluit van de Academie meedeelt, wijst hij er nog op dat hij heel lang pleitte: `Een groote halve uur, van op het verhoog'.
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goed leesbaar. 31 Het afschrift dat Verriest te zien moet hebben gekregen en
waaruit hij enkele zinnen voor Van Oye kopieerde, bleef op de Academie
bewaard. 32 Jong Vlaanderen dankt professor Ten Horn erin omdat hij de
functie te Gent aanvaardde:
`Gij gaaft daarmede bovendien een bewijs van uw vast geloof in de toekomst van ons
Vlaanderen; immers alleen in een vrij Vlaanderen kan een Vlaamsch-Nederlandsche
hoogeschool bloeien.
Evenals voor den opbloei der wetenschappen aan Polen's hoogeschool te Warschau
een koningrijk [sic] Polen noodzakelijk is, zoo is voor Gent's Vlaamsche universiteit een
vrije staat Vlaanderen een vereischte. Logisch gedacht kan het eene zonder het andere
niet leven. Elk België, hoe dan ook hersteld, beteekent de dood der Vlaamsche hoogeschool, de terugkeer tot slavernij van het Vlaamsche Volk, de dood van Vlaanderen.
Wij zijn er dientengevolge van overtuigd dat Gent's Vlaamsch-Nederlandsch hoogleeraarskorps aan het hoofd zal staan van Vlaanderen's volkomen bevrijding van
België, tot heil van den Groot-Nederlandschen stam, tot herrijzing van Vlaanderen en
tot meerderen bloei van Groot-Germanië.'

In een ultieme poging om de reputatie van zijn vriend te redden trok Verriest
tegenover de Academie nog de echtheid van de handtekening in twijfel en
insinueerde hij dat de verantwoordelijkheid voor de tekst wellicht bij
Domela Nieuwenhuis moest worden gezocht. Maar hij voelde zich duidelijk
voor schut gezet: Van Oye had hem over die zaken nooit iets meegedeeld.
Verriest wou zijn vriend niet laten vallen, verzekerde hij hem, maar hij stak
zijn afkeuring niet onder stoelen of banken: `Dat was mis, Eugeen. Dat was
dool.' 33 In een nieuwe repliek voerde Van Oye daarop aan dat hij ooit eens
een heel pak brieven had getekend die Dr. L. Dumon hem op een avond was
komen aanbieden, al herinnerde hij zich de datum niet meer waarop dat
gebeurde en al had hij naar eigen zeggen nooit geweten wat er daar toen allemaal in stond - maar dat leek niet bepaald nog een sterk argument.34

31 HS 3375, doc. 431; tekst (met kleine afwijkingen) in Penning, Sonja. Dr. Eugeen van Oye,
134; vermeld in: Bouillon, Henri. Dr. Eugeen van Oye, 66.
32
33

D4, afschrift van Bibl. Gandavensis MS. n° 2654.
HS 3375, doc. 431; tekst in Penning, Sonja. Dr. Eugeen van Oye, 134; vermeld in: Bouillon,
Henri. Dr. Eugeen van Oye, 66.

34

HS 3375, doc. 432; tekst in: Bouillon, Henri. Dr. Eugeen van Oye, 64-68. Dumon ondertekende zelf ook de brief in zijn functie van `schatmeester'.
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Uiteindelijk leidde deze brief tot de uitsluiting van 16 juli 1919. Want al had
Van Oye zelf liever gezien dat men de beslissing zou uitstellen tot na de uitspraak van de rechtbank, de Academie kon na het lezen van zulke zinnen de
kwestie niet langer onberoerd laten zonder zelf in een verkeerd daglicht te
worden gesteld. Uit archiefdocumenten blijkt overigens dat men niet over
één nacht ijs ging en dat `bestuurder' A. Joos en `bestendig secretaris' Edw.
Gailliard, na de tegenwerping van Verriest, in de Gentse universiteitsbibliotheek eerst ook nog Van Oyes handtekening op het origineel gingen verifiëren en dat ze daarover een gesigneerde verklaring op de Academie deponeerden.35
Van Oye werd na zijn royering als lid spoedig ook ontslagen uit zijn staatsfuncties als arts. Hij had in de brief van 7 april 1919 tegenover Verriest
terecht de vrees uitgedrukt dat het ene wellicht het andere zou meebrengen:
immers, zo schreef hij aan de vroegere mentor van Rodenbach, `Abyssus
abyssum invocat'. 36 Op 14 juni 1920 moest hij te Brugge voor het Hof van
Assisen verschijnen. 37 Wéér was Verriest trouw present, al had hij zichzelf in
een brief van 12 juni `doodziek' genoemd en al had zijn huisarts hem volledige rust opgelegd. 38 Hij bracht een aangrijpend getuigenis voor Van Oye.
Filip de Pillecyn schreef:
`Te Brugge kwam hij getuigen voor zijn ouden vriend en studiemakker, Eugeen Van
Oye, die men aan Moloch wilde ten offer brengen. Het was een ontroerend oogenblik
in het Brugsche Assisenhof: als getuige pastoor Verriest, de tachtigjarige, met het
schoone, fijn afgelijnde pro fi el, omkransd [sic] door het lange grijze haar; als beschuldigde de bijna tachtigjarige Van Oye, met het nog frissche gelaat, fier opgericht in den
krans van de zilveren lokken. En de eene oud-student van Gezelle, die Gezelle's gouden woord had laten klinken door de Nederlandsch sprekende gouwen, pleitte voor

'5 D4, verklaring door A. Joos en Edw. Gailliard van 7 juli 1919. Verriest meldde dat overigens aan Van Oye in de brief van 11 juli: `nu heeft de Commissie niet meer eene vertaling
en afschrift ontvangen maar den brief gezien en het handteeken onderzocht!'.
36 HS 3375, doc. 423a. Cf. voetnoot 28.
37 Daarvoor verwijzen we naar een brief van advocaat Victor Van Hoestenberghe uit Brugge.
HS 3375, doc. 437, 27 mei 1920. De briefschrijver lijkt verwonderd dat het om Assisen
gaat, wellicht aangezien de hele zaak - voor zover we konden nagaan - tot dusver was
behandeld door de militaire rechtbank.
38 HS 3375, doc. 438.
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den anderen oud-student van Gezelle, voor den liefsten leerling van Gezelle. Wat een
tragedie voor Vlaanderen.'39

Van Oye werd vrijgesproken, maar hij was een gebroken man. Zijn Vlaams
idealisme was uiterst gedreven geweest en zonder enige twijfel vrij van eigenbelang, maar zoals Verriest had verklaard: het extreme karakter ervan was
onverstandig gebleken, om niet te zeggen misplaatst. 40 Van Oye kende niets
van politiek en had alle mogelijke consequenties in zijn romantische exaltatie onderschat. `Wat de Akademie tegen mij gedaan heeft is eenvoudig

schandalig', schreef hij aan Verriest in een niet nader gedateerde brief uit
1919.41 Zijn verontwaardiging verrast misschien, al kan die vanuit andere
vaststellingen mogelijk dan weer worden begrepen. In het archief van het
Assisenhof van West-Vlaanderen, bewaard in het Rijksarchief te Beveren, is
er over de hele kwestie immers maar één arrest `waarin meerdere personen
worden vermeld die dan niet schuldig werden bevonden.' Bij uitdrukkelijke
navraag verzekerde men ons formeel: `Er is geen dossier op naam van
Eugeen van 0ye.'42 Hoe dan ook: Van Oye lijkt nauwelijks gesnapt te hebben waar het probleem nu eigenlijk lag. Tal van bewaarde, maar ook
geschrapte passages in Avondschemer bewijzen dat.
Zij willen mij niet meer groeten
mij willen ze niet meer bezien
die goede, brave liên!

39

43

De Pillecyn, F. Hugo Verriest. Tielt, Lannoo, s.d. [ ], 169. Zie ook Westenbroek, J.J.M. Dr.
Eugeen van Oye. VWS- cahiers IV, 1, lente 1969, 2: `hij werd gevangen genomen, gerechtelijk vervolgd, maar door de rechters te Brugge vrijgesproken, waartoe de getuigenis van
Hugo Verriest beslist bijgedragen zal hebben.' Het hoger vermelde `curriculum vitae', dat
Van Oye voor Verriest uitschreef, was wellicht voor diens getuigenis op de rechtbank
bedoeld. In die zin is de titel die in het Huldeboek aan het stuk werd toebedeeld misleidend
(zie noot 18): in de tekst zelf immers verwijst Van Oye al naar de uitsluiting in 1919 en naar
andere schorsingen in de maanden oktober en december van dat jaar.

40

In die zin spreekt ook Westenbroek in het Nationaal Biografisch Woordenboek, vol. IV, kol.
638. Hij heeft het over `hersenschimmig staatkundig idealisme' en over de `politiek verregaand onnozele v.0.'

41

HS 3375, doc. 435a. De tekst staat in de verhandeling van Bouillon op blz. 70, maar wordt
er foutief als doc. `435 b' aangegeven.

42

Brief van J. Buyle, technicus der vorsing, 13 december 2001. Werd het dossier opgeruimd?
Verdient dit een verdere speurtocht in archieven van de militaire rechtbanken? Voor deze bijdrage over de teloorgang van Van Oyes literaire ambities is dat voorlopig van secundair belang.

43

Van Iseghem, Johan (ed.) Avondschemer. Eugeen van Oye, 57 en 89.
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Nog een ander detail blijft bij dat alles bovendien schrijnend. In paarse inkt
had Van Oye in 1902 (bij de herdenking van 600 jaar Gulden Sporenslag)
een gebed tot Maria geschreven onder de titel 'Bedevaartszang der vrouwen
in 1302'. Het gedicht - met triomfantelijke 11 juli-allures - staat in het manuscript tussen twee andere teksten in dezelfde sfeer. De eerste datering werd
evenwel geschrapt toen de dichter in augustus 1914 de tekst wijzigde. Hij
veranderde de titel in `Moederklacht'. `Red onz' mannen' werd gewijzigd in
`Red onz' kindren'. Terwijl Maria aanvankelijk werd gevraagd haar 'erbarmingsstralen' te laten `nederdalen' over Vlaanderens `kostbaar zegepralen',
moest dat in de nieuwe versie gebeuren `over `t gruwlijk menschendwalen'.
Diep in angst en leed gebogen,
Heffen wij de weenende oogen,
0 Vrouw der Smarten,
op ten hoogen,
op tot U, in onzen nood.
Moedermaagd, Gebenedijde!
Gij wie zeven zweerden snijden
Door `t brekend harte,
- medelijden!
Red onz' kindren uit den dood! (...) 44

De wijzigingen kunnen verband houden met het feit dat in 1914 Van Oyes eigen
zoon Raphaël als geneesheer onder de wapens was geroepen. De ironie van het
lot wil dat hij in 1917 aan een ziekte overleed, zonder dat zijn vader van de militaire overheid toestemming kreeg om hem te gaan bezoeken. Het moet de pijn
van de repressie wel heel scherp hebben gemaakt. Mijn zoon is gestorven,
noteerde Van Oye, `voor dat België dat nu zijn vader vervolgt... Ziedaar mijn lijdensgeschiedenis'. 45 Westenbroek vroeg zich af waarom de Academie na de vrijspraak in 1920 niet terugkwam op de beslissing van 1919.46

44

Id., 49 en 82.

45

`Curriculum vitae van Dr. Eugeen van Oye geschreven in 1919 aan zijn vriend Hugo
Verriest welke Eugeen in de Vlaamse Academie verdedigde'. In: Dekeyser, H. (samenst.).
Huldeboek Dokter Eugeen van Oye, 14-15.
46 Westenbroek, J.J.M. Dr. Eugeen van Oye. VWS-cahier, 2. Nog in de julivergadering van
1937 zou er een incident zijn naar aanleiding van een lezing over Eugeen van Oye door
Daels : zie Verbeke, G. (ed.). Colloquium `De weg naar eigen academiën. 1772-1938', 301.
Daels was als corresponderend lid opgenomen in dezelfde bijeenkomst waar over de uitsluiting van Van Oye werd beslist.
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In ieder geval werd Van Oyes geliefd Oostende als verblijfplaats onhoudbaar.47 Het verklaart in hoge mate waarom de dichter in juli 1923 met zijn
echtgenote en dochter vereenzaamd te Gistel ging wonen, waar ook de tragische feiten uit zijn bekroonde toneelstuk over Godelieve zich hadden afgespeeld en waar zijn laatste poëtische activiteiten gestalte moesten krijgen.

3.

PLANNEN VOOR EEN HERZIENE DRUK VAN MORGENSCHEMER

Er bleef een pakket met losse bladzijden en katernen bewaard, dat de bejaarde Van Oye uit verschillende exemplaren van Morgenschemer heeft samengesteld.48 Eigenhandig bracht hij er correcties, schrappingen en aanvullingen
in aan, die hadden moeten resulteren in een herziene editie van de bundel.
Op de titelbladzijde noteerde hij `Tweede uitgaaf' en wijzigde hij de eerste
publicatiedatum, 1874, in 1924. Zo kennen we het tijdstip waarop hij een
punt wilde zetten achter de `opknapbeurt': twee jaar voor zijn dood. Alle uitgevers van de eerste uitgave schrapte hij . De ordening van de teksten werd
drastisch gewijzigd: de debuutbundel werd nu ingedeeld in drie `boeken', die
telkens de gedichten van een beperkte periode zouden bevatten: 1856-1860,
1860-1866 en 1866-1870.49
Opvallend in de vooropgestelde wijzigingen zijn de schrappingen en expliciteringen bij teksten die in de eerste druk waren opgedragen aan 'Lelia'.

47

Een anoniem briefje in archiefdoos D4, van 18 april 1919, verheldert in dat opzicht veel.
Bij het bestuur van `IJzerweg' en `Zeewezen' weigerden de Oostendse bedienden blijkbaar
Van Oyes ambtelijke tussenkomst nog in te roepen. Het `geneeskundig syndikaat' was ontbonden en opnieuw opgericht zonder verder lidmaatschap vanwege Van Oye. Men vond
hem zelfs verdacht omdat zijn vrouw een Duitse was en omdat een van zijn dochters met
een Duitser was getrouwd. Die werd tijdens de oorlog overigens als officier onder de
wapens geroepen in het Duitse leger. Met daarbij een eigen zoon in het Belgische leger
moet alles Van Oye bij wijlen heel absurd zijn overgekomen.

48

Antwerpen, Archief en Museum van het Vlaamse Cultuurleven. Handschriften, bundel 0
494 H.

49

Jan J.M. Westenbroek signaleerde ons dat hij in het bezit is van een exemplaar van

Morgenschemer, met daarin de opdracht `Aan den Heer Frits Portielje. Ter herinnering aan
vier genotrijke dagen - 2, 3, 4 en 5 Juni `13 - met hem te Amsterdam (en omstreken) doorgebracht. Dr. Eugeen van Oye. Oostende, 15-6-13.' In dat exemplaar bracht Van Oye een
aantal (voor onze bijdrage niet belangrijke) ingrepen in potlood aan. Blijkbaar was hij in
1913 dus al met enige revisie bezig.
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Frank Baur sprak het vermoeden uit dat die gedichten, nog uit de
Roeselaarse periode, misschien voor Gezelle bestemd waren geweest, maar
dat ze pas later - 'pour les besoins de la cause' - aan een geheimzinnige `Lelia'
werden opgedragen. Hij argumenteert: `In 1857 had Van Oye nog geen
"Lelia"; hij had alleen maar Gezelle, in wie hij zijn "besten vriend en weldoener" herkent, die hij "in zijne kamer belegert" en buiten wiens onmiddellijke nabijheid hij zich slechts voelen kan als een "arme, vergeten dwaalsterre"'. ' Uit Van Oyes voorbereiding van de tweede druk, bewaard in het
AMVC, blijkt dat Baurs vermoeden wellicht niet zonder grond was.
Bij de tekst `II. Dichterbede' werd de oorspronkelijke opdracht `Aan Lelia'
geschrapt. 51 Dat gebeurde ook met een identieke opdracht bij het gedicht `V.
Geluk' uit 1867. 52 In de nieuwe versie van Morgenschemer zou Eugeen van
Oye uit Vonken en stralen ook de idylle voor dominee Janssen overnemen,
nu met de gewijzigde titel `De avondmaalskinderen'. Het stuk dat aanvankelijk voor Gezelle bestemd was geweest, vinden we - op de geschrapte eerste strofe na - in het pakket niet terug. Dat Van Oye Gezelle in deze materie
kleinzielig vond, zoals zijn zoon beweerde, kan dus aan de werkelijkheid
beantwoorden.
Toch zijn er ook signalen in een andere richting: bij het gedicht `XIV. De
kajuitjongen' S3 stond in de eerste druk de opdracht `Aan Lelia'. `Lelia' werd
in 1924 geschrapt en vervangen door `Guido Gezelle'. Van een langer
gedicht, `I. Aan Lelia', 54 schrapte Van Oye titel, eerste, vijfde en zesde strofe. De nieuwe titel luidde: `Aan Guido Gezelle'. De nieuwe versie zou aanvangen met een grondig afwijkende variant van wat oorspronkelijk de twee-

50

Baur, Frank. `Gezelliana I. Gezelle-Van Oye'. In: Van Elslander, A. (samenst.). Scripta
minora uit het werk van Prof Dr. Frank Baur. Overdruk uit het Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oostvlaanderen 1966. Rijksuniversiteit Gent, Seminarie voor Nederlandse literatuurstudie, z.j., 47-89. Zie over `Lelia' o.a. de bladzijden 56-57 en 69-70. Met dank aan Jan
J.M. Westenbroek, die ons bij een telefoongesprek over de bundel algauw weer de plaats
wist te wijzen waar Baur zijn vermoedens over `Lelia' had uitgesproken.

51

Eugeen van Oye. Morgenschemer. Bundel 0 494 H. Antwerpen, AMVC. Tekst in de eerste

52

Tekst in de eerste uitgave op 287-289.

53

Tekst in de eerste uitgave op 170-173.

54

Tekst in de eerste uitgave op 273-276.

uitgave op 23 en 24.
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de strofe was geweest. De laatste twee strofen werden aangepast en van
plaats verwisseld. Wat eerst vers 42 was, groeide zo, na wijziging, uit tot een
krachtig slot . Het werd een korter, eigenlijk ander gedicht, nu ook expliciet
gedateerd met `1857', het jaar van de poësisklas.
Versie in de eerste druk

Voorbereiding van de tweede druk

(gepubliceerd in 1874)

(gepland voor 1924)

AAN LELIA

AAN GUIDO GEZELLE

`k Ben dus nu den gulden tijd
van de onnoozle kindsheid kwijt,
God van mijne ziele!
`k Heb reeds menig klip ontmoet
waar de kolk der wereld woedt
rond de levenskiele.
`k heb reeds menig reis, helaas,

Weg en weer geslingerd, laas,

rondgedoold door `t golfgeraas

zwalpte ik, midden golfgeraas

dat we `jong zijn' heeten:

op der jonkheid zeeë;

donkre stormen rolden aan,

wilde stormen rolden aan,..

daar ik weiflend, onberaán,

`k Voelde me van angst vergaan,

zuchtend zat gezeten.

wentlend in mijn weeën.

Moedloos zonk mijn hoofd temeer,
en `k vergoot mijn hertezeer
in mijn stille tranen.
- Ach! Wie heeft er nooit gevoeld
wat het hert doorknaagt, doorwoelt
bij der hope tanen?...
En de hope taande mij:

Moed en hope stierven mij;

eene wilde woestenij

ach, een wilde woestenij

danste vóór mijne oogen:

danste vóór mijne oogen:

hoop, geloof, betrouwend zijn

wat ooit loog" aan `t herte mijn

sloop mij vóór als schimmenschijn -

spookte voor me, schimmenschijn,

en verdween in logen!

55

en verzwond in logen!

De lezing loog' is onzeker, al kan er aan de `1' en de `g' niet getwijfeld worden. Een vorm
`loeg' (`loech' dus, maar dan foutief gespeld?) lijkt logischer, in de zin van: `wat mij ooit
scheen toe te lachen, spookt nu vóór me'. De vorm loog' kan anderzijds weer verband
houden met het woord logen' in het laatste vers van die strofe; maar al lijkt dat vanuit het
handschrift het meest voor de hand te liggen, de betekenis is minder duidelijk.
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En - hetgeen me levend hiel
op de zwankelende kiel
liet ik haast ontglippen!
Ach! den moed, mijn roederspaan,
liet ik mijner hand ontgaan
en ik botste aan klippen...
Maar een Engel aan mijn zij'
kwam en zoende en troostte mij
en genas mijn wonden;
en hij stilde `t storremweer
en hij gaf de roei mij weer,
gaaf en ongeschonden.

Maar een Engel aan mijn zij'
knielde, en bad, en zalfde mij
zacht mijn zielewonden;
en hij stilde `t storremweer,
gaf èn hoop èn moed mij weer,
gaaf en ongeschonden, en hij legde zacht en teer
`t weggekwijnd gebed temeer
op mijn dorre lippen.
Nu manmoedig roei ik aan
op des levens oceaan:
`k vrees orkaan noch klippen!

Dank! Heb dank, mijn Engel! Gij
staat den armen drenkling bij,
laaft hem met uw leven!

Dank, mijn Engel, dank heb gij!
d'armen drenkling stondt ge bij,

Zegen dale in overvloed,

hebt hem God gegeven!
Zegen dale in overvloed

Engel, in uw rein gemoed,
dat me kracht kwam geven!

in uw edel, vroom gemoed,
redder van mijn leven!

Dank! Gij legdet zacht en teer
`t wegverkwijnd gebed temeer
op mijn veege lippen:
nu - manmoedig roei ik aan
op des levens oceaan:
`k vrees orkaan noch klippen!
(ongedateerd)

1857

We wijzen hierbij op een herinnering van Hugo Verriest, die beweerde dat
Gezelles gedicht `De beltrommel' eigenlijk hoorde bij `een spel op een feest...
(waarbij) een van die beltrommels werd bespeeld door een student'. Baur
meende dat het gedicht `een troostbrief, een poëtische opbeuring' kon zijn
`voor den, in zijn brieven, steeds tranerigen en wanhopigen Van Oye'. 56 Het

56 Baur, Fr. (ed.). Jubileumuitgave van Guido Gezelle's Volledige Werken. Z.p., StandaardBoekhandel. Breedere tekstkritische en verklarende aanteekeningen bij Dichtoefeningen,
1930, 293.
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lijkt me niet ondenkbaar dat dit gedicht van Van Oye met `De beltrommel'
verband houdt. Het gaat over weeën en moedeloosheid, en beschrijft hoe een
engel de `wonden' kwam zalven. Dan moeten we de onzekere datering van
`De beltrommel' (nu: `1858?) misschien opnieuw bekijken.
Een ander gedicht van Van Oye, `Eene bloem', kreeg boven het motto een
opdracht erbij: `Aan Guido Gezelle - met een handvol gedichten'. 57 Alle
`Haar'-s in de tekst (met hoofdletter) werden in `hem' veranderd. `0 lieve'
werd `0 Meester', met hoofdletter. `Zusterlijk' werd `broederlijk'. Aan de
datering `Juni 1857' werd de plaatsaanduiding `Roeselare' toegevoegd. Als
we aannemen dat Gezelle in zijn dichterlijke correspondentie met Van Oye
die tekst inderdaad ook kreeg, mogen we ook in zijn verzen dan misschien
behoedzaam naar echo's speuren? Van Oye noemt de poëzie in het gedicht
(...) dit naamloos iets
dat aan en met onz' ziele spreekt, (...)

`Dien avond en die rooze', uit het najaar van 1858, beschreef omfloerst het
moment waarop Gezelle
u spreken hoorde en sprak tot u
wat onze zielen weten.

Van Oye excuseert zich op het einde van `Eene bloem' omdat hij - bedwelmd
`door `t overstelpend zoet' van Gezelles gedichten - zijn leraar nog geen
enkele tuil van `uw gebloemte u bood'. 58 Maar hij biedt hem in de slotverzen
zijn liefde':
indien ik maar bij toeval, hier en daar,
het liefste bloempje u koos - en lachend u
dit toewierp... Hebt ge mijne liefde niet, die bloem voor eeuwig bloeiend van mijn hert?...

57 Tekst in de eerste uitgave op 79-80. Baur had het over dit gedicht in `Gezelliana I. GezelleVan Oye', 70.
58 In de eerste versie van 1874 stond `onbedachte zoet'; `overstelpend' klinkt anders, maar is
in ieder geval duidelijker.
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In de eerste druk opende dit gedicht de afdeling `Liefdepeerlen', die blijkens
de opdracht op blz. 78 ook `Aan Lelia' was opgedragen. Bloemen kiezen,
bloemen schenken, liefde, de zielen, het hart: stemming en beeldenwereld
van `Dien avond en die rooze' lijken opvallend identiek.
Opmerkelijk in de eerste editie van Morgenschemer was ook het gedicht `III.
Lelia's lied'. 59 Daarin vraagt Lelia aan de `geliefde', `zwervende ziele' waar
ze heen wil. Ze maant de ziel aan om voor een verre lokroep niet te bezwijken, maar dat is vruchteloos:
Wilt ge toch, moet ge toch henen?
Moet gij?... Ach, laat me dan weenen
om ons vervlogen genot!

Dit gedicht uit de bundel van 1874, dat eindigt met een vaarwel, steekt niet
meer tussen de voorbereidingen van 1924: Van Oye wilde het blijkbaar weglaten. Ook dat is vreemd, omdat de datering 'October 1858' onder dit
afscheidslied - vanuit de identificatie Gezelle-Lelia - naar de periode van het
afscheid in Roeselare lijkt te verwijzen. Mogelijk vond Van Oye het sentiment intussen te sterk, of ergerde hij zich aan rijmen als `eilacie'/'solatie' en
aan weinig geslaagde beeldspraak zoals de `zwervende vleugel' op het einde.
Toch zijn de voorgenomen wijzigingen aan deze jeugdpoëzie geen onbeduidende ingrepen. Ze roepen minstens vragen op. Wat heeft er Van Oye
bezield? Als hij in 1924 de tijd rijp achtte om de schuilnaam `Lelia' te expliciteren, was dat dan omdat hij 25 jaar na Gezelles overlijden, in het eerste
jubileumjaar, eens en voorgoed over zijn vriendschap met Gezelle wilde
getuigen - mogelijk in het besef van zijn eigen naderende dood? Heeft de
publicatie van de eerste biografische studies over Gezelle meegespeeld?60
Heeft Van Oye zich toen voorgenomen om de `gecamoufleerde' ontboezemingen uit zijn dichterlijke jeugdcorrespondentie in alle openheid te situeren

59 In de eerste druk van 1874 stond de tekst op 210-213.
60 We denken dan o.a. aan Uit `t land en `t leven van Guido Gezelle, aan Guido Gezelle, ook aan
tal van tijdschriftartikels van de hand van Caesar Gezelle na de eerste wereldoorlog en in
het begin van de jaren `20. Er was ook Alois Walgraves studie over Het leven van Guido

Gezelle. Vlaamschen priester en dichter uit 1923.
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waar ze hadden thuisgehoord? En wat te denken van de wijzigingen? Waren
ze nieuw in 1924, aanvullende verheldering post factum? Of keerde Van Oye
in deze passages terug naar een ons onbekende originele versie, die misschien
in 1857-1858 al bestond? Heeft Gezelle die teksten tijdens zijn leraarsjaren
ook effectief gekregen? In welke vorm? Stemde hij in 1874 met de publicatie
in, en werd de Lelia-'vermomming' met hem afgesproken? En in dat geval:
waar kon die in 1874 nog goed voor zijn? Ten slotte: waren de Lelia-teksten
niet de liefdesgedichten waartegen Duclos bezwaren had, en waardoor Van
Oye een recensie in Rond den Heerd misliep? De vragen zijn talrijk.
Alle aanpassingen bewijzen samen alvast één ding: dat bij de 84-jarige
Eugeen van Oye omstreeks 1924 herinneringen aan Gezelle en de
Roeselaarse jeugdpoëzie prominent aanwezig waren. Enerzijds formuleerde
hij zijn waardering voor de inmiddels 25 jaar overleden priester-dichter
explicieter en noemde hij hem de `redder' van zijn leven. Anderzijds sprong
hij met gevoelige passages behoedzamer om en leek zijn appreciatie van
Gezelle genuanceerder geworden, wat mogelijk blijkt uit de weglating van de
idylle die hij hem ooit had willen opdragen. De titels van die nooit verschenen herziene editie van Morgenschemer en van de evenmin afgewerkte bundel Avondschemer zouden als een echo naar elkaar hebben verwezen. Het
toont bijna symbolisch aan hoe sterk Van Oye in zijn laatste levensjaren
zowel met de aanvang als met het slotakkoord van zijn literaire werkzaamheden bezig was. Ongetwijfeld viel het beeld van die `schemerende' avond
voor een deel te verklaren door zijn hoge leeftijd. Maar er was ook een psychologische component: bij het leed dat het leven en de repressie hem hadden aangedaan, scheen het licht voor Van Oye veel zwakker in die tijd.

4. HET HANDSCHRIFT VAN AVONDSCHEMER
Van de bejaarde dichter bleef een klein schrift bewaard (192 mm x 128 mm)
met 106 pagina's ruitjespapier, een blauwe omslag en een bruine linnen rug.
Daarin schreef hij rijmende gedichten, bedenkingen, invallen, proza en prozagedichten. Op de buitenkant noteerde hij `1902'. Dat is het jaar waarop de
dateringen bij de gedichten aanvangen, één uitzondering - de vertaling
`Adelaïde' uit

1880 - niet te na gesproken. De verzameling lijkt dus opgezet

als een vervolg op In `t Blauwe, dat gedichten bevatte tot en met 1901. De
dateringen onder de teksten in dit werkschrift lopen tot 1924. Daarmee zette
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Van Oye zijn gewoonte verder om teksten in groepen te bundelen, geordend
naar ontstaansdatum - een principe dat hij ook sterker had willen doorvoeren in de nieuwe editie van Morgenschemer.
Alles wijst erop dat Van Oye met die nieuwe `bundel' intens bezig is geweest.
Hij schrapte en nummerde, corrigeerde en verplaatste. Bij tal van passages
hield hij de keuze tussen varianten nog open, maar op de ongenummerde
bladzijde 103 van het manuscript bracht hij al een eerste inhoudsopgave aan:
een lijst met titels die hij nummerde van 1 tot 27, die op tal van punten
afwijkt van de werkelijke volgorde in het boekje. Dit is met andere woorden
geen klapper op het werkschrift, maar een ontwerp van selectie met het oog
op bundeling. Op die bladzijde vinden we ook de vooropgestelde titel.

Avondschemer moest Van Oyes literair werk als het ware cyclisch bekronen:
het zou de kring sluiten die begonnen was bij de teksten waarover hij te
Roeselare met Gezelle had gesproken en gecorrespondeerd, en waarvan een
nieuwe editie naar zijn verwachting op stapel stond.
Toen wij op 15 mei 1999 het manuscript, in privébezit, voor het eerst in handen kregen, was meteen duidelijk dat commentaar onvermijdelijk zou zijn.
Anderzijds bleek een gedetailleerde tekstkritische editie niet haalbaar. In de
tijd die de stad Gistel, de eigenaar en de uitgever op dat ogenblik nog hadden om de editie en de herdenking van 3 september vorm te geven, was zoiets
onmogelijk. Bovendien vroeg men om elementaire tekstcommentaren die
leesbaar werden gehouden en die niet te sterk in detail zouden treden. Een
compromis was dus aangewezen. Overigens dient de vraag gesteld of elke
tekstvariant en open lezing wel vermeldenswaard is bij een niet direct onverdienstelijk, maar niettemin toch secundair auteur uit onze literaire geschiedenis. Het zou de editie nodeloos met tientallen bladzijden hebben uitgebreid en ze bovendien onbetaalbaar hebben gemaakt. We opteerden daarom
voor uitgave van de laatste versie met bij de open lezingen voorrang voor de
laatst genoteerde varianten, dat alles zoveel mogelijk in de vormen en structuren die de dichter blijkens het onafgewerkte manuscript op het oog had.
De uitgave van Avondschemeró1 was dus eigenlijk een constructie op basis
van een onafgewerkt plan van de schrijver. Mogelijk houdt dat keuzes in die

61 Cf. noot 3: Van Iseghem, Johan (ed.). Avondschemer. Eugeen van Oye.

Leuven, Uitgeverij P,

1999, 96 blz.
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de dichter zelf niet zou hebben gemaakt. We wijzen er daarom op dat dit
behoedzame hantering van het woord `bundel' vergt, de term die voor boeken als dit doorgaans wordt gebruikt.
Bovendien stelt er zich een aantal problemen. Om te beginnen komen de
titels, zoals Van Oye die in zijn lijst opgeeft, soms helemaal niet of niet exact
overeen met wat hij boven de teksten noteerde of toevoegde. Hij citeert in
zijn overzicht bijvoorbeeld het eerste vers, terwijl de tekst een titel heeft; hij
neemt de titel over, maar er verschilt een woord; of hij bedenkt in de lijst een
titel die bij het overeenkomstige gedicht niet terug te vinden is. Eén gedicht
dat hij wilde opnemen (het nummer 21, `Mijne eerste liefde') vonden we in
de verzameling nergens terug. Verder staan er in het schrift heel wat invallen en notities, ook onafgewerkte ontwerpen van gedichten. Op die manier
had Van Oye vroeger ook al gewerkt. Vonken en stralen bijvoorbeeld bevat
van blz. 9 tot blz. 14 een afdeling `Poëzie en poëten. Losse gedachten'.
Daarin groepeerde hij gelijkaardige niet-gedichten. Was hij dat deze keer
weer van plan? In het lijstje heeft hij alvast geen enkel van de losse elementen uit het manuscript vermeld. We opteerden daarom voor opname in een
afzonderlijke afdeling van de editie: de Andere teksten in het manuscript',
mogelijke aanvullingen dus die iets hadden kunnen worden. Naast de lijst
van 27 titels trok Van Oye immers een verticale streep, over de hele lengte
van de bladzijde. Die kan bedoeld geweest zijn als de aanmaak van een rechterkolom, waarin hij bij gelegenheid nog andere titels voor dezelfde publicatie wou noteren. De lezer van de uitgave zal zien dat enkele gedichten uit het
pakket Andere teksten (...)' daarvoor in aanmerking hadden kunnen
komen.
Het manuscript kwam in verschillende fasen tot stand. Er zijn passages in
zwarte inkt, in paarse inkt, in gewoon potlood, in paarsgrijs en/of grijs potlood. De paginering is vreemd. Van Oye maakte om te beginnen al notities
op de binnenkant van de voorkaft, links van blz. 1. Vervolgens werkte hij op
de beginbladzijden, die hij nummerde van 1 tot en met 41; op blz. 37 ontbreekt het paginanummer. De volgende (beschreven) bladzijden hebben
geen paginering meer. Daarna houden de teksten, in deze schrijfrichting, op.
De rest van het werkschrift bleef aanvankelijk blanco, op de inhoudsopgave
achteraan na. Op de binnenkant van de achterkaft noteerde Van Oye nog
een bedenking - of een citaat? - over denkers die het christendom accepteren.
Op een gegeven ogenblik heeft hij het werkschrift evenwel omgedraaid en
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begon hij teksten achteraan in te schrijven. Daarbij nummerde hij niet, wat
een probleem oplevert. Wie het schrift immers op de gewone manier vastneemt en de inhoudstafel achteraan raadpleegt, op de voorlaatste pagina,
leest dus feitelijk de ongenummerde blz. 103. Links daarvan, op z'n kop op
de ongenummerde blz. 102, staat de tekst `Adelaide', die in de omgekeerde
richting werd opgetekend. Om dat te kunnen aangeven verwezen we naar
deze bladzijden achteraan met een dubbele `paginering'. Volgens de commentaren staat `Adelaide' dus op `de ongenummerde bladzijde a5/102', met
andere woorden op de 5de bladzijde voor wie achteraan begint te tellen, wat
overeenkomt met de ongenummerde blz. 102 voor wie vooraan begint.ó2
5.

THEMA ' S IN DE BUNDEL

Ondanks de beperkte omvang van Avondschemer blijkt Van Oye zich toch
wel beijverd te hebben om zoniet een hechte structuur, dan toch zeker enige
thematische groepering in het werk aan te brengen. De Vlaams-nationale
problematiek ent zich daarbij op zowat elk van de onderdelen, maar wordt
in een paar gedichten - vooral dan in die van het laatste gedeelte - als hoofdonderwerp gethematiseerd.
De openingsgedichten63 hebben het aspect `natuur' als centraal thema. In
`1302-1902. Vlaanderen - Zuid-Afrika' wordt aan de hand daarvan al
meteen de toon van het geheel gezet: de natuur opteert voor het `geslacht' en
schikt het individuele daaraan onder; zo kan de mens sterven, als het volk
maar leeft. De verhouding tussen de natuur en het individu, in casu de dichter, is ook onderwerp van `Dolend in de duinen': niet enkel de natuurelementen op zich boeien Van Oye, als romantische inspiratiebron; ook `den
gang des levens' kan hij erin vernemen. `Gelijk een zacht geruizel' en `Ik
hoor, als in een droomen' analyseren verder de boodschap van de natuur.
Telkens wordt de ervaring ervan aan religieuze gevoelens gekoppeld: aan
een 'englenveer', of aan het aanschouwen van de hemel in heilige aanbidding.

62 De gewone manier van werken bij tekstedities, waarbij niet-gepagineerde bladzijden tussen
haken worden geplaatst - bijvoorbeeld [a51102], werd bij de uitgave omwille van de doelgroep verlaten en door de omschrijving `ongenummerde bladzijde' vervangen.
63 Van Iseghem, Johan. Avondschemer. Eugeen van Oye, 17-21.
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Een tweede groep teksten - `Voldoening', `Op het strand', `Naar omhoog!',
`Gulden-Sporenfeest', `Gij stemmen der nature' en `Antwoord op een brief'
- legt het verband met de wereld van de idealen, de stem die naar `het
Hoogre' wijst. `Gulden-Sporenfeest' fungeert daarbij illustratief met zijn 11julithematiek, zonder dat het gedicht het kernthema van dit gedeelte verlaat:
de dichter vraagt zich af of de viering van 1302 nog kracht genoeg heeft om
het hart van de Vlaming te `doorbleken'. `Antwoord op een brief', het laatste gedicht van deze groep, klinkt als een felle principeverklaring, een krachtig besluit bij de ingenomen positie: de dichter getuigt tegenover een vriend
dat nooit `ijdel klankgeluid' maar altijd `honger doel' hem heeft bezield. De
Kunst - met hoofdletter - is heilig. Hij zal ze in ere houden zonder zucht naar
materieel gewin.
De thematiek van de schoonheid, al of niet met hoofdletter, vormt het
onderwerp van een derde groep teksten, die aanvangt met `Bij nacht aan
zee'. 65 Het gedicht knoopt aan bij het vorige gedeelte: ook als de ogen niet
meer zullen zien, na de dood, zal de ziel nog `het schoon' aanschouwen. De
prozatekst `Aan een lief jong meisje' dankt de aangesprokene om de schoonheid van haar `binnenste', die ze aan de dichter liet zien, en maant haar aan
die schat niet aan iedereen te tonen. 66 De daaropvolgende prozatekst, `Een
blik', gaat in op de spanning tussen morele schoonheid en erotische bekoring, niet zonder het nodige schuldgevoel bij dat laatste. 'Babylon', over de
geilheid van het `menschlijk Beest' en met tekstverwijzing naar de
Apocalyps, trekt dezelfde gedachte door. Het gedicht besluit met een oproep
tot Sint-Jan, de ziener van Patmos: de dichter vraagt om de `groote Stemme'
van het universum, die het Beest zal vernietigen. `Vragen', een nogal filoso-

64

Id., 22-27.

65 Id., 28-36.
66

De titel vertoont op het handschrift heel wat aarzeling. Eerst stond er `Aan een kind', dan
`Aan een jong meisje', uiteindelijk `Aan een lief jong meisje'. In de inhoudsopgave die Van
Oye voor de bundel maakte, staat de huidige, derde titel. Toch vonden we in de mappen
van het AMVC een gedrukte versie van deze tekst, waar `Aan een kind' staat. Het gaat om
een los blad zonder verwijzingen, afkomstig uit een niet nader gepreciseerd tijdschrift. In
de eerste regel staat daar `het schoonste wat het uw is', inderdaad een betere lezing dan `het
schoonste wat het hart is' in de editie. Voor de rest komen editie en tijdschriftversie, op
enkele afwijkende leestekens na, overeen. Dat geldt ook voor de losse bladen met de
gedrukte teksten `Voldoening' en `Bij nacht aan zee', dat laatste ondertekend met schuilnaam `E. de Fontenoy'.
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fisch geconcipieerde tekst over de ultieme verklaringsgrond van leven en
kosmos, sluit dit gedeelte af met het beeld van een mens die knielt en handen vouwt zonder verdere vragen te stellen. Het vormt meteen de overgang
naar de vierde groep.
Daarin staan strijd, kracht van ideeën en moed om te spreken centraal. 67 Een
`jonge dichter' wordt in een prozatekst opgeroepen om zijn woord niet te
verkopen en zeker niet te wachten op loon van de mensen. `Van alles wat we
schrijven' beklemtoont dat enkel gedachten ons zullen overleven.
Vlaanderen wordt in `Nu of nooit!' aangemaand om eindelijk de stem te verheffen. ó8 In `Bij zinkende zon' beschrijft Van Oye hoe hij altijd met opgeheven hoofd zijn `klare wegen' ging, hoe hij gestreden en geleden heeft om
licht, warmte, liefde, leven'. `In dorre dagen' is een gebed om te kunnen blijven dichten, en dat vanuit sociaal en Vlaams bewustzijn: hij wil als dichter
`schoonheid schenken aan mijn volk, mijn arme, / van hooger licht verstoken volk'.
Met die ontwikkeling van gedachten kwam het bundelconcept bijzonder
dicht in de buurt van de actualiteit: de Vlaamse Beweging in en rond de
wereldoorlog. De laatste groep teksten, ó9 de meest concrete, moet tegen de
achtergrond van het voorgaande worden gelezen: het in Van Oyes ogen vertekende onderscheid tussen `Landverraders' en vermeende `trouwe' Belgen;
het schrijnende epische gedicht over uitgelaten plattelandsmensen die voor
het eerst een vliegtuig zien zonder te beseffen dat hun kinderen zullen omkomen in een nakend bombardement; en de al vermelde gedichten `De 24
Oktober 1916' en `Moederklacht'. Meer meditatieve teksten sluiten dit stuk
en de bundel als geheel af: een adventsgedicht dat de `broeders' wijst op het
komende licht en op Gods gerechtigheid; en een tekst over het lijden, dat
vertroosting zoekt bij de levensboom van het kruis.

67 Van Iseghem, Johan. Avondschemer. Eugeen van Oye, 37-43.
68 Van Oye is bovendien zo onvoorzichtig geweest om in 1916, dus nog volop tijdens de eerste wereldoorlog, in de Norddeutsche Monatshefte van Carl Erich Behrens en Robert Walter
hiervan een Duitse vertaling te publiceren. Id., 78.
69 Id., 44-51.
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6.

EEN DROEVIG EINDE

De verzen die Van Oye in Avondschemer wilde bundelen munten niet
bepaald uit door zeggingskracht, metaforiek of versificatie. Rijmdwang verleidt hem geregeld tot gewrongen constructies. Dat beseft hij bij momenten
zelf, zoals wanneer hij de derde strofe schrapt van `Gelijk het zacht geruizel',
een gedicht dat hij in zijn inhoudstafel `Ik mochte me verduiken' noemt:

Ik ben de menschen moede...
Waarom en vind ik niet
wat gij, mijn ziel te goede,
nature Gods, mij biedt?

Of ook als hij een toevoeging bij dezelfde tekst weer verwijdert:
Hier lig ik aan een keten...
Hoe geerne ik liggen zoud'
vergetend en vergeten
in `t heilig stille woud! 70

Antwoord op een brief" kan hetzelfde illustreren. De eerste strofe is nu:
Ge weet, mijn vriend, dat nooit ik heb gezongen
om `t waangenot van ijdel klankgeluid;
naar hooger doel heeft steeds mijn hert gedongen
en vloeide oprecht ermeê mijn waren lippen uit.

De vroegere varianten van dat onmogelijke vierde vers waren nooit beter: `en
vloeide vrij ermeê mijn waren lippen uit', of `en vloeide in ernst ermeê mijn
waren lippen uit'. De verandering naar de definitieve versie is inhoudelijk misschien het signaleren waard, maar poëtisch wordt de ke rn van het probleem in
ieder geval niet aangepakt. Nog erger zijn de varianten van de tweede strofe:
Wat in me juichte of weende, ik liep ook nimmer
te koop ermee om gunst of eer of goud;
te fier verschool mijn schuchtre ziel zich immer
in `t heiligdom der kunst, waar ze geen winkel houdt.

70 Id., 21 en 71-72.
71 Id., 27 en 74-75.
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De gedachte is natuurlijk die van onthechting: kunst, als waarde op zich,
hoeft niet te renderen. Maar het beginvers is al een vreemde constructie voor
`Wat er ook in me juichte of weende'. Dat `fier' en `schuchter' elkaar zowat
uitsluiten als karaktertrek lijkt niet bepaald het probleem van het derde vers.
Bovendien: in wat voor bochten moet Van Oye het Nederlands niet wringen
om zijn vierde vers af te krijgen! Als geschrapte varianten vinden we:
in `t heiligdom der kunst, waar geen onheilge schouwt.

en
in `t heiligdom der kunst, die geene markte houdt.

Zelfs metriek speelt hem parten. Bij `onheilge' slikt hij een lettergreep in, bij
`markte' moet hij er kunstmatig een toevoegen om het stramien te redden.
De technische oplossing die hij bedenkt is dan het tweelettergrepige woord
`winkel': weinig gepast als beeldspraak, tenzij hij natuurlijk dacht aan de bijbelpassage waar Jezus de kooplui uit de tempel ranselt. Maar treffende verwoording is dit niet.
Dat hij bij wijzigingen af en toe alle logica tussen de leestekens verliest, zoals
bij `Gij stemmen der nature' 72 of dat hij in 1912 bijvoorbeeld erg lang aarzelt
of hij een meisje nu `een jong meisje', `een lief jong meisje' of toch maar braaf
`een kind' zal noemen, laten we dan nog buiten beschouwing. Als we hem
evenwel verschillende keren gedichten zien schrijven waarvan hij de strofen
achteraf allemaal door elkaar gooit, rijzen er toch vragen bij de kracht van
de structuurprincipes die in zulke teksten normaal werkzaam zouden moeten zijn. De ingewikkelde genese van het gedicht `Vragen' is daar tekenend
voor:
We vinden fragmenten op blz. 11, op blz. 10 (onderaan), op blz. 28 en
op blz. 7. (...) Op blz. 11 staan drie volledige kwatrijnen, nu de strofen 1, 2 en 5 - in die volgorde. (...). Daarna werkte Van Oye bij: na
strofe 2 op blz. 11 vinden we de aantekening `Zie bl. 28'. Op die pagina vinden we eerst strofe 3 (waarvan het ontwerp doorgehaald ook op

72 Id., 26 en 74.
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blz. 7 staat), gevolgd door strofe 4. Hierna staat `Zie bl. 11': daar
staat de (huidige) strofe 5, waarna een lange pijl naar links op bladzijde 10 voert. Daar staan de eerste twee verzen van strofe 6, met - na
een pijl naar rechts - het vervolg ervan op de onderste rand van blz.
11. Onderaan in de witte rand rechts lezen we dan tussen haakjes
opnieuw: `Zie bl. 28'. Daar staat, onder de al vermelde strofen 3 en 4,
inderdaad de huidige strofe 8 (...). De twee laatste verzen ervan
bevonden zich in ontwerp ook al op blz. 7. De 7e strofe werd op blz.
28 onder de datum bijgeschreven, dóór een uitgegumde potloodvariant van dezelfde tekst heen. Daarna werd die vóór de huidige strofe 8 - toen dus nog de 7e - ingeschoven.73
Het gedicht `Bij zinkende zon' had als volgorde van strofen eerst 1, 3, 2, 4.74
Bij `In dorre dagen' was dat 1, 6, 2, 7, 8, 9, 4, 5, 3, 10. Dat de dichter zijn
tekst in een totaal afwijkende ordening van strofen even plausibel vindt,
bewijst hoe los de kwatrijnen van elkaar staan en hoe weinig hecht het concept van de gedichten is. 75
De al te late, zoet-romantische klank van het geheel is overigens een schrijnend anachronisme in de evolutie van onze letterkunde. Als we Van Oye in
1916 een ode aan de `stemmen der nature' zien zingen, moeten we bedenken
dat op hetzelfde ogenblik Van Ostaijen debuteerde met Music-Hall.

Avondschemer zit verankerd in weemoedige gevoeligheid en in een Vlaamsnationalistisch concept van gemeenschapskunst dat door critici ongetwijfeld
hard zou zijn aangepakt indien de bundel omstreeks 1924 ook effectief verschenen was. De stad, de dandy, de modernistische wereld, de oprukkende
techniek en het vuur van de futuristen, zelfs de uitdrukkingskracht van
expressionistische, eventueel humanitair-expressionistische literatuur: ze
zijn bij de nochtans sterk Duits-georiënteerde Van Oye onvindbaar. Af en
toe lees je de strofen dan ook hoofdschuddend, vooral op de plaatsen waar
het manuscript in zijn vaak ordeloze bladzijden illustreert hoe moeizaam de
dialoog tussen dichter en muze verliep.

73 Id., (36 en) 77.
74 Id., 41 en 79-80.
75 Id., 42-43 en 80.
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Met zijn bundel staat Van Oye wat verkommerd tussen traditie en modernisme in: als verlamd op een vluchtheuvel, midden de rush van kruisende
stromingen, bij voorbaat verloren als het op hedendaagse appreciatie aankomt. De verzen van Avondschemer vloeiden uit de pen van een oprecht
maar blind idealist, die niet begreep wat er met hemzelf, met de actualiteit en
met de literatuur aan het gebeuren was.
Jan J.M. Westenbroek typeerde Van Oye terecht als `een strijdbaar dichterlijk
Vlaming, geen groot artiest, maar als persoonlijkheid toch wel van een onmiskenbare eigenheid'. 76 Sommige tijdgenoten beweerden, naar Hugo Verriest
veel eerder had geschreven, dat hij `rook knabbelde'; of dat hij `een henne' was
`die altijd kakelt en nooit en legt'. Verriest hield het zelf eerder op een man met
een `droomende fantazij', met `hoog gedacht en edel gevoelen', beheerst `door
zijn droomende natuur' en levend `in het Ideaal'. 77 Blijkens de inhoud van de
besproken bundel is dat niet onterecht. Ook Th. Coopman en L. Scharpé
typeerden Van Oyes literair werk. Ze ontzegden hem - en zijn neef Karel de
Gheldere - het talent van de dichter niet, maar voegden eraan toe: `Van Oye's
droomerige Muze mint klank en melodie, maar omtrek en kleur der beelden
zijn dikwijls omneveld; ook maakt zijne weeke fantasie zijne gedichten voor
velen niet ten volle genietbaar'. 78 Weke fantasie. Meer dan vijf decennia eerder
had Gezelle het over `weke inkt op nat papier' gehad, al zullen Coopman en
Scharpé dat in 1910 vermoedelijk niet hebben geweten. Bovendien hielden zij
enkel rekening met de eerste twee bundels van Van Oye, al zou Avondschemer
aan dat oordeel beslist weinig veranderd hebben.
We besluiten met een detail dat bijna symbolisch lijkt. Op de binnenkant van
de voorkaft, links van de eerste bladzijde in het manuscript, noteerde Van

76 Westenbroek, Jan J.M. `Dr. Eugeen van Oye, een dichterlijk Vlaming. Torhout, 3 juni
1840 - Gistel, 4 juni 1926'. In: Dekeyser, H. (samenst.). Huldeboek Dokter Eugeen van Oye,
45
77 Verriest, Hugo. `Eugeen van Oye'. In: Twintig Vlaamsche Koppen, eerste deel. Roeselare, J.
de Meester, 2e druk, 1903, 66-68.
78 Coopman, Th. en Scharpé, L.. Geschiedenis der Vlaamsche Letterkunde. Antwerpen, De
Nederlandsche Boekhandel, 1910, 313.
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Oye drie fragmenten in potlood. Een Griekse tekst daarbij is een dialoog tussen solist en koor:
Sol.

. ,/
. c •.,^
-ta poba, nov µot -ra tva,
nou µm ^á Ka^,á a^ ^,tva;
..,

nou

pot

Chor.
c

Tabi -ra t ba, -rab ti TOG iv
tva,
a
Tabti tá Kalá aatva.
Vertaald:
Solist:
Waar zijn voor mij de rozen? Waar de viooltjes?
Waar is voor mij de mooie selderij?
Koor:
Hier zijn de rozen, hier de viooltjes,
hier is de mooie selderij.
De tekst blijkt een van de Carmina Popularia, te vinden in Athenaeus'
Deipnosophistae. 79 De herkomst van het vers is volgens deze bron de zogenaamde Bloemendans. Die was gangbaar `in private life, not a professional
or public performance, probably a child's game'. 80 Kinderen dansten terwijl
ze de verzen opzegden, `making imitative gestures'. De vraag wordt wellicht
gesteld door het kind dat aan de beurt is, de `voorzanger' zo men wil, waarna de groep antwoordt. Dat gebeurt met uitbeelding of gebaren. Van Oyes
aanwijzingen `Sol.' en `Chor.' geven aan dat hij van zo'n dialoogstructuur
op de hoogte was. De Loeb-editie onderscheidt de disticha in dezelfde zin
met A en B. Dat selderij in de tekst op één lijn wordt geplaatst met bloemen

79 Welke bron Van Oye gebruikte is helaas niet duidelijk. We refereren zelf aan de editie van
Page, D.L., Poetae melici Graeci. Oxford, Clarendon Press, 1962, 453 (nr. 6 119 B., 36 D.)
en aan de editie Athenaeus (dl. VI). The Deipnosophists (Ed. E.H. Warmington, transl.
Charles B. Gulick). Loeb Classical Library, 1970. Van Oye schrijft inderdaad tv« in plaats
van het originele ï«. Blijkbaar vond hij het rijm in het distichon belangrijk, al is het manifest fout. Hij gebruikt ook hoofdletters, in tegenstelling tot de editie van de Griekse tekst.
80 Id., 396, noot a.
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mag ons vanuit de antieke Griekse context niet verwonderen. Heel wat kransen - met uiteenlopende betekenissen, o.a. de prijs bij de Nemeïsche spelen werden van selderij gevlochten.$'
Het is wellicht geen toeval dat deze verzen bijna als een motto bij het begin
van het werkschrift werden geplaatst. Van Oyes poëtische droom had in
1858, in Gezelles nabijheid, met bloemen - letterlijk zelfs `roozen' - een aanyang genomen, vol hoge verwachtingen. De leerling had kunnen opkijken
naar een groot en bezield kunstenaar, die steevast zijn weg aan het maken
was. Blijkens zijn aanpassingen aan Morgenschemer was hij zich daar omstreeks 1924 uitermate scherp van bewust. Maar op dat moment bleef er van
zijn eigen ambities maar weinig meer over. Oorlog en repressie hadden Van
Oye bovendien de laatste literaire lauwerkrans afgenomen. De deuren van
de Academie, waar hij zich bevestigd en gelukkig had gevoeld, in het spoor
van Gezelle alweer, waren voor hem voorgoed dichtgegaan.
De bejaarde poëet sprak zichzelf en `jonge dichters' tot wie hij zich in al zijn
idealisme wendde, in tal van verzen moed in door er onafgebroken op te wijzen dat de enige beloning voor de dichtkunst in de poëzie zelf moet worden
gezocht. Waar zijn de rozen en de lauwerkransen? Hier, antwoordt het koor.
Toegepast op Van Oyes situatie zelf: niet in vergane glorie, niet eens in
erkenning door soortgenoten of in aardse roem, maar in de dichterlijke activiteit zelf, in de vreugde van een onooglijk schriftje. Avondschemer is dan
ook nooit het afsluitende hoogtepunt geworden waar Van Oye voor zijn
oeuvre, blijkbaar vanuit een cyclisch concept, op gehoopt had. Niet alleen
omdat de `bundel' indertijd niet verscheen, maar ook omdat de verzameling
door zijn context, inhoud en vormgeving - net als het al evenmin heruitgegeven Morgenschemer - op de eerste plaats het schrijnende einde heeft betekend van een verloren dichtersdroom.

81 Paulys Realencyclopudie der Classischen Altertumswissenschaft, Stuttgart, J.B. Metzlersche
Verlagsbuchhandlung, 1907, dl. VI l I, kol. 255-256 (lemma Eppich).
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De Mariaklacht Quis dabit capiti meo aquam
van Oglerius van Trino in het

Middelnederlands*
Robrecht Lievens

In zijn proefschrift over de Middelnederlandse Mariaklachten heeft K. de
Vries op p.53 en volgende een overzicht gegeven over wat het Latijn op dit
gebied te bieden heeft. De twee, die volgens hem "de andere verre in belangrijkheid overtreffen", zijn de Planctus ante nescia en de klacht van Oglerius.
Van de eerste drukt hij een Middelnederlandse berijming af, van de tweede
vond hij in onze taal geen vertegenwoordiger. Over Oglerius in het
Middelnederlands handelt deze bijdrage.

OGLERIUS VAN TRINO1
Oglerius van Trino werd rond 1140-1150 geboren in Trino en fungeerde
vanaf 1205 als abt van het naburige cisterciënzerklooster S. Maria de
Locedio in Piemont. Hij stierf in 1214. Grote bekendheid verwierf hij als
auteur van onder meer de in sermoenvorm geredigeerde De laudibus Sanctae
Dei Genitricis (vóór 1205),waarin hij zeer uitvoerig het leven van Maria episodisch beschrijft. De elfde preek is vooral gewijd aan Chistus' lijden en
daarin heeft Oglerius ook een Mariaklacht opgenomen, die mede door zijn
toedoen een eigen zelfstandig leven is gaan leiden en een overweldigend succes kende. Deze klacht kan bogen op een onoverzienbare overlevering; ze
werd toegeschreven aan geen mindere auteurs dan Augustinus, Bernardus,
Anselmus, en ze werd in vele volkstalen vertaaldl.

* Ter nagedachtenis van Frans van Coetsem.
' De schrijfwijze van zijn naam wisselt nogal: Ogier, Oglerio, Oger, de Trino (naar zijn
geboorteplaats), de Locedio (naar de abdij waar hij in 1205 abt werd).
2

Voor een Beierse berijming uit de jaren 1200-1230 zie Hans Eggers in Verfasserlexikon 1, 793794; voor twee Alemannische bewerkingen Hans-Joachim Ziegeler in Verfasserlexikon 10, 91.
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Edmundus Mikkers typeert zijn stijl als volgt:
Ogier s'exprime dans une langue claire et simple; ses phrases sont plutót courtes et ne
sont souvent qu'une succession de noms, de synonymes, de titres, d'exclamations,
variations sur une même idée. Il passe tout naturellement d'un exposé ou d'une
réflexion méditative a la prière personnelle et fervente. Cependant son style ne manque
pas de force et l'on rencontre bon nombre d'aphorismes théologiques ou spirituels
ingénieux et qui frappent.

OVERLEVERING

Een inventaris van de zeer talrijke Latijnse handschriften is bij mijn weten
nog niet opgesteld. Naast Turijn en Londen, die straks nog vaak zullen worden aangehaald, omdat daarvan een editie bestaat, noem ik hier alleen
Brussel, KB 14069-88 (cat. Van den Gheyn 3, nr 2190 en
Ruusbroechandschrift Ww), dat op folio 102-107V geen Augustinus noch
Bernardus bevat, zoals de kopiist meent, maar Oglerius. Het is waarschijnlijk geschreven door dezelfde hand als het volgende stuk (de Imitatio op f.
108-146V), dat gedateerd is in 1424 door de kopiist Johannes Peeters
Schrijnemaker van Delft, een kartuizer in Herne. Titel en incipit luiden:
Incipit lamentatio gloriose virginis Marie iuxta crucem ihesu beati augustini vel sancti
bernardi
Quis dabit capiti meo aquam et oculis meis ymbrem lacrimarum. ut possim flere per
diem et noctem Donec servo tuo Dominus ihesus appareat in visu vel in sompno consolans animam meam.
0 vos filie ihrlm sponse dilecte dei, una mecum lacrimas fundite, donec nobis poster
sponsus...

EDITIES

Vijf moderne edities zijn beschikbaar en vrij gemakkelijk bereikbaar:
1. Onder de werken van Bernardus in PL 182, 1133-1142, een reprint van
een druk, die gebaseerd was op een dertiende-eeuws handschrift.
2. De editie van Kribel (1884) steunt op een druk uit 1616.
3. Mushacke maakte in 1890 gebruik van een viertal oude drukken.
4. Het dertiende-eeuwse handschrift, Turijn, BN E.v.4 diende in 1873 als
basis voor de Oglerius-editie van Adriani. Zijn uitgave werd overgenomen door De Vries in zijn dissertatie over de Mariaklachten. Omdat
deze druk van Adriani zo goed als onvindbaar was, heeft Marx in 1994
naar dit belangrijke handschrift een nieuwe uitgave bezorgd.
5. Tenslotte geeft Bestul in 1996, als Appendix 1 op p. 165-185, een trans-
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criptie, samen met een zeer welkome Engelse vertaling, naar handschrift
Londen BL Cotton Vespasian E.i., daterend uit de veertiende eeuw.
Uit dit overzicht blijkt dat aan de aanzienlijke handschriftelijke overlevering
nog bitter weinig is gedaan. Adriani en Barré steunen op één en hetzelfde
Turijnse handschrift, Bestul op een laat Londens.

DE MIDDELNEDERLANDSE BEWERKING

De Middelnederlandse bewerking van Oglerius' planctus staat op folio 14V35V van het boeiende handschrift Gent, UB 1353 van rond 1394. Een uitvoerige beschrijving vindt men in de Cultuurhistorische Caleidoscoop, 3 aangeboden aan Willy L. Braekman in 1992, 365-372 en laatst, met belangrijke
aanvullingen, in de Gentse catalogus van J. Reynaert 2, 256-266.
Bij mijn weten is deze unieke tekst onuitgegeven'.

INHOUD

Naar gelang het passieverhaal vordert vertelt de auteur de reacties hierop
van Maria en af en toe ook van de andere aanwezigen, de heilige vrouwen,
Johannes, Jozef en Nicodemus.
3

In die Cultuurhistorische Caleidoscoop heb ik enkele gedichten uit dit handschrift gepubliceerd, waarvan de beginregels luiden:
Een kint es ons gheboren
Diet herte heeft met rouwen gheladen
Die ic hebbe vut vercoren, Maria, si es herde reine
God gruetu, aenscijn, edele figure
0 vrouwe vol ghenadecheden.
Enkele andere gedichten worden in deze bijdrage als toegift aangeboden: een gedicht over
de verdiensten van Christus (f. 61R-63R) en een daarbij aansluitende tekst, half proza, half
gedicht, over het vertrouwen in God (f. 63R-68V).

4 Handschrift Wenen, Ö. St. S.n. 12886 van rond 1487, dat vooral voor de passie belangstelling toont, heeft op fol. 46V-50V wel dezelfde themazin: " VVye sal minen hoefde water
gheuen ende minen oghen eenen vloet van tranen..." maar verder loopt het anders "dat ic
beleeuen moghe den staet der volcomenheyt..."; ook de titel wijst een geheel andere richting uit: "Dit es vanden ommewech te dier minsche, die wel ghehoersam sijn." Zie
Hermann Menhardt, Verzeichnis (Berlin 1961) 3, 1540-1543.
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F. 15R oproep tot meeleven van de auteur aan de vrouwen van Jerusalem,
Christus' getrouwe leerlingen.
F. 16V hij vraagt aan Maria hoe zij de passie heeft beleefd.
F. 16V Maria begint haar pijnlijk verhaal. Bij de geseling viel ze in
onmacht en behield achteraf alleen haar spraak.
F. 17V Op weg naar Golgotha werd Christus bespot en tijdens de kruisiging werd Maria ondersteund door de vrouwen.
F. 18V Maria zou nu Zijn steun verliezen; ze kon geen woord meer uitbrengen.
F. 20R Waarom kunnen we niet tezamen sterven? Dit verzoek richt ze
achtereenvolgend tot de beulen (f. 21V), tot de dood en dan tot
Christus zelf (f. 22R).
F. 22V Daarna komt de aanstelling van Johannes als zoon van Maria en
Christus probeert haar in een toespraak te troosten.
F. 24V Maria en Johannes zijn sprakeloos.
F. 25V De laatste woorden en de dood van Christus.
F. 26V De auteur roept zijn (vooral maagdelijke) lezers op zich de reactie
van Maria goed voor ogen te houden; deze smeekt de beulen haar
dode kind terug te geven en ze omhelst de kruisstam. Even valt ze
weer in zwijm.
F. 28R Jozef van Arimathea doet Christus van het kruis en Maria ontvangt het dode lichaam. Ze valt opnieuw in onmacht. Later
spreekt ze haar kind toe en kust Het.
F. 30V De engelen wenen; bij de begrafenis doen ze dat ook.
F. 31R Maria valt voor de vierde keer in onmacht en later vraagt ze de
omstaanders haar mede in het graf te leggen.
F. 32V Jozef en Nicodemus wenen nu eveneens, meer om de smart van
Maria dan om Christus. Johannes neemt Maria in zijn armen en
brengt ze naar zijn huis in Jerusalem.
F. 34V Maria overdenkt daar de passie in een klacht tot de Zaligmaker.
F. 35V Tot slot volgt nog een kort gebed tot Maria. Dit einde is merkwaardig, omdat het niet eindigt zoals de uit het elfde sermoen
gelichte planctus; dat is bij Adriani 90 en bij De Vries 286, r. 4 van
onderen. Onze vertaler blijkt over het ganse Tractatus in laudibus
sanctae dei genitricis te beschikken, want hij geeft nog een lofgebed tot Maria ten beste, dat bij Adriani pas op p. 291 staat; zie de
concordantie beneden op p. 112.
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Dit is geen passieverhaal zoals er zovele zijn.
Ten eerste gaat het niet zozeer om wat Christus leed, maar om de diepste
roerselen van Maria, die haar eigen ervaringen verhaalt.
Ten tweede is duidelijk de intentie aanwezig om te dramatiseren. Zowel
Maria als Christus en Johannes treden op als dramatis pesonae.
Ten derde bestaat deze klacht in hoofdzaak uit affectieve meditaties, een
opeenvolging van namen, synoniemen, uitroepen en dergelijke.
Ten vierde is dit in hoge mate een pathetische tekst. Maria valt vier keer in
onmacht, de omstaanders één keer. Zesendertig maal gebruikt de auteur het
werkwoord `wenen' en vijfmaal `tranen'.
Ten vijfde viel het me op dat zo dikwijls het verlies aan schoonheid wordt
betreurd; het woord schoonheid) komt negenmaal voor.
Ten zesde noem ik een merkwaardig detail, nl. dat het lijden van Maria een
sterkere indruk maakt op Jozef en Nicodemus dan dat van Christus (f. 32V).

BEWERKING

Bij ons onderzoek naar de aard van de Middelnederlandse bewerking worden we sterk gehinderd, om niet te zeggen geblokkeerd door de Latijnse
overlevering, die niet alleen overvloedig is maar tevens zeer onvast. Leggen
we de edities van Marx (Turijn) en Bestul (Londen) naast elkaar, dan is er
haast geen identieke volzin te vinden 5 . De woordvolgorde verschilt zo goed
als overal, de synoniemen, weglatingen en toevoegingen zijn niet van de
lucht. Als we b.v. denken dat, vergeleken met T, G `toeverlaet' toevoegt, zien
we dat L dit element reeds bevat; zie beneden Blok B. Zolang we de legger
van de Dietse bewerker niet kennen - en dat zit er niet in - is het praktisch
onmogelijk om de aard van de bewerking vast te stellen. Wel valt het reeds
bij een eerste kennismaking op hoe sterk de bewerker bekort, soms op drastische wijze; niet alleen vermijdt hij vaak herhalingen, ook hele paragrafen
vallen weg.

5

Zelfs in alliterende passages zijn er verschillen:
- Morte mori melius mihi quam vitam ducere mortis (Marx 112)
- Morte michi melius est mori quam vitam ducere mortis (Bestul 172)
- It is better for me to die by death than to lead a life of death (Bestul 173
- Want beter ware mi dat steruen dan te doedene mi met minen leuen (f. 21V)
Men lette ook op de originele vertaling van de moeilijke verbinding `vitam ducere mortis'.
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Ter illustratie van zijn werkwijze neem ik vijf steekproeven in de vorm van
blokken en trek daaruit met het nodige voorbehoud enkele voorzichtige
conclusies.
Blok A
- Hanc arbitror adfuisse inter illas dolentes, inter illas gementes, que
lamentabantur, flentes, Dominum. Poterat hec esse inter illas filias
Iherusalem ad quas Ihesus, non clarus imperio sed plenus obprobrio,
sputis illitus, flagris afflictus, sibi in angariam mortis baiulans crucem, conuersus ait: `Filie Iherusalem...' (T, Marx, 17-22)
- Hanc arbitror fuisse etiam inter ipsas dolentes atque gementes, que
lamentabantur flentes dominum. Poterat hec ecclesia esse inter illas
feminas Ierusalem, ad quas Isus non clarus imperio, sed plenus
opprobrio, spinis coronatus, sputis illusus, Hagellis afflictus, similiter
in angaria mortis crucem baiulans, conversus dixit: "Filie
Jerusalem..." (L, Bestul 166)
- I think that she was present among those sorrowing and sighing ones
who wept and made lament for the lord. The church could be among
those women of Jerusalem, to whom Jesus, not glorious in majesty, but
full of dishonor, crowned with thorns, mocked with spittle, struck with
whips, also carrying his cross in the service of death, turned and said:
"Daughters of Jerusalem..." (Bestul 167)

- Ic gheloue sekerlec dat si was met dien vrouwen, daer hi toe sprac ende
seide: "0 ghi dochtre..." Si was daer die here van hemelrike was, maer
alse de ghene die was vol van alre versmaetheiden - niet alse here -, die
was ghecroent met domen, gheslegen met gheselen, dien die onwetege
ioden daden dragen sijn cruce (f 16R-16V)
Bij vergelijking stellen we het volgende vast:
1. De handschriften van Turijn en van Londen vertonen nogal veel verschillen, o.a. in woordkeuze; ik heb deze gecursiveerd in L: illas Tipsas;
inter illas /atque; ecclesia (ontbreekt in T); filias / feminas; spinis coronatus (ontbreekt in T); illitus I illusus; flagellis I flagris; similiter (ontbreekt
in L); ait /dixit. G leunt met zijn doornen kroon meer aan bij L.
2. De Dietse vertaler haalt het bijbelcitaat naar voren.
3. G vereenvoudigt sterk. Zo herhaalt hij niet meer de reeds eerder vermelde
situatie (dolentes, gementes, lamentabantur, flentes). De bespuwing laat hij
achterwege; het zeldzame `angariam mortis' (herendienst van de dood) was
hem misschien te moeilijk; het enige wat hij toevoegt is `die onwetege ioden'.
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Blok B
- cum ipse esset totus eius dulcor et desiderium (T, Marx 17)
- cum ipse eius esset totus dulcor, desideriumque solamen (L, Bestul
166)
- Want hi was al hare soetheit, hi was al hare begerte ende haer toeverlaet (G 16R)

Blok C
- (0 vere dei nate, addit L) Tu mihi pater, (tu michi mater, addit L) tu
mihi sponsus, tu mihi filius (tu michi omnia, addit L) eras. Nunc orbor
patre, viduorque sponso, deseror (desolor, L) prole (omnia perdo,
addit L)... (T, Marx 117 en L, Bestul 172)
- Ay soete orient, du waers mijn brudegom, du waers mijn kint, du
waers al mijn toeuerlaet, maer nv bliuic sonder vader ende sonder
brudegoem, nv bliuic sonder kint ende aldus heb ic al verloren (f.
22R)
In de blokken B en C volgt G de addities van L, behalve dat vreemde
`mater'. Deze twee voorbeelden geven de indruk dat de bewerker eerder aanleunt bij L dan bij T.
Blok D
- Ibi prosternata iacebat doloris immensitate depressa, sed eam
erigere compellebat vis magis amoris intensa. In impetu amoris
surgebat intensis manibus attrectare cupiens Christum. Enim vero
magno cruciata dolore terram iterum petere cogebatur. (T, Marx
196)
- Ibi prostrata iacebat, immensitate doloris depressa. Sed eam compellebat erigere vis magni doloris intensa. In impetu amoris surgit
attrectare cupiens filium: sed dolore sauciata, martirioque defossa, terram petebat. (L, Bestul 178)
- There she lay prostrate, weigher down by immense sorrow. But the
constraining power of great sorrow forced her to rise. In an impulse of
love she arose, desiring to touch her son; but wounded by sorrow, and
overwhelmed by martyrdom, she was forced back and fell to the ground.
(Bestul 179)
- Also lach si daer ene langhe wile in onmacht, maer die grote cracht
van minnen dede si weder op staen (f. 27V)
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Hier blijven T en L redelijk dicht bij elkaar, al zijn er nog gecursiveerde
afwijkingen. G bekort weer drastisch: het geeft niet de oorzaak (doloris) van
haar onmacht (als zijnde bekend?), en laat de tweede zwijm volledig achterwege (als zijnde overdreven?).
Blok E, dat direkt aansluit bij blok D:
- (a) 0 quam male tunc illi erat! (b) Gravius illa erat vita vivere tali
quam mortis gladio ab impiis sevo necari. (c) Tamquam mortis pallor eius perfuderat vultum, tamen genis et ore rubea erat Christi cruore. (d) Cadentes guttas sanguinis ore tangebat, terram deosculans
quam cruoris unda rigabat (T, (Marx 200)
- 0 grave martirium! 0 frequens suspirium! 0 sanguens pectus virgineum! Liquefacta est anima, ( c ) facies pallet rosea, sed precioso filii
sui rubet cruore respersa. (d) Cadentes guttas sanguinis ore sacro tangebat, terram deosculans quam cruoris unda rigabat (L, Bestul 178)
- 0 heavy martyrdom! 0 repeated sighing! 0 bloody virgin breast! Her
soul has dissolved, ( c ) her rosy face grows pale, but grows red sprinkled with the precious gore of her son. (d) She touched the falling drops
of blood wih her sacred mouth, kissing the ground which the stream of
blood watered (L, Bestul 179)
- (a) Ay, hoe grote anxte doeghde hare herte. (b) Waerlec, segghic, dat
hare die rouwe meerre was dan ochte mense ghedoodt hadde met liue.
(c) Die grote droefheit hadde ghedonckert hare scone anschijn, maer
dat rode bloet haers kints hadde gheroedt weder hare oughen ende
haren soeten mont (f. 28R)
In plaats van T (a) en (b) heeft L drie apostroffen en een citaat uit het hooglied (liquefacta, 5, 6). G (a) interpreteert de slechte toestand in T (a) als
`grote anxte' en G (b) geeft vrij weer wat er in T (b) staat. T ( c ) en L ( c )
zeggen elk op zijn eigen wijze ongeveer hetzelfde en dat doet ook G ( c ). Dat
Maria de bloedige grond kustte, zoals in T (d) en L (d), laat G achterwege.
Alleen al uit deze steekproef kan men opmaken hoe wispelturig de Latijnse
overlevering is en hoe onmogelijk het op dit ogenblik is om uit te maken wat de
auteur van G uit zijn voorbeeeld overneemt en wat hij op eigen houtje beslist.

CONCLUSIE
Het wordt tijd dat we wat meer respect krijgen voor onze vertalers, die met
meer of minder sukses de klassieken uit de wereldletterkunde van toen voor
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de leken toegankelijk hebben gemaakt.
Natuurlijk gaat er bij een vertaling altijd heel veel verloren. Een zin zoals:
"dat wi, die te gadere hebben gheleuet in enen lichame ende wi ons hebben
ondermint met ere minnen, dat wi oec steruen met gheliker doot" (f.. 21R)
niet wedijveren met de spankracht van "ut qui una came vivunt, una morte
pereant" (r. 103). Vooral dat toegevoegd moralistisch vingertje (denk er
aan, bij dat lichaam hoort er ook liefde!) is dodelijk. Maar daaraan is hier
het Larijn schuldig; handschrift Londen heeft reeds dat tussenzinnetje (et
uno amore se diligunt, Bestul 172).
Mede dank zij deze bewerking kon de leek nu kennismaken met de voornaamste topoi der consolatio, die Peter von Moos in zijn prachtig werk heeft
beschreven:
—het aanbod van een waardige compensatie of vervanger voor het verlies,
wat Peter von Moos (T 1399) de `Ersatzgedanke ` noemt. Verg.: "hi
(Johannes) sal uwer ware nemen ende sal wesen v confort" (24R).
—de smart maakt sprakeloos (Von Moos T 53): "Aldaer so faelgeerde mi
therte, so dat ic ghespreken en conste, maer die grote rouwe dede mi suchten ende wenen" (19R en 24V-25R)6.
—het motief van het `Mitbegrabensein' (Von Moos, Index 138)
—sterven is minder erg dan een dodelijk leven, als facet van het taedium vitae
(Von Moos T 189: morte infelicior vita; sine morte mori):
Morte mori melius mihi quam vitam ducere mortis (Marx 112)
Want beter ware mi dat steruen dan leiden een dootlec leuen (f. 21V)
— de

veelzijdigheid van het verlies (Von Moos T 169). Verg. f. 22R: vriend,

bruidegom, kind, toeverlaat, vader; zie het citaat boven bij Blok C.
— het verdriet van de moeder maakt diepere indruk dan het lot van de overledene (Von Moos T 87): Verg.: "hare rouwe (nl. van Maria) was hen (nl.
Johannes en Nicodemus) swaerre te verdraghene dan haers heren doot (f.
32V).
— Gods wil is belangrijker (Von Moos T 692). Verg.: "Mijn soete moeder,
dat dien vader van hemelrike goet dunct dat ne moete v niet wanhagen" (f.
23V).
— wie meer bemint, lijdt meer (Von Moos ??). Verg. "die soete moeder gods
weende also vele moruweliker (dan Johannes) alsi bat gheuoelde des tor-

6

Verg. Dante, Purg. 14, 125: "mi diletta I troppo di pianger pia the di parlare (for it now
pleases me far more to weep than to talk).
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ments ende der pinen haers lieuen kindes" (f. 25R) - Que magis amabat, sevior f ebat (seuiebat, L) in matre (gladius) (It raged more cruelly in the soul of
the mother, whose love was greater) (Marx 156 en Bestul 174).
– het gemeenschappelijk verlies van een vriend (Von Moos T107). Verg.:
"Sich hier mire moeder ende de dine..." (f. 24V; Marx 143 en Bestul 174).
De auteur hanteert voortreffelijk zijn taal, die nauwelijks dialectisch
gekleurd is; slechts enkele keren ontsnapt hem een Brabants woord ( 33R-V,
34R beruert; 34V techterst; betterlec; inde, si kinden, inglen; ghemingt naast
brenghen; 22R onghenuechte naast ghenoechte; overal steeds soet en droeven). Hier is mijns inziens duidelijk het streven naar een meer algemene taal
aanwezig.
Ook als bewerker heeft hij naar mijn oordeel goed werk geleverd. Hij springt
vrij met zijn tekst om, bekort veel en voegt eens iets toe. Hij is overal goed
verstaanbaar, wat niet van elke vertaler kan gezegd worden. Hier moeten we
niet, zoals b.v. bij de bijbelvertaler van 1360, die weliswaar een moeilijker
klus had te klaren, vaak de Latijnse vulgaat ter hulp roepen om zijn tekst te
verstaan. Zijn taal benadert het klassieke proza van Ruusbroec.

TEKSTUITGAVE

Dit

es onser vrouwen rouwe

Dit es ene forme van goeden leuene ende een gheestlec leuen.
Mire lieuer dochter in onsen here ihesu cristo ontbiedt ewelike salecheit.
Ay soete god, here, wie sal minen hoefde gheuen so vele waters ende minen
ogen so vele tranen, dat ic moghe wenen nacht ende dach tote an die stont
dat mi onse here ihesus cristus ghewerde(f. 15 R)ghe te vertoene een lettel
van sire soeter ontfarmecheit ende dat hij ghewerdeghe te troestene mine
ziele met v.
Ghi vrouwen van iherusalem, Ay heileghe ziele<n> die te gode onsen here
behoert, Wat helpdi mi niet bidden den soeten ihesum, dat hi die soete es,
die scone es, die goedertieren es, ons vertone hem seluen in sire alre meeste
scoenheit.
Ay ghi vrouwen, penst hoe grote onwet ende hoe groet lachter het es te schedene van den ghenen dien ghi v seluen altemale hebt op gheleuert, beide in
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liue ende in zielen.
Bidt hem, soete ioncfrouwen, bidt hem soete dochtre, dat hi v ge(f. 1 5V)ue
te verstane in sire minnen ende in dier suuerheit, die ghi hem hebt op ghedragen met onbedwonghenen gheloue. Ende niet en roept an hem allene,
Maer aneroept oec met trouwen sire soeter moeder, onser vrouwen, diene
droech in haren ghebenediden lichame, die van hem ghelach, diene soghede
met haren borsten ende voedden met haren soeten melke. Si es die selue
vrouwe diene droech in egypten, doene herodes soeken dede ende wouden
doden. Si es diene voesterde ende voedde also langhe alse hi clene was ende
ionc, ende die hem volghede ouer al.
Ay wat es (f. 1 6R) dat ic segge, liet si hem dan, doen hi volwassen was?
neen, si niet. Want toten cruce en sciet si noit van hem. Ic gheloeue sekerlike dat si was mettien vrouwen die hem gheuolghet quamen vten lande van
galilea.
Maer nieman en moet dies wondren dat si hem gherne volghede. Want hi
was al hare soetheit, hi was al hare begerte ende hare toeuerlaet. Ic gheloue
sekerlec dat si was met dien vrouwen, daer hi toe sprac ende seide: "0 ghi
dochtre van iherusalem, en weent niet om mi maer weent om v ende om v
kindre." Si was daer die here van he(f. 1 6V)melrike was, maer alse de ghene
die was vol van alre versmaetheiden, - niet alse here - , die was ghecroent met
dorren, gheslegen met gheselen, dien die onwetege ioden daden dragen sijn
cruce.
– Ay vrouwe van alder werelde, moeder ons heren, en eest waer dat ic segge?
Ic bidde v bider seluer anxte, die ghi doghet te dien tiden, dat ghi mi segt die
waerheit ende ghi mi deilt van dien tranen die ghi daer stortet om mi.
– Soete vrient, dattu mi vraghes dat es te vertreckene ene grote pine ende
ene grote martilie. Maer om dat ic ben gheglorificeert met der glorien van
hemelrike, sone (f. 17 R) maghic nemmermeer droeuen noch wenen; ende
daeromme so moetstu bescriuen dat ic di vertrecken sal van dien dat ic doghede daer, met groter oueruloedecheiden van tranen ende met groten rouwe.
Mijn soete vrient, ic quam ten anegange daer men mijn lieue kint, dat iudas
verraden hadde, gheselde met schorgien ende men hem bespou sijn scone
anschijn ende daer men croende sijn hoeft met dornen; ende alsic mijn soete
kint sach so onwerdelike handelen, so vielic in onmacht ende daer na so
waert ic so onmachtech mijns selues, dat mi nemmeer macht en bleef dan die
sprake. (f. 1 7V) Maer inne was niet allene, want mine sustre waren daer met
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mi ende vele andre vrouwen die oec weenden ende droeueden om mijn lieue
kint, alsoe ghelijc alse ocht hi hare kint hadde gheweest.
Daer was oec maria magdalene, die meerre seer maecte dan enege vanden
andren, sonder ic allene.
Daer na so hiet pylatus dat men mijn werde kint name ende ledet ter stat
wert, daer menne crucen soude. Doe quam voert toe ghelopen een groet volc
ende groet gherusch van lieden diene bescerneden; die andre beworpene met
slike ende met lingenen in sijn scone an(f. 1 8R)schijn. Ende ic sach op hem
alse die serechste moeder die noyt in ertrike quam. Daer hielden mi die vrouwen, die hem gheuolght quamen, tusschen hare arme alse ochtic hadde gheweest doot; ende si ontleeddene mi ende onthielden mi tusschen hen toter
stat daer hi ghecruust was. Daer saghic dat menne op hief vor mine oeghen
an dat cruce ende dat men hem nichelde sine hande ende sine voete met scarpen naghelen an dat hout; ende hi sach op mi ende ic op hem, maer hem ontfarmde mijns meer dan sijns selues; ende wet wel dat hi een wort niet en
sprac, maer hi sweech al (f. 18V) stille alse een lam dat men doedt.
Ay mi, daer saghic minen here ende mijn kint hangen an dat cruce ende steruen van so iammerliker doot. Doe quam mi so grote anxte ter herten, alsic
dat sach, ende so grote wewite dat si ne ghene tonghe ne mochte gheworden
noch en geen herte en mochte ghepensen. Wat wondre waest, alsic sach mijn
confort also hangen ende dat rode bloet lopen al sinen lichame tale ende dat
bloet maescheren ende bleken sijn anschijn, so dat die scoenste van ertrike
scheen donsienste van ertrike. Doe pensdic dat die prophecie ware volcomen
die wilen sprac aldus: "Wi saghen enen mensche (f. 19R) die en hadde
scoenheit noch wertheit", want felle liede hadden hem ghedonckert sijn
scone anschijn met haren slagen.
Die meeste rouwe die ic hadde dat was van dien dat mijn ouersoete lief, mijn
werde here ende mijn lieue kint mi begaf ende mi nemmeer troests noch confort en bleef, want inne hadder nemmeer dan hem allene ende daer omme
was mijn rouwe sonder mate. Aldaer so faelgeerde mi therte, so dat ic ghespreken en conste, maer die grote rouwe dede mi suchten ende wenen. Ic
hadde gherne ghesproken, maer die rouwe onderghinc mi de sprake; ene
clene stemme mochtemen horen van buten, die vertoende die (f. 19V) grote
anxte ende die wewite die int herte binnen was. Onderwilen so conforteerde
hare die minne, ende pijnde te sprekene vten monde; maer dat spreken en
conste lange niet gheduren dor die pine van den rouwe.
Ay god, dat herten niet en scoren alsi pensden dat die meestersse vanden
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sprekene hadde dat spreken verloren. Ic sach steruen vor minen oghen den
ghenen die mijn herte ontsteken hadde met sire minnen ende daer omme so
besweec mi therte van rouwen ende van sere. Mijn soete lief sach op mi, alsic
mi mesliet, so hi alre soetelecste mochte. Want in hem en es (f. 20R) niet el
dan soetheit ende hi woude mi troesten met sinen soeten worden. Maer ic,
die ne ghenen troest en conste ontfaen, ic weende al seggende ende seide al
wenende:
"Ay soete kint, ay soete minne, ay werde here, ay arme, wie sal mi ghehengen dat ic moghe steruen vor v? Ay mi, arme, wat salic doen? ic sie mijn lieue
kint steruen vor mi. Ay god, waromme en steruic niet? Ay lieue kint, ay soete
here, en laet mi achter v niet bliuen, want ghi steruet alte betterlec allene
ende alte iammerlec, en si dat uwe moeder sterue met v. Ay doet, waer om
(f. 20V)me spaerstu mi? Nu wildic dattu te mi quaems. Ay doot, verhaeste
di ende com te mi ende doet dese arme moeder met haren lieuen kinde. Ay
mijn soete kint, ay mijn confort, mijn troest ende mijn toeuerlaet, doech so
vele dor mi dat ic moghe nv steruen metti. Ay lieue kint, bekenne dire armer
moeder ende hore hare bede. Want, hets wel ghevoege dat tkint hore sire
moeder bede, die so sere es ontroest alsic ben; doet so vele dor mi dat wi die
te gadere hebben gheleuet in enen lichame ende wi ons hebben ondermint
met ere minnen, dat wi oec steruen met ghe(f. 21 R)liker doot.
Ay wrede liede, ay kaytiue ioden, waer omme spaerdi mi sider meer dat ghi
mi roeft van minen lieuen kinde; sider meer dat ghi cruust mijn kint, so
cruust mi met hem ocht dodet mi met ander doot. Want mine roect niet in
welkerhande maniere ghi mi dodet, op dat ic moge steruen met minen lieuen kinde. Want en es niet ghenoege dat hi sterue allene sonder mi. Ay waer
omme blijft dese iammerlike moeder te liue nae die doot van haren lieuen
kinde? Ay nemt dese ellendeghe moeder, hanghet met haren lieuen kinde. Ay
felle ioden, ghi die niene spaert (f. 21V) mijn lieue kint, waer omme spaerdi mi, die sijn moeder ben? Ay doot, nv bestu die wreedste dinc die noyt was.
Want ne gene meerre laste mochti mi doen dan te doedene mi met minen
lieuen kinde. Want beter ware mi dat steruen dan leiden een dootlec leuen.
Ay mi, soete kint, ontfarme di diere moeder die di bidt so ontfarmelec. Ay
soete lammeken, en wes niet so onghenadech dire armer moeder, die allen
menschen oec ghenadech heefs gheweest; doet so vele dor mi dat ic sterue
met di anden cruce, so salic met di leuen in dire glorien. Want ne (f. 22R)
ghene meerre ghenoechte en mochtic nv hebben in desen liue dan in dien dat
ic mochte steruen tusschen mijns kints aerme; noch en ghene meerre onghe-
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nuechte en mochtic hebben dan ic te liue bliuen moet na sine doot. Ay soete
vrient, du waers mijn brudegoem, du waers mijn kint, du waers al mijn toeuerlaet, maer nv bliuic sonder vader ende sonder brudegoem, nv bliuic sonder <kint>, ende aldus hebbic al verloren.
Ay minne, wat sal mijns ghewerden? Ay arme mijns kints, wat salic nv doen,
soete vrient? Waer wert salic mi nv bekeren, (f. 22V) hertelec lief? Wel soete
kint, waer salic nv vinden enech confort? Wie sal mi voert meer helpen ochte
gheraden, soete kint? Ic weet wel dattu almachtech best, maer wiltu dat ic te
liue bliue na dine doot ende niet en sterue met di, so biddic di dat du mi laets
enech confort dat mi bliue van dinen wegen na di.
Aldus so becarmde die moeder gods hare lieue kint. Maer daer dat soete lam
sach sire werder moeder in so groter droefheiden, so sach hi op sente ianne
dor al danxte die hi doghede an den cruce ende seide aldus tote sire lieuer
moeder:
"Moeder, ic wille dat dese si dijn kint" (f. 23R) ende mettien sach sente ian
op hem, die niet en cesseerde van weenne.
Doe sprac onse here ende seide:
"Ay soete moeder, waer omme weendi so bitterlec? En wetti niet dat ic quam
in ertrike ende ontfinc bloet ende vleesch van v, om dat ic wilde die werelt
verloessen met mire doot. Aldus moeten die scrifturen volcomen die van mi
ghescreuen sijn. En wetti wel dat ic steruen moet om die salecheit der menschen ende dat ic sal des derden dages weder verrisen van der doot ende sal
mi vertoenen minen iongren ende v. Laet v wenen, wel soete moeder. Laet
ghesincken uwen rouwe, want ic (f. 23V) vare te minen vader ontfaen die
grote glorie van sire glorien. Ghi ne soudt niet wenen, maer ghi soudt met
rechte harde blide sijn, want ic hebbe vonden mijn scaep, dat ic so langhe
hier te voren hadde verloren. Een mensche steruet allene vor alle dandre, om
dat si leuende selen werden. Mijn soete moeder, dat dien vader van hemelrike goet dunct dat ne moete v niet wanhagen. Het moet ghescien dat ic drincke desen dranc, want mijn vader wilt dat si. Vrouwe, laet bliuen dat wenen.
Wel soete moeder, laet dat wenen staen, want ic (f. 24R) en begheue v niet
noch nemmer meer begeuen en sal, maer emmer ende altoes salic bliuen met
v. Al steruic nv na dien lichame, die godheit en mach niet steruen noch doeghen. Vrouwe, ghi wet wel wanen ic come ende waer ic vare, maer daer wert
ic vare en moechdi mi niet volghen nv, maer ghi selt mi volghen hier namaels. Ende daeromme so nemt hier ianne uwen neue ende ontfatene tenen
kinde ende hi sal uwer ware nemen ende sal wesen v confort.
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Daer na so sach onse here op sente ianne ende seide hem aldus: "Jan, siech
hier dire moeder, nem haers ware ende diene hare voert dan mi, (f. 24V)
want ic beuelese di. Sich hier mire moeder ende de dine; ende niet allene es
si mine moeder ende de dine, maer si es mine meestersse ende de dine."
Alse die soete ihesus aldus sprac, so stonden onse vrouwe ende sente ian ende
weenden bitterleke ende swegen al stille, want die rouwe en liet hen niet spreken. Die twee maghede horden dat soete lam spreken, maer si waren so verheescht dat si niet en consten gantwerden. Wat wondre waest, want si sagen
steruen vor haren oeghen den ghenen dien si minden bouen alle dinc, ende
hem haeste<n> ter doot wert, want ietoe gheleec hi bat den do(f. 25R)den
dan den leuenden. Waerleec sine consten niet ghespreken, want si selue
gheleken bat den doden dan den leuenden. Sine hadden en ghenen gheest
in hen ende daeromme was hen ontfallen die sprake. Si horden spreken den
ghenen die van minnen starf ende si sweghen, want die minne en liet hen niet
spreken. Hare solaes dat was wenen ende suchten. Si weenden beide in
gherechter minnen, maer die soete moeder gods weende also vele
moruweliker alsi bat gheuoelde des torments ende der pinen haers lieuen
kindes. Want die pine die si hem sach doegen dor sneet hare herte (f. 25V)
mettien swerde des rouwen. Si pensde om sine minne ende die minne brac
hare therte ontwee, want si gheuoelde ter herten der seluer wonden die
de quade ioden haren lieuen kinde hadden ghemaect. Ende daeromme so
ghedoechde si so groten anxte, dat en geen herte en mochte ghepensen.
Ende onse here hadde sire moeder beuolen sente ianne, soe sprac hi ende
Beide: "Mi dorst". Doe brachtemen hem edec met gallen ghemingt; ende alse
hies ghesmaecte, sone wilde hies niet drincken. Daer na so seide hi aldus:
"Heloy, heloy, Lamasabatani". Dat es te seggene: "Mijn vader, mijn god, (f .
26R) waer omme heuestu mi ghelaten?" Ouer ene corte wile daer na so seide
hi aldus: "Nu eest al voldaen" ende alse hi dit ghesproken hadde gaf hi sinen
gheest ende versciet. Doe beuede derde, die sonne verghinc, ende het sceen
dat de hemel weende ende de mane ende die sterren verdonckerden ende en
gauen en ghene claerheit, ende die stene clouen in der erden ende die cortine
van den temple scorden ouermids van bouen tote beneden, ende vele doder
liede worden leuende ende loueden onsen here.
Ay mi, penst maghede, penst wedewen, penst vrouwen, penst alle goede
liede, wat rouwen (f. 26V) die gods moeder hadde, daer die creaturen die
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niene gheuoelden, maecten so ghedanen rouwe. Waerlec, tonghen en mochten niet gheworden noch herte ghepensen wat rouwen die soete maghet
maria daer maecte. Daer sach si op hare lieue kint dat si ontfaen hadde vanden heileghen gheeste. Maer si was so verstoruen van sere dat si niet en conste ghespreken, want die rouwe hadde hare scone anschijn al bebleect ende
verdonckert. Dat sceen dat si starf al leuende. Nochtan so pijnde si hare te
sprekene ende seide al wenende: "Ay arme, ay kaytiue, geeft mi doch weder
mijn kint al doet, ghi

(f. 27R) wrede liede, dat ghi naemt al leuende. Ghi

heren, ghi hebt uwen wille volbracht an hem, nu doet so vele dor mi, dat
ghine neder doet ter erden al doot. Want mi ware een groet confort, mochtic den soeten lichame bestaden al doot; ende ocht ghi dies niet en wilt doen,
so doodt mi met hem, so sal mijn rouwe inde nemen metten sinen." Aldus so
stoet die soete maghet ende sach op hare kint, dat hinc anden cruce, also soetelec alsi mochte, want si meestersse es van alre soetheit. Si pijnde hare op te
verheffene om te helsene hare lieue kint,maer doe si vernam dat

(f. 27V) sijt

ghereken niet en mochte, doe behelsede si den boem van den cruce ende cusdene daer besiden, daer dat rode bloet neder quam lopende. Dicke pijnde si
hare te verheffene om te behelsene hare kint, maer dat was ouer niet, want
sine conste daer toe ghereken niet; dat dede hare doen die minne, want
minne waent dicke dinge doen die si volbrenghen niene mach; so si haer
meer pijnde te verheffene, so si meer neder weert viel. Also lach si daer ene
langhe wile in onmacht, maer die grote cracht van minnen dede si weder op
staen. Ay,

(f. 28R) hoe grote anxte doeghde hare herte. Waerlec segghic dat

hare die rouwe meerre was dan ochte mense ghedoodt hadde met liue. Die
grote droefheit hadde ghedonckeltt hare scone anschijn, maer dat rode bloet
haers kints hadde gheroedt weder hare oeghen ende haren soeten mont.
Tien tiden quam daer ghegaen een vanden iongren ons heren, die hiet
ioseph; dese quam te pylatuse ende bat hem dat hi hem gaue den lichame ons
heren ihesu cristi; ende alsen hem pylatus hadde gegeuen, so quam ioseph
ende een andre van den iongren ons heren, die hiet nychodemus, toter stat

(f. 28V), daer onse here hinc anden cruce, ende brachten met hen instrumente, daer si hem die nagle met trecken souden vten handen ende vten voeten. Alse die soete maget maria die twee gods vriende comen sach om af te
doene hare lieue kint van den cruce, so verquam si also gelijc alse ochte si
ware verresen van der doot; si liep daerwaert om hen te helpene al dat si
mochte. Deen trac hem die nagle vten handen, dander behelsdene dat hi ter
erden niet en viele. Maer die soete maria hief op hare arme omme tontfane
die soete lede haers kindes ende leidese werdelec op hare borst
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(f. 29R);

ende tierst dat sine ghegreep in hare arme, so began sine te helsene ende te
cussene an sinen soeten mont, ende dies en mochtse niet werden ghesaedt.
Maer alse hi neder was gheleget, so viel si in onmacht op hem sonder mate;
ende daer lach si ocht si al doot hadde gheweest; ende alsi bequam so ghinc
si liggen te sinen hoeden ende began te weenne so moruwelec dat si altemale nette sijn Boete anschijn met haren tranen. Al daer so becarmde die soete
moeder gods hare lieue kint ende seide aldus:
"Ay mi, soete kint, wat haddi mesdaen dat v die ioden hebben ghecruust? Ay
mi ar(f. 29V)me, nu houdic mijn soete kint in minen scoet al doot. Ay mi,
wat sal dese ellendeghe moeder doen vorwert meer? Ay soete kint, waer es
die grote bliscap die ic hadde doe ghi gheboren werdt? Ay arme, hoe die
grote bliscap nv es ghewandelt in groten rouwe. Nu en weet ic wat meer
doen, ic ne sterue met v."
Daer na so cussede si sijn soete vorhoeft, sine oeghen, sine nese ende sinen
mont; ende si weende so sere dat sceen dat si al smelten soude in trane. Si
pensde oec hoe groet here hi gheweest hadde ende sprac aldus:
"Segghe mi waer omme laetstu mi so gro(f. 30R)ten rouwe hebben? Segge
mi, soete god, segge mi waer omme bistu so gheuerret van mi. Siet op mi
ende ontfarmdi mijns.
Nv segghe die wille hoe groten rouwe de soete moeder gods daer gheuoelde.
Ic wane ouer waer dat en geen herte den rouwe en mochte ouerpensen.
Nochtan so waren someghe vrouwen met hare, maer harde lettel was hare
daer ende harde lettel man die weenden ende maecten rouwe om onsen here;
nochtan, so wanic sekerlike, dat dingle van hemelrike hadden doen gheweent, hadt moghen sijn. Ay god, wat ingle es die niet en hadde ontfarmet,

(f. 30V) hadt moghen wesen, dat god mensche starf ende dat si saghen haerre werder vrouwen staen al bebloet vanden soeten bloede haers heren.
Waerlike dies wondert mi, en weenden dingle niet in hemelrike also wale,
alse god mensche starf in ertrike.
Daer quam ioseph van aromathien, die gods vrient was, die onsen here van
den cruce hadde ghedaen ende nychodemus met hem, ende bewonden den
soeten lichame ons heren ihesu cristi in een scone wit cleet, alse dewangelie
orcont, ende begaedden den lichame harde wale met dieren ornamenten ende
brachtene tere

(f. 31 R) tomben, daer sine in leggen souden, die ioseph hadde

doen maken te sinen properen lichame. Aldaer daden dingle van hemelrike
tien dusentech weruen dusentich ende tien hondert weruen dusentech ten
exequien ende ten graue ons heren. Die heileghe ingle songen hoechlec ende

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN / 99

die ghebenedide maget maria weende moruwelec. Daer viel si in onmacht op
dien soeten lichame haers lieuen kints ende alsi bequam en begherde si niet el
dan dat mense leidde inden graue met hem. Daer behelsde sine also vriendelec alsi mochte ende custene an sinen soeten mont harde menech

(f. 31V)

fout, ende sprac aldus toten ghenen die daer stonden omtrent:
"Ghenade, ghi heren, ghenade, ontfarmt v der ellendegher moeder, ghi die
mine vriende sijt. Laet mi doch hier merren met minen kinde. Laet mi dat ic
hem moghe ontdecken sijn soete anschijn ende ghesaden mi inder bescouwenessen van dien, dat mi sal wesen een groet confort. Hoert mi, ghi heren,
ende laet den lichame te legghene inden graue ende leuerten weder der armer
moeder al doot, sider meer dat sies ghebruken al leuende nemmeer en mach.
Ende ocht v niet ontfarmt der ellendegher moe(f. 3 2 R)der, so legt mi inden
graue met hem."
Die twee gods iongren wouden leggen den lichame inden graue ende die
soete moeder hiltene vaste ende trectene te hare wert ende aldus was daer
ghestreden, die vrouwe ende die heileghe gods iongre in karitaten ende in
minnen sonder nijt. Ende alse die iongre ons heren die vrouwe saghen so sere
wenen, so begonsten si oec so groet seer te makene ende so bitterleec te
weenne, dat deen ieghen den andren en consten een wort niet gespreken,
want der vrouwen seer ghinc hen meer ter herten dan haers selues ende hare
rouwe was

(f. 32V) hen swaerre te verdraghene dan haers heren doot.

Aldus was die gebenedide lichame inden graue gheleeght. Doe began van
ierst dat seer ende dat wenen vander soeter maghet marien. Si behelsdene met
herten ende met armen die tombe haers lieuen kindes ende custene harde
menechfout. Si custe oec den steen die bouen op dat graf gheleecht was. Si
versuchte so sere ende weende dat hare therte mochte sijn ghescoort inden
lichame. Doen quam sente ian, dien onse here sire moeder hadde beuolen,
ende begonste oec so sere te weenne ende te versuchtene dat hi met pinen
onser vrouwen op

(f. 33R) hief vander erden; nochtan hief hise op ende ont-

hiltse tusschen sine arme, want si was so ghetorment van suchtene ende so
vermoyet van sere ende so verswaert van weenne dat si hare seluen niet ghehelpen en conste. Doen quamen oec die heileghe vrouwen ende namen onser
vrouwen ende leiddense tusschen hen, so si best mochten, tote in die stat iherusalem. Ay god here, die doe hadde ghesien dat seer vernuwen, dat so groet
was dat en geen herte en mochte ouer pensen. Want diet sagen worden so
beruert dat si vielen in onmacht, want en hadde nieman dat seer van der
vrouwen (f. 33V) ghesien, hine hadder af moeten sijn beruert, al hadde hem
therte harder gheweest dan een steen. Want hare rouwe was so groet ende
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hare seer was so better dat daeraf beruert worden alle diet saghen; ende ouer
al daer si quam wert verheuen een groet seer, want si selue weende ende alle
die met hare quamen; ende also leidense die wenende toter herbergen mijns
heren sente ians. Daer onthiltse sente ian ende minnetse ende behoedese alse
sire lieuer moeder, sider dat onsen here was in den graue gheleeght ende dat
graf was gheleuert te hoede(f. 34R)ne den wreden lieden.
Binnen dien tide sat onse vrouwe dan, neen si niet maer si lach, want si was
so vermoyet dat si niet ghesitten en conste, maer si lach ende ouerpensde die
passie haers lieues kindes. Al wenende ende al suchtende bi wilen so pensde
si hoe iammerlike hi was anden cruce gehangen, bi wilen in wat manieren dat
sine hande ende sine voete dorsleghen waren metten scarpen naglen, bi wilen
pensde si hoe men hem edec te drinckene gaf met gallen ghemingt, bi wilen
pensde si hoe men hem die side ontploec sider dat hi versceden was. Aldus
(f. 34V) herdachte die soete maghet maria ende ouerpensde die bitter passie haers lieues kindes ende seide al wenende ende al suchtende:
"Aey ihesu criste, soete kint, hertelec vrient, waer omme heeft men v dat lijf
ghenomen met so scarper doot? Ay arme, de gene die hemelrike ende ertrike maecte ende onthout, hi leeght nv in een cleen graf. Ay, hoe onwerden
Toen hebben v ghegeuen die quade felle ioden, wel soete kint. Ay mi, nv es
mijn lieue doot, dat comen was van hemelrike om te gheuene dat leuen den
doden. Hi was comen van hemelrike ende hadde ontfaen dit kaytiue lijf (f.
3 5R), ende sine creaturen en kindens noch en duchtens niet, maer daden
hem al quaet dat si mochten. Herodes deden soeken om hem te nemene sijn
lijf, doe hi hinc an sire moeder borst. Daer na, alse hi volwassen was ende hi
hem pijnde die werelt te bekeerne ende hi dede op staen die doden ende
andre miraclen vele, soe daden hem die felle ioden allen lachter dien si mochten; ende techterst so doodden sine met so iammerliker scameliker doot, also
alse alle der werelt nv cont mach sijn."
Ay vrouwe vander glorien, fonteine van ontfarmecheiden, plantete van heilecheiden, weelde van (f. 3 5V) alre bliscap, claerheit vanden hemele, soetheit vanden paradyse, glorie der ingle, bliscap alre heilegen, margrite der
magede, ghebenedide vrouwe, v beuelic minen lichame, mine ziele, mijn
leuen, mine doot ende mijn opuerstannesse. Ghi moet sijn ghebenedijt met
uwen lieuen kinde, die es en was ende sal sijn altoes ghebenedijt met den
vader ende metten heilegen geeste in die ewicheit sonder inde Amen.
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TEKSTVERKLARING

Enkele veel voorkomende moeilijkheidjes zet ik hier samen voorop: -n(e) _
hem; -ne = verbogen infinitief; inne = ic en; helpdi: helpt gij; sire > sijnre
>sinere; zie A. van Loey, Middelnederlandse Spraakkunst. 1. Vormleer.
Groningen / Antwerpen, § 30.
F. 14V
rouwe: smart, hier klacht. -forme: model, voorbeeld. - ontbiedt: wens ik. Het
onderwep `ic' is niet uitgedrukt, omdat het in het voorafgaande possessivum
ligt opgesloten; zie Stoett § 5, i. - Wie sal...: Jeremias 9, 1: "Quis dabit capiti meo aquam et oculis meis fontem lacrimarum et plorabo die et nocte interfectos filiae populi mei." De `interfectos' worden hier vervangen door
Christus. In de vertaling van 1360 luidt dit: "Wie sel minen hoefde geven
water ende minen ogen een fonteine van tranen? ende ic sel dach ende nacht
bewenen die verslagene der dochter mijns volcx..."
F. 15R
troestene: als object van `ghewerdeghe' kan het zonder `te', zie Stoett § 278.
- met v: nl. God: - zielen: (handschrift ziele) het meervoud op grond van het
Latijn: `sponse dilecte Dei'. - Wat: (hs. Want) waarom? - onwet: schandelijke daad, onrechtmatigheid. - op gheleuert: overgeleverd, toevertrouwd, toegewijd.
F. 15V
te verstane: te streven naar, zich toe te leggen op. - op ghedragen: toegewijd.
- onbedwonghenen: onbedwingbaar, vrij, ongeremd. - ghelach: beviel. -droech
in egypten: Latijn portavit in Egyptum `bracht naar Egypte'. - voesterde:
opkweekte, verzorgde.
F. 16R
die hem gheuolghet quamen: over de constructie comen + voltooid deelwoord
als appositioneel adjectief zie Stoett § 262. - 0 ghi dochtee...: "Filiae
Jerusalem, nollite fiere super me, sed super vos ipsas flete et super filios vestros" (Luc..23, 28). Het Lectionarium. Amsteld. 132 vertaalt `up uwe kinder', 1360 terecht `op uwe sonen'.
F. 16V
De tekst is door het omslaan van het blad (16 R-V) enigszins in de war.
Latijn: "Ihesus, non clarus imperio sed plenus obprobrio (Jesus, not glorious
in majesty, but full of dishonor). De woorden `niet alse here' zouden beter
voor `maer' geplaatst worden. - onwetege: snode, misdadige.
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vrouwe: heerseres, gebiedster. - Ic bidde v: de auteur richt zich met ghi en u
tot Maria, terwijl zij Hem tutoyeert. Dat Maria verderop Christus tutoyeert, maar Christus Maria niet, daaraan is niets ongewoons. - te vertreckene:
om te vertellen.

F. 17R
ic quam ten anegange: ik kwam net op tijd. - schorgien: gesel(riemen). bespou: bespuwde. Verleden tijd van het sterke werkwoord `spuwen'. - handelen: behandelen. - macht: hs. nacht.

F. 17V
hare kint: hun kind. - ledet: (uit ledetet) leidde het.- stat: plaats - groet volt:
concursus populorum. - bescerneden: voor de gek hielden. Latijn: illudentes
ridebant. - lingenen: (enkelv. lingene) drek, vuilnis, modder.

F. 18R
serechste: bedroefdste, verdrietigste. Latijn `mestissima'. - die hem gheuolght
quamen: zoals boven fol.165V, Stoett § 262. - si ontleeddene mi: ze (de vrouwen) leidden Hem weg.van mij. Ontbreekt in het Latijn, regel 71. - onthielden: ondersteunden. - nichelde: nagelde.

F. 18V
lam: zie Is. 53, 7. - doedt: slacht. - wewite: pijn. Kiliaen noemt het `vetus
Flandr.' Uit de bewijsplaatsen bij Verdam krijgt men de indruk dat het
woord tot het medisch jargon behoorde. - si: nl. anxte en wewite. - gheworden: verwoorden, onder woorden brengen. - confort: troost, steun. - tale: (uit
te dale ) nederwaarts. - maescheren: bezoedelen. Het MNW (4, 1202, sub
masceren) kent geen levende voorbeelden van het door Kiliaen opgenomen
mascheren `maculis deformare, squalore inquinare'. - die scoenste van ertrike: pre filiis hominum speciosus (ps. 44, 3). - donsienste: lelijkste. - prophecie: vidimus eum, et non erat ei species, neque decor (Is. 53, 2).

F. 19R
wertheit: hier waardigheid. - ghedonckert: verduisterd. - faelgeerde:
bezweek. - onderghinc mi de sprake: ontnam mij het spreken. Latijn: dolor
verba rumpebat. - vertoende: vertolkte. Latijn: vox triste sonabat oris vulnus
denuncians mentis.

F. 19V
pijnde: ze (Maria) probeerde.. Het onderwerp is niet uitgedrukt omdat het in
de voorafgaande zin (hare) ligt opgesloten, zie Stoett § 5, g. - vten monde:
duidelijk (het tegenovergestelde van binnensmonds). - die meestersse vanden
sprekene: vocis magistra, nl. de tong. - mesliet: misbaar maakte, jammerde.

F. 20R
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ghehengen: toestaan. - vor v: in uw plaats. - Ay doet: Ach dood.

F 20V
doet (dese arme moeder): dood. - doech so vele dor mi: bewerk voor mij

(dat). - ontroest: ontmoedigd.
F 21R
kaytiue: ellendige. Lat. impii. - cider meer dat: nadat, dewijl. - mine roect
niet: mij kan het niet schelen. - op dat: ic als ik maar, op voorwaarde dat. hanghet: hangt haar.(samen met haar kind aan het kruis).
F 21V
een dootlec leuen: Latijn r. 112: Morte mori melius mihi quam vitam ducere mortis. - die allen menschen: het antecedent is lammeken. - dor mi: voor
mij.
F. 22R
nv bliuic sonder <kint>: `kint' ontbreekt in het handschrift; toegevoegd op
grond van het Latijn: deseror prole (Marx 118). - Ay arme moet een variant
zijn van Acharme. Zie 'ay arme' ook op f. 20V, 26V, 30R en 34V. Het is dus
niet nodig om `Ay arme' te amenderen in `Ach arme'. Bovendien wijst een
anonieme Academische lector mij op `Ay arme' bij Hadewijch (Strof. ged.
1, 49). - Mijns kints: is een genitief na interjectie, zie Stoett § 177. - waer
wert: waarheen.
F 22V
sire moeder: voor de genitief zie Stoett § 167, III. - ic wille dat dese si dijn
kint: eigenzinnige vertaling van `ecce f lius tuus' (Joh 19, 26).
F. 23R
die niet (en cesseerde): antecedent is Ian. - voltomen: hier `vervuld worden'.
- die van mi (ghescreuen): over mij.
F 23V
mijn scaep: enkelvoud. Latijn: ouem erroneam (Matth. 18, 12-13). - dat si:
dat het gebeure.
F 24R
begheue: handschrift beghere. - wanen: van waar. - daer wert: waarheen; zie
Joh. 7, 34.. - uwer ware nemen: zorgen voor u. - diene haer voert dan mi: dien
haar dan verder dan mij, na mij.
F 24V
verheescht: hees geworden. - haesten: hs. haeste. - ietoe: reeds, alree.
F 25R
moruweliker: inniger.
F 25V
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meitien swerde des rouwen: verg. de woorden van Simeon in Luc. 2, 35 Ende onse here: terwijl onze Heer.

F 26R
ouermids: midden door.

F. 26V
so ghedanen: zodanige. - gheworden: verwoorden. - verstoruen: verstijfd. bebleect ende verdonckert: Latijn pallebat. Bebleect niet in het MNW.
Misschien is de eerste b van bebleect ontstaan door anticipatie van de tweede b. Geëmendeerd in verbleect vormt het een mooie alliteratie met verdonckert `onherkenbaar'. - dat sceen: hs. Dat sceen. Het lijkt me beter om,
ondanks zijn hoofdletter (Dat), de zin te laten doorlopen: `zodat het scheen'.

F. 27R
dor mi voor mij. - bestaden: begraven. - hare op te verheffene: zich op te richten.

F. 27V
ghereken: bereiken.

F. 28R
gheroedt: rood gekleurd. De letters -ro- zijn niet duidelijk; ik had eerst -w-,
dan -vo- gelezen. Het Latijn neemt evenwel elke twijfel weg: "Tamquam
mortis pallor eius perfuderat vultum, tamen genis et ore rubea erat Christi
cruore" (Marx 202).

F. 28V
verquam: zich herstelde, tot zichzelf kwam. - behelsdene: omvatte Hem.

F. 29R
te sinen hoeden: aan het hoofdeinde. - nette: dezelfde bewoordingen gebruikt
Luc 7, 38 met betrekking tot Mara Magdalena: lacrimis coepit rigare
(pedes).

F. 30R
harde lettel was hare: letterlijk `zeer weinigen waren van hen', ze waren met
weinig. - harde lettel man (handschrift hadde) weinig mannen. Latijn 233:
"paucusque virorum qui lugerent Christum."

F 30V
mensche: als mens (tweemaal). - vrouwen: genitief enkelvoud na `sien'; zie
Stoett § 167; III.- gods vrient: Latijn: vir nobilis en discipulus eius. - ghedaen:
denk bij `hadde'. - begaedden: verzorgden voor de begrafenis.

F 31R
daden ...ten exequien: Latijn ex(s)equias decantabant. `Verrzorgden de uitvaart'. Voor de uitdrukking `ten exequien doen' verg. `ter erden doen'
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(MNW 2, 246). - hoechlec: op plechtige wijze, met veel eerbetoon. - leidde:
zou leggen.
F 31V
merren: blijven. - ghesaden: verzadigen. - bescouwenessen: aanschouwen. Dit
substantief ontbreekt in het MNW. - laet (den lichame) : laat achterwege. ende leverten: maar geef Hem. - sider meer dat: dewijl, omdat. - sies: zij Hem.
F. 32R
(graue) ende: maar. - trectene: trok Hem; trekken was oorspronkelijk een
zwak werkwoord.
F. 32V
van ierst: opnieuw. - met herten: Latijn 276: omni corde.
F. 33R
nochtan: toch, niettegenstaande de moeite. - nieman: onlogische ontkenning.
F. 33V
verheuen: aangeheven. - onthiltse: nam ze op in zijn huis, verleende haar gastvrijheid.
F. 34R
gheleuert te hoedene den wreden lieden: Latijn: Judeis signatum est monumentum, et traditum est custodibus (ed. De Vries 287) en verg. "munierunt
sepulcrum signantes lapidem, cum custodibus" (Matth. 27, 66).
`Toevertrouwd aan wrede lieden.om te bewaken." - ontploec: opende.
F. 34V
onthout: in stand houdt. - onwerden Toen: afschuwelijk loon.
F. 35R
scameliker doot: schandelijke dood. - plantete: overvloed. Latijn: sanctitatis
ubertas.
F. 35V
opuerstannesse: opstanding, verrijzenis.
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CONCORDANTIE

Ter vergelijking van de Middelnederlandse tekst met het Latijnse origineel
heb ik de editie Marx gekozen, omdat daar de regels genummerd zijn. Alleen
voor het laatste stuk, dat in het handschrift van Marx ontbreekt, moest ik
een beroep doen op de uitgave van Adriani (1873), die door De Vries 277292 is overgenomen.
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Marx, regel
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Ghi vrouwen

15R
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15R
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Maria volgde Hem

16R
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weent om u
pijnlijk verhaal
geseling
Pilatus
gekruisigd
Maria in de steek gelaten
sprakeloos
samen sterven
wrede Joden
Johannes
Maria en Joh. sprakeloos
Mi dorst
onuitsprekelijk leed
geef me Zijn lichaam terug
poging tot omhelzing
kruisafdoening
kust Zijn lichaam
de vrouwen wenen
de engelen ook
begrafenis
betwisting over lichaam
Johannes' verdriet
onze folio

in Johannes' huis
33V
Maria zat niet
34R
Maria herdenkt passie 34V
graf
Herodes
35R
dood
35R
slotgebed van auteur 35V
aanbeveling
35V
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16R
16V
17R
17V
18V
19R
19V
20R
21R
22V
24V
25V
26V
27R
27V
28R
29R
30R
30V
31R
32R
33R

22
25
60
67
75
83
89
94
103
123
146
164
174
182
198
204
218
232
234
251
268
279

Marx, regel

De Vries

291
ontbreekt

286, 30
287,13-15
287,18
287, 27
287, 29
287, 35
291,12
292, 3

Adriani p.

90
90
91
91
91
91
96-97
98

TOEGIFT
Bladeren we wat verder in dit Gentse handschrift 1353, dan ontmoeten we
op fol. 38V-71V, een cluster van korte teksten, die een gedicht (een kint es
ons gheboren) omsluiten, dat ik in 1992 heb uitgegeven in de
Cultuurhistorische caleidoscoop voor Willy Braekman. Deze teksten dragen
de volgende ingekorte titels:
die . vij. getiden ...van sinen lillen'
f. 38V-46R
een inganc van bedingen
f. 46R-V

f

46V-48R

f. 48R-49R
f. 49R-50V
f. 50V-52V
f. 52V-54V
f. 54V-58R
f. 58R-61R
f. 61R-63R
f. 63R-68V
f. 68V-70R
f. 70R-71R
f. 71 R-V

bedinghe vander minnen
vanden heileghen geest
vanden heileghen sacramente
toten drie personen
beliinghe der gaven
vanden verlorenen sone

Een kint es ons gheboren
vander vrucht der verdienten
van een minnechliken betrouwene
vanden heileghen cruce
bedinghe (van) paus clement

lof ons hemelsche vaders

Het gedicht op f. 61R-63R: vander vrucht der verdienten ons heren: (in het
vervolg Verdienten genoemd) en de tekst op f. 63R-68V van enen minnechliken betrouwene tot gode, (afgekort tot Betrouwen), bestaande uit een prozastuk dat ongemerkt overgaat in verzen, leken me de moeite waard om wat
nader te beschouwen.

7

Deze merkwaardige passieoverweging, ingedeeld volgens de zeven getijden, begint als
volgt: "Te mettentide alle diepheit wart gesocht, Alle trouwe liet haer vinden, alle gewout
liet haer vanghen Ende alle cracht liet haer binden, alle starcheit beuede, alle minne wart
gehaet, alle waerheit wart beloghen, alle edelheit wart bespot, alle scoenheit wart bespouwen, alle hulpe wart gelaten. 0 heilege waerdege vrouwe Ende in hoe bitterleken groten
lidene was v moederlike herte...
Zulke opsommingen van antithesen komen ook voor in de andere getijden.
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VERDIENSTEN
Men zou dit een mystiek gedicht kunnen noemen. Mystiek omdat er zinnen
in voorkomen zoals vers 88 (Si ghebruken haer lief in vrouden) en 12 maal
het woord minne(n). Een `ic' valt echter niet te bekennen; het is altijd wi of
hi of si. Een enkele keer laat het didactisch toontje zich gelden: 21 en 22 (dat
willen wi alle bekinnen...dat es waer).
Een gedicht, ja in zekere zin, maar dat hier en daar eerder rijmend proza benadert. Hier is zeker geen groot woordkunstenaar aan het werk. Als een soort ref-

rein komt 32-34 terug in 47-49, in 56-62 en in de slotverzen 90-97, maar consequente rijmschemata zijn niet te ontdekken. De auteur herhaalt wel eens een
gehele versregel: 62, 68 en 97 (in dijnre minnen cracht) en, wat erger is, hij vermijdt niet dat hetzelfde rijmwoord op korte afstand weer opduikt, een regel waartegen de meeste dichters toch niet zondigen: 20 en 25 daer; 51 en 54 verbliden;
76 en 80 vergaen; 74 en 83 verstaen; 85en 89 ontfaen: ontvaen (een spellingsvariant doet daar niets aan a f). Hij maakt ook een verregaand gebruik van assonanties: 29 en 31 Jouen: hoghen, 35 en 37 ganc: becant, 36 en 38 wise: bliuen enz.
Deze en de volgende verzen vertonen mijns inziens een grote gelijkenis met
wat Ruusbroec als dichter presteerde. Frank Willaert 8 heeft de kenmerken
daarvan genoemd: in de rijmschemata is geen systematiek (p. 145), de ongelijke lengte van de versregels (p. 144), de variaties in het aantal hef fi ngen (p.
144), de kopiisten schrijven de verzen als proza (p.145). We kunnen daar bijvoegen dat Ruusbroec niet terugschrikt voor een assonantie. Ook bij onze
houterige, onkunstige dichter vinden we die ongelijke verslengte, steeds variërende rijmschemata, een enkele maal hetzelfde rijmwoord 9 , veel assonanties.

8

In de bijdrage van Frank Willaert over `De prozaist als dichter. Berijmd proza en verzen in de werken van Ruusbroec', in Th. Mertens (ed.), `Boeken voor de eeuwigheid' (Amsterdam 1993),141155 vind ik geen enkele twijfel aan het auteurschap van Ruusbroec. Het gebruik van een w000rd
als jammerdaal, dat volkomen buiten zijn gewone taal ligt, doet daaromtrent toch twijfel rijzen.
Er zijn in die gedichten meer van die woorden. B.v. onghebadich (ed. 4, 7, 14: Scalc ende
wreet ende onghebadich), waarschijnlijk met de betekenis `die zich niet laat bidden, onvermurwbaar'. In het Zoutleeuwse leven van Sente Kerstine (CG 130, 21, v. 1047) staat het
substantief `onghebadechheed', waarvan de betekenis dubieus is.
Een ander vreemd geval bij Ruusbroec is de oostelijke vorm `ghevreegt' (ed. 4, 4, 23: Wats
hier gheseecht? Wats hier ghevreegt?).

9 B.v. den edelen wijn (24 en 28); sonder gront (32 en 35); ontfaen (9, 25 en 27), ic begheere:
verteeren (10, 11 en 29)..
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TEKSTUITGAVE

Dit es vander vrucht der verdienten ons heren
0 heyleghe wonden, 0 heyleghe bloet,
0 heyleghe verdiente, 0 grote vrucht,
0 oueruloet (f. 61 V) der minnen,
4

Die om onse salecheit
Es ghetoent daerinne
Dat hi in desen Jammerdate

7

woude comen om onsen wille,
Af nemen onse gebreclecheit,
ons maken sijns vader kinder,

10

Sijn selues erue ons gedeilt
Dat wi daer comen inne
In sijnre hogher maiesteit,

13

uerwlt met allen wonne.
Die nv hoescheit pleghen sal
Hi moet hem weder minnen,

16

Die soe vele gheleden heeft
voer ons in allen sinnen.
Hi heeft gedraghen onse bordene swaer

19

die niement en mochte verwinnen.
Hi heeft den camp geuochten daer
- dat willen wi alle bekinnen -

22

Ende al verwonnen, dat es waer.
Nv es hi bouen der sonnen claer,
Ende regneert in glorien

25

Ende (f. 62 R) met alle heylegen daer
onderdanich sine ghebode.
Ende al van minnen

28

het en es niement swaer
dat si den here louen
ewelijc ende emmermeer

31

In hem seluen hoghen.
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32

Singet den here nuwen sanc;
lof, ere ende danc
hem in allen tiden.

35

Snel so es der minnen ganc
in menegherande wise.
Dat es den menegen wel becant,
die inder minnen bliuen.
In hoghen loue woenen si,
in hopen sijn si blide
si begheren anden here
dat hise in minnen sterke sere
in sinen name liden.
si verbeiden, al eest lanc,
sonder eneghen onderganc,
te sinen vrien wille.

38

41

44

47

Singet den here nuwen sanc.
lof, ere ende danc
hem in allen tiden,

50 die ons van minnen heeft gheleert,
dat hi ons wille verbli(f. 62 V)den.
wi selen ouer liden
53
- hi heeft den wech bereet ende in hem verbliden
sonder onderlaet.
56

59

61

0 god alre minleecst,
0 here alre hoechst,
0 coninc alre milst
ende alre heyleghen troest,
Die met dinen bloede
ons allen hebs verloest,
uerwlt met allen goede
in dijnre minnen cracht.
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Wes ewelike ons hoede
64

vore des duuels macht,
Dat wi di moghen dienen
altoes dach ende nacht,

67

Ende di ewelike louen
in dijnre minnen cracht
Metten ingelen hoghe;

70

daer nes anders gheen ghewach.
Dusentich iaer voer dinen oghen
En es maer als een dach,

73

die ghisteren was es leden.
Also mach ment verstaen:
Daer en es maer een ghedincken bleuen,

76

Hoe sciere es dat vergaen.
Maer (f. 63 R) altoes in nuwer vrouden spele
dat sal ewelike staen

79

Int geseiscap van allen heyleghen.
Nemmermeer en mach dat vergaen.
Die bliscap van hier bouen es also ghedaen:

82

Men machse gheene gelike gescriuen
noch in haer seluen doen verstaen.
bouen mate sijn si rike.

85

Die dat ghebruken hebben ontfaen
van alre sorghen sijn si quite
ende van alre pinen ontgaen.

88

Si ghebruken haer lief in vrouden
Met ewegher minnen sijn si ontvaen.
0 god alre minneleecst,

91

0 here alre hoechst,
0 coninc alre milst
Ende alre heyleghen troest,

94

die met dinen bloede
ons allen hebt verloest,
verwlt met allen goede

97

In dijnre minne cracht.
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TEKSTVERKLARING
erue ons gedeilt: absolute constructie.

10
11
13

Dat: zodat.
uerwlt: vervuld; bijstelling bij `wi'. We kunnen ook lezen: `comen

uerwlt:' (worden vervuld); zie Stoett § 241, opm. II.
14
17
18
19
20
27
31
32

hoescheit pleghen: welwi llendheid bewijzen (op grond van wederkerigheid).
in allen Binnen: in alle opzichten.
bordene: last, nl. de gevolgen van de erfzonde.
verwinnen: de baas worden, te boven komen.
daer: hs. dur of o(n)ur of iets dergelijks.
al: geheel, vol.
In hem seluen hoghen: zijn eigen lof vermeerderen.

Cantate Domino canticum novum; laus ejus in ecclesia sanctorum...
(ps. 149, 1).
danc hem: dank aan Hem; verg. Deo gratias.
33
35
Snel: bedrijvig.
sterke ... liden: sterker maken om te lijden; zie Stoett § 279.
42
44
verbeiden: volharden, het uithouden.
onderganc: verzwakking; mogelijk verwijst het woord hier naar de
45
zondeval.
te sinen vrien wille: volgens Zijn eigen vrije beschikking.
46
ouerliden: van levenswijze veranderen, een andere weg inslaan (trans52
migrare).
daer nes anders gheen ghewach: zonder andere bezigheid; ze gaan er vol70
ledig in op, ze zijn er geheel van vervuld, ze wijden er zich volledig aan.
71-73 Quoniam mille anni ante oculos tuos, tamquam una dies hesterna,
quae praeteriit (ps. 89, 4).
85
ontfaen: verworven, bereikt.

BETROUWEN

Inhoudelijk direct aansluitend bij het vorige gedicht maar met een eigen titel in
rub riek, volgt een prozatekst die op het einde zo goed als ongemerkt, paleografisch zowel als inhoudelijk, overloopt in een tweede gedicht zonder eigen titel en
doorlopend geschreven. Proza en gedicht vormen een merkwaardig geheel.
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Het proza is een soort soliloquium, waarin een dialoog wordt opgevoerd
tussen het ic en Christus over de reden van Zijn passie. Het antwoord luidt
vanzelfsprekend `uit liefde'. Maar hoe kan ik waardig aan die liefde beantwoorden? Christus wijst de weg: "door te zinken in het niet van jezelf; als jij
uitgaat, kan ik ingaan en mezelf minnen, eren en loven in jou" (f. 64V). Een
dergelijke gedachte vinden we ook bij Hadewijch, die Willem van St. Thierry
navolgt: "Amas et te ipsum in nobis...sic nos efficiens tui amatores, imo sic
te ipsum in nobis amans (PL 184, 375; Van Mierlo in OGE 3, 1929, 55).
Zeer merkwaardig is de daarop volgende zin: "mijn eigen werken zal ik jou
zo eigen maken, alsof jij ze zelf had verricht. Zo zal je mijn liefde beantwoorden met mezelf." De auteur dankt voor zulk uitzonderlijk mystiek
voorrecht.
Het gedicht sluit daar zeer goed bij aan, alleen de vorm is anders.
Opvallend zijn opnieuw de woordelijke herhalingen.
V. 1-4 van de beginstrofe komen terug in v. 38-41; de hele beginstrofe (v. 16) sluit het gedicht ook af (92-97).
Versregel 12 ( Ach wel ouersoete here) daagt weer op in 49. Vers 68 (Hi
woude onse scout allene betalen) echoot in 76 (Want haer scout es al betaelt). Vers 69 (Dat dede hi wel anschine ) wordt nogmaals gebruikt in 79
(dat doe ic wel anschine).
Assonanties zijn hier duidelijk geringer in aantal: 45 en 47 ghenaect: gesaet;
74 en 76 mesdaet: betaelt; 88 en 90 gheneicht: bereit, al is door de de onduidelijkheid van de rijnschemata hier enige voorzichtigheid geboden.
Enkele keren wordt een rijmwoord te dicht bij zijn voorganger herhaald: 15,
22 en 30 te voren; 24 en 28 verloren; 33 en 36 ontfaen; 46 en 50 (en ook al 8
en 35) sere; 65 en 77 pine.
Proza en volgend gedicht hebben zoveel gemeenschappelijks dat hier moeilijk sprake kan zijn van een van elders overgenomen gedicht. Het proza gaat
ongemerkt over in poëzie.
Inhoudelijk zijn de twee gedeelten op elkaar afgestemd: "geeft mi raet ende
lere mi" (f. 64V) en de laatste zin van het proza "du hebs mi geleert ende
hebs mi ghegeuen goeden raet" komen terug in vers 6-7: "hi sal mi die waerheit leren / hi sal mi gheuen goeden raet" en in het slotvers 94 "mi die waerheit leren."
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PROZATEKST
Dit es van (f. 63V) enen minnechliken betrouwene tot gode
IC peinsde in mi seluen ic wille een luttel spreken met gode, want hi nv ende
alle weghe ieghenwordich es ende ic hem dies betrouwe, dat hi in mi de waerheit spreken sal, dies ic hem vraghe. Ende ic seide:
"o goede here, wat heefti hier toe brocht, hoe bestu hier toe comen, waer
omme hebstu dit ghedaen, wie heefti hier toe gedwonghen tote alsoe scandelijc ende alsoe lachterlijc confuseleke grote versmaetheit ende oec tote
alsus bitterleke gruweleke vervaerleke grote tormenten ende pinen in alsus
menegherande maniere ende alsus langhen tijt geduerende? Wat heefti hier
(f. 64R) toe brocht?"
Ende die here antwerde ende hi sprac in mi die waerheit. Ende ic seide:
"o goede here, nv bekinnic wel: di heeft hier toe brocht dine onghemetene
grondelose minne, die du hebs eweleke tote onser salecheit. Di heeft hier toe
brocht dine grote ouerschinende wtgaende minne, die du hebs ewelike tote
onser salecheit. Di heeft hier toe brocht die volheit dijnre doegt, die du hebs
ons te uerwlne met allen vreden, met allen vrouden inden geloue ende met
allen dogeden ouervloiende ouermids den heilegen geest. Ende nv benic soe
arm ende al dat ic vermach es soe cleine, die groetheit deser minnen niet te
verantwerdene, het en es alte (f. 64V) male niet werdich dattu ene werf daer
op sout sien ocht dattu dies ghedincken souts. Dat bekinne ic ende belie ic
voer di; hier omme geeft mi raet ende lere mi, dat biddic di. Hoe salic na
mijnre armheit ende na mijnre cleinheit die groetheit dijnre minnen Alre
naest ende alre best moghen verantwerden?"
Ende de here antwerde ende sprac te mi:
"Want du dus arm best, soe ganc noch meer dijns selfs vte ende alle dijnre
eighenscap ende oec al dattu selue best in geeste ende in naturen ende sinke
di alte male in dat niet dijns selfs, ja van rechten armoede ende van rechter
cleinheit dijns selfs. Ende alse du dus arm best ende (f. 65R) [ende] dijn selfs
wt gegaen, dan salic in gaen. Ende ic sal mi seluen minnen. Ic sal mi seluen
eren ende louen in di. Ende ic sal mijn selfs werke dine also eyghen maken
alse oft duse selue hads ghedaen ende aldus saltu mi minnen, mi eren ende
louen met mi seluen. Ende aldus salstu mine minne ende mine goetheit verantwerden met mi seluen. Ende dit verantworden salic nemen van di alse ene
werdeghe offerande, die mi sere behagelike es van di. Ende aldus so moghestu die groetheit miere minnen alre naest ende alre best verantwerden met mi

116 I VERSLAGEN & MEDEDELINGEN

seluen."
Ende ic seide:
"o goede here, dies biddic di dattu dies ghewerdeghen wils selue te sine (f.
65V) een minne ende een lof dijns selfs in mi ende met mi, nv ende eweleken
also di behaghelike es ende also du ghesproken hebs. Ende houti te mi wert
met di seluen ende oec met allen dinen creaturen die sijn in den hemel ende
inder erden ende oec inder tijt ende inder ewecheit, also alsti behageleke es.
Ende ghef mi allene wijsheit ende ghedoechsamecheit, goetlike ende minnechlike te lidene alle dattu ouer mi gestaden wilt. Dies biddic di ende dies
betrouwe ic di, want alsic mi te di waert kere in dijnre minnen, sone darf ic
met ghenen dinghen sijn becommert, ghelast van herten, die ghescien in den
hemel of inder erden oft oec in allen creaturen, want (f. 66R) du best selue
mijn voersprake mijn boetscap dragher, mijn orboer doende [in allen ende] in
allen siden: in die hoecheit der hemele tote dinen vader, op de nederheit der
erden tote den menschen, inden dale des vagheuiers tote den zielen. Hier
omme, al dat onrecht daer mi de mensche in setten, ende oec alle dat onrecht
daer ic mi seluen in gheset hebbe van minen kintschen daghen op, in al dat
onrecht willic gherne staen sonder enech behelp ende sonder eneghe onscout
met marien magdalenen en<de> late di dat verantwerden, here, also als di
behagelike es. Want daer willic gherne in staen di teren eweliken loue ende
teenre eweliker eren ende oec in eenre (f. 66V) beteringhe ende in enen ghenoech doene voer alle mine ghebreke, ia, al ware nochtan .m. dusentech ende
noch .m. weruen meer ouermids die hoge werdicheit ende vruchten dijns verdienens. Dat du mi in dijnre minnen allene toe gheuoecht hebs, dies moete di
sijn eweliken lof, want du hebs mi geleert ende hebs mi ghegeuen goeden raet.
Hier omme alle minen troest ende minen toeuerlaet es in onsen here...

TEKSTVERKLARING

F. 64R ouerschinende wtgaende minne: alles overtreffende, naar de mensen toegaande minne.
F. 64R niet te verantwerdene: om te beantwoorden. Voor de ontkenning
zie Stoett § 222.
F. 64V sinke (hs. sinken): imperatief op dezelfde voet als ganc; Van Loey
1, §51.
F. 65R dine maken: tot de jouwe (nl. werken) maken. Over het zelfstandig gebruikte bezittelijk voornaamwoord als praedicaat zie Stoett
§ 82.
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F. 65V een lof dijns selfs in mi: ik zie in het eerste `in' een anticipatie van
het volgende `in' en heb het daarom geschrapt: een lof dijns selfs.
- te lidene: om te verdragen. - ghelast: bezwaard. - die ghescien: het
antecedent is dinghen.
F. 66R voersprake: pleitbezorger, verdediger. - mijn boetscap dragher: (hs.
draghen) mijn afgezant. - orboer: voordeel. - in allen: ofwel is hier
een woord weggevallen, ofwel is het een dittografie. - van ...op:
van kind af aan. - onscout: verontschuldiging, vrijpleiting. - en late
di dat verantwerden: en laat aan jou de verantwoordelijkheid, de
verontschuldiging, de rekenschap, de verdediging over. - teren: te
eenre. - toe gheuoecht: geschonken.

GEDICHT
Hieromme alle minen troest ende minen toeuerlaet
es in onsen here.
want hi wale weet minen armen staet,
4

Sal hi hem te mi wert keren.
Hi sal mi ghetrouwe sijn
ende mi die waerheit leren.

7

hi sal mi gheuen goeden raet.
Ende mi sterken sere,
also dat ic den viant quaet

10

Ende daer toe der werelt (f. 67 R) raet
en volghe nemmermere.
Ach wel ouersoete here,

13

hoe hebstu ons vercoren!
herte ende sin, ziele ende lijf
geefstu ons te voren,

16

want du quames inder maget scoet
ende wort mensche geboren.
Du stortes dijn bloet al roet

19

ende droeges ene crone van dome.
Du leets oec die better doot
Ende dales toter hellen noet,
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22

daer in waren te voren
die om die sonde van adame
Trike hadden verloren.

25

Du gaues hem weder bliscap groet
Ende vroude alsonder toren,
want nv en sorghen si nemmermeer

28

Dat het sal werden verloren;
si sijn ter porten in gegaen,
Die besloten was te voren.

31

Tboec des leuens es ontdaen,
daer si in lesen (f. 67 V) ende verstaen.
alle waerheit hebben si ontfaen.

34

Tlicht der glorien es op ghegaen
ende schinet herde sere.
Daer si groete bliscap inne ontfaen

37

met eweliker eren.
alle mijn troest, mijn toeuerlaet
es in onsen here.

40

Want hi wel weet minen armen staet,
Sal hi hem te mi wert keren.
Daer ic so langhe na hebbe gehaect

43

Ende dicke omme hebbe ghewaect,
dat sal hi mi verlenen houde.
Die tijt die es alsoe genaect,

46

Ic verblijts mi herde sere
want sonder hem en wordic niet gesaet
nv noch nemmermere.

49

Ach wel ouersoete here,
ende hoe minstu ons soe sere!
Want du en spares vleesch noch bloet,

52

eere noch goet,
noch daer toe vrient ne ghene,
Daer omme dattu laten wouts

55

den dienst (f. 68 R) in onser eren
te ueruolghene onse salecheit
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58

61

64

67

70

73

76

79

82

85

88

91

TIN/ ende emmermere.
Waer sach noit man dit wonder groet
ocht wie sout moghen bedincken,
Dat hi wt sijns vader scoet
Neder woude sinken
In desen diepen Jammerdale,
Ende den kelect allene drinken
Die ghewlt was met onser quale
Ende met menegerande pine
- die wi verdient hadden herde wale Ewelike verloren te sine.
Hi woude onse scout allene betalen.
Dat dede hi wel anschine
Ane den cruce, al daer hi hinc.
Daer bat hi voer de sine,
Ende oec en woude hi vergheten niet
die hem andeden die grote pine:
"0 vader, verghef hem hare mesdaet
Ende ghef hem medicine,
Want haer scout es al betaelt
Ende oec der (f. 68 V) sonden pine
die hem te mi wert keren wille.
dat doe ic wel anschine.
Ic hebbe mine arme wide ontdaen,
Ic wilse alte male ontfaen.
Mine voete sijn bi een ghestaen,
Ghenaghelt herde vaste.
Ic en wille den sondare niet ontgaen.
Ic wille dat hi ruste
ende van sinen sonden aue staen
ende hem daer af sceide.
Mijn hoeft dat es neder gheneicht.
Ic wille sijns verbeiden.
Minen mont es te cussen al bereit.
Ic wille hem ontfanghen met groter eren."
Alle mijn troest, mijn toeuerlaet
es in onsen here.
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94

want hi wel weet minen armen staet,
soe sal hi hem te mi wert keren.
hi sal mi getrouwe sijn

97

Ende mi die waerheit leren.

TEKSTVERKLARING
1

Hieromme fungeert als verbindingswoord van het proza naar het
gedicht.
3

want: omdat.

7

met deze woorden eindigde ook het prozastuk.

15

geefstu ons te voren: lever jij ons over.
noet: lijden.

21

27
sorghen: vrezen.
29 porten: hemelpoort. Voor `porta coeli' zie b.v. Gen. 28, 17 en verg.
`haec porta Domini, justi intrabunt in eam' (ps. 117, 20). Zo wordt
ook Maria in haar litanie aangeroepen als porta coeli.
31 Tboec des leuens: in bijbels spraakgebruik het boek waarin de namen
van hen, die God genegen is, staan opgetekend; verg. o.a.: "non delebo nomen ejus de libro vitae" (Apoc. 3, 5) en " nisi qui scripti sunt in
libro vite Agni" (Apoc. 21, 27). - ontdaen: geopend.
44
50

houde: (hs. soude) spoedig, weldra.
ende aan het begin van een uitroep, zie Stoett § 293.

51-56 deze zin is niet erg duidelijk. Ik versta letterlijk: je bekommerde je
noch om vlees noch om bloed, door dewelke je zou willen ontgaan de
dienst van te voltooien onze zaligheid. Je ontzag niets waardoor je de
51

dienst ter voltooiing van onze zaligheid zoudt willen verzuimen.
du en spares: je gaf niet, je ontzag niet, je bekommerde je niet (om).

56 te uervolghene: om te volvoeren, om door te gaan, om door te zetten.
Omdat je zou willen achterwege laten de dienstverlening bij het
bewerken van onze zaligheid.
68

anschine: duidelijk.

71

de sine: hs. te sine.

82

bi een ghestaen: bijeen staande. Het deelwoord soms ook in de zin van
`staende' (MNW 2, 1694).

83

ghenaghelt: hs. ghenaghet.
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SAMENHANG
In hoeverre horen de drie teksten van deze toegift samen en kan men misschien van een gemeenschappelijke auteur spreken? Ik wees reeds op de eenheid van proza en gedicht in Betrouwen. Ook zijn er enkele verbindingselementen tussen de andere delen.
A. Eerst tussen Verdienten en Betrouwen, proza:
vander vrucht der verdienten (titel van Verdienten) I 0 heyleghe verdiente, o
grote vrucht (ib. v. 2) I vruchten dijns verdienens (Betrouwen, f. 66V).
B. Vergelijken we nu eens de twee gedichten met elkaar, dan hebben die verschillende gebreken en bijzonderheden gemeen:
a) Onvermogen wat de vormgeving betreft, zeer ongelijke lengte van de
versregels; het voorkomen binnen de eigen tekst van ongeveer gelijke
verzen; herhaling van dezelfde rijmwoorden binnen korte afstand.
b) Dezelfde armetierige rijmen, verg. Verdienten v. 74-89 (verstaen: vergaen: staen: vergaen: ghedaen: verstaen: ontfaen: ontgaen: ontvaen)
met Betrouwen v. 29-36 (niet in volgorde): verstaen: in gegaen: ontdaen: ontfaen: op ghegaen: ontfaen) en v. 79-84 (ontdaen: ontfaen:
ghestaen: ontgaen: aue staen).
c) Beide gebruiken het woord jammerdale (resp. v. 6 en 62). Dat lijkt een
doodgewoon woord - het staat nog in de nieuwste Van Dale - maar in
het Middelnederlands was het uiterst zeldzaam. Verdam kent het
alleen uit het gedicht van Ruusbroecs twaalfde begijn (ed. 4, 6, 23:
"Dat wij in desen jammer-dale / Verwinnen moeten de helsche quale."
en, als ik goed gezocht heb, geeft de Middelnederlandse CD-Rom van
Dirk Geirnaert geen enkele aanvulling. Zijn later sukses heeft het
woord te danken aan Luthers psalmenvertaling. Zie b.v. "(Wel dien)
Die door dat iammerdal gaen" in de Liesvelt bijbel (1526) (Lenselink
p. 301). In de middeleeuwen vinden we in zuid en noord en bij de
Moderne devoten nooit jammerdal, maar steeds dal der (of van ) tranen (Dirc van Delf 3, 222, 45; Con. Summe 320, nr 181; Gruuthuse,
Salve regina 35 (waarnaast aldaar en in Rinclus 186 ook `dal van
weene').
Het is natuurlijk een vertaling van

vallis

lacrymarum uit psalm 83, 7,

dat het psalterium van Leningrad weergeeft met `in den dale der tranen' en de bijbelvertaler van 1360 met `in die valleye der tranen'. De
Moderne Devoten houden het bij `in den dale der tranen'. Zie nog een
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aantal plaatsen vermeld in WNT 7, 1, 173. en 17, 1, 1739.
Wie voor vallis lacrymarum jammerdal gebruikt doet iets uitzonderlijk en onderscheidt zich van de gewone Mnl. traditie.
Merkwaardig is dat het zeldzame jammerdal' op nog een andere
plaats in dit handschrift voorkomt, nl. op f. 59V, in het gedicht `Een
kint es ons geboren', v. 56 (ed. p. 379):
Een sone es ons ghegeuen ,
die vanden hogesten hemel
Es comen hier beneden
In desen iammerdale
C. Banden tussen de drie teksten
Het intens gebruik van `ewelijc': Verdienten v. 63 en 78, Betrouwen f. 64R en
v. 67, verbonden met lof Verdienten v. 30 en 67, Betrouwen f. 65V, 66R,
66V; verbonden met `eer' f. 66R en v. 37.
D. Breiden we ons onderzoek verder uit tot de hele cluster, die ik in het begin
van deze toegift noemde, dan vinden we ook daar verschillende bindende
elementen.
(a) Het valt op dat ongewoon veel woorden voorkomen met het suffix are 10 in plaats van het gewone -ere. maar dat kan een hebbelijkheid
van de kopiist zijn. De in het MNW genoemde -aarvarianten staan
meestal in rijmpositie, maar hier is dat niet het geval. Zie: behoudare
f. 46V, 50V; beleidare f. 39R; biechtare f. 74V; sceppare f. 73R
(verg.Veldeke, Servaas 4185 scheppare: dare); sondare v. 84; spisare
f. 44R; verlo(e)ssare f. 43R, 44R.
(b) De auteur houdt ervan aan daartoe geschikte woorden een over- suf-

fix te verlenen; zo b.v. overvloet; f. 49R overlovelijc (superlaudabilis);
f. 44V en 64R overschinende; Betrouwen v. 12 en 49 oversoete;
Verdienten v. 3 overvloet; 51V overminnelijc, 52V overminnech,
52Voverminnechlijc; 64R overvloyen; 50V overwonderlijc

10 Zie WNT 1, 529 en M. Schónfeld, Historische Grammatica van het Nederlands. Zutphen
1947, § 143.
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( c ) Ook bepaalde voorkeurwoorden vloeien hem uit de pen:
minnechleke 47V; 48R; 49R; 49V; 50V (2x); 51V (2x); 53V;
alre minleecst 41R;42V; 46V; 47R; 49V; 62V;
ouer vloiende in minnen 46V; 50R-V; 52V;
(over)vloyen 50R-V; 51V-52V(elk zinnetje begint met vloye); 56R;
58R; 72R; 77R;
(ouer)vloet der minnen 47R; 50R-V; 51V, 52V54R; 61R;
ouerwonderleke 49R; 49V; 50V (3x);
vruchten dijns verdienens 53V; 54V; 69R-V; 70R.
Zijn deze woorden , die ik gekozen heb, wel zeldzaam genoeg om een auteur
te karakteriseren?
`Minnichlike' kent Verdam alleen als bijwoord en illustreeert hij met een
voorbeeld uit de Brab. Yeesten VII, 2084, geschreven door een Zoniër, en
vers 25 uit Van enen hert die minde ene hinde (ed. Willems in BM 6, 419, 25),
een sproke die volgens de terechte opmerking van Willem de Vreese
(Bouwstoffen MNW art 56, nr 68, 3°) "merkwaardigerwijze enkele
Middenfrankische vormen t' " bevat, en dat in het grote handschrift Van
Hulthem.
Alre minleecste' staat niet bij Verdam, maar het supplement MNW citeert
drie bewijsplaatsen: Brugman en de Dietse Epistola gebruiken het als adjectief, Mechtild als adverbium.
Hoezeer deze teksten onderling zijn verbonden door woordgebruik laat ik
zien in de bijlage.
(d) Een voorkeur voor opsommingen. Ik beperk me tot enkele duidelijke
voorbeelden.
- Een kort gebed (f. 48R-49R) is geheel gebouwd op het veertienmaal
herhaalde `gef mi'.
- Na vier zinnen die met `Met' beginnen (Met dinen bloede wassche
mi), volgen er minstens twaalf met `In' (In dijnre oncracht gesterke
mi) (70V-71R)
- Alleen al op f. 71V beginnen tien zinnen met `Ic ben' (Ic ben begin
ende inde des vreden)

11 Zie behalve 25 minnichlijch en 27 sleulijch `koeltjes' b.v. nog 21 tzijt en 85 ch.
Voor meer literatuur over deze sproke zie Dini Hogenelst, Sproken en sprekers.
Amsterdam 1997, nr R 91.
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- In het korte gedicht `den lof ons heren' (zie bijlage 2) tel ik van v. 1
tot 10 zeven imperatieven en van 15 tot 25 tienmaal `ic ben'.
(e) antithese:
- In een meditatie over de passie (f. 38V-46R) gebruikt de auteur
alleen al in `te mettentide' (f. 38V-39R) negenmaal een kunstigr tegenstelling van het type: "alle diepheit wart gesocht...alle gewout liet haer
vanghen"
- Op f. 69R-70R staat een beschouwing over Christus' lijden `te middage.', gebouwd op de drievoudige tegenstelling tussen Cristus' kruis
en het mijne: Hij met een toegetakeld lichaam, ik in grote vrede. Hij
te schande gemaakt voor de scharen, ik met grote eer voor de engelen, heiligen, de Vader en Maria. Hij moest gekruisigd sterven, ik
werd omsloten in Zijn liefde. Dat verschil heb ik te danken aan het
driemaal herhaalde `om die hoge werdecheit ende vruchten dijns verdienens', welke woorden deze tekst weer verbinden met de titel op f.
61R: Dit es vander vrucht der verdienten.
Later, wanneer ook de resterende teksten in dit handschrift ontgonnen zijn,
zal men moeten onderzoeken of er nieuwe verbanden opduiken en of de
inhoud van dit handschrift meer is dan een persoonlijke keuze en eerder in
de richting gaat van een bloemlezing uit eigen werk.
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BIJLAGE
Na een gebed van paus Clement, dat wel vertaald zal zijn, schreef de kopiist
nog deze berijming op f. 71R-V:
Dit es den lof ons heren ons hemelsche vaders
Die hemelsche vader gaf getugenesse van sinen sone ende hi sprac:
"dit es mijn gheminde sone die ic hebbe vutvercoren
sine redene suldi horen."
3

Onse here ihesus van nazarene
Swijcht ende penst om mi allene.
Of sprect om mi soe wordi rene.

6

Merct wat ghi mi hebt gecost
Ende brect v seluen af v lost
Ende nemt v noet in tamelecheit, (juist gepast, niet overdadig)

9

Dat en es niement ontseit.

(dat kan iedereen)

Leert ane mi volcomene minne,
Oetmoedecheit, armoede (f. 71V) gewillech liden,
12

Ende verstannesse daer in te bliuen.
Want ic gheue starcheit te volstane
Hem allen dies getrouwelike van mi begheren.

15

Want ic ben selue om v gewont,
Op dat ghi in mi weert ghesont.
Ic ben begin ende inde des vreden.

18

Ic ben de wech, de waerheit ende dat leuen.
Ic ben een licht der werelt claer.
Ic ben een goet herde oppenbaer.

21

Ic ben beghin dat sprect met v.
Ic ben een wijnstoc die vrucht brinct nv.
Ic ben die dore van den stalle.

24

Ic ben here ende meester van allen.

26

die mi mint die sal mi hebben.

Ic ben broet des leuens selue,
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"Langue Flamande": De Vroege Vlaamse
Beweging in 23 Volumes
Jetje De Groof, Aspirante FWO-Vlaanderen, Vrije Universiteit Brussel

1. INLEIDING
Iedereen die een beetje vertrouwd is met het immense onderzoeksgebied van
de Vlaamse Beweging, weet dat er niet alleen enorm veel secundaire literatuur over het onderwerp verschenen is, maar dat ook primaire lectuur in alle
vormen en formaten rijkelijk voorhanden is. In de Koninklijke Bibliotheek
te Brussel staat mensen die op zoek zijn naar originele bijdragen over de
Vlaamse Beweging een aangename verrassing te wachten. De K.B. is in het
bezit van een 24 volumes tellende verzameling "Langue flamande", die primaire bronnen die iets te maken hebben met de ontwikkeling van het
Nederlands in Vlaanderen, bundelt. Hoewel volume 24 onvindbaar is, telt
de verzameling nog steeds 433 artikelen.
De vroegste bijdrage dateert van 1709, de laatste is van 1897. De meeste
artikelen stammen uit de negentiende eeuw, en geven een beeld van de taalsituatie tijdens het Verenigd Koninkrijk (1814-1830) en in het onafhankelijke België. Over de meest uiteenlopende zaken is er informatie te vinden en
het is naar mijn mening zeer interessant om al deze artikelen op één plaats
gebundeld terug te vinden. Zowel "de canon" van de primaire literatuur als
minder bekende artikelen zijn aanwezig.
Wanneer en door wie de verzameling samengesteld is, blijft grotendeels een raadsel, De "Langue flamande" is slechts één van vele verzamelingen rond een
bepaald thema die de K.B. rijk is. Het register van de bibliotheek vermeldt alleen
dat de eerste twaalf volumes in 1877 samengesteld werden. Van de laatste twaalf
hebben we zulke informatie niet. De meeste volumes zijn in uiterst slechte staat.
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2. DIT ARTIKEL
Mensen die op de meest diverse manieren met de Vlaamse Beweging bezig
zijn, vinden in de "Langue flamande" een schat aan informatie.
Problematisch is dat de verwerking van die 23 volumes een zeer tijdrovende
karwei is, omdat er geen inhoudstafel bestaat. Bovendien kan men vaak uit
een titel geenszins opmaken, wat er in het artikel te lezen staat.
Omdat ik in het kader van mijn onderzoek naar taalplanning in "VlaamsBelgië" in de negentiende eeuw sowieso over de meest uiteenlopende zaken
informatie moet verzamelen, was het voor mij noodzakelijk, de verschillende volumes grondig door te nemen. Ik heb de volledige inhoud in kaart
gebracht, maar natuurlijk vooral met aandacht voor de zaken die vanuit
mijn perspectief belangrijk zijn. Het resultaat van dit in kaart brengen staat
in dit artikel te lezen. Ik heb er per periode een thematische indeling van
gemaakt, die het mogelijk moet maken een beeld te krijgen van wat in de
verzameling te vinden is.
De bijdragen die in de "Langue flamande" teruggevonden kunnen worden, hebben allemaal een nummer. De nummers die achteraan de verschillende referenties staan, verwijzen hiernaar. Ik geef een overzicht van de inhoud van de verschillende volumes: volume 1 (1-15), 2 (16-28), 3 (29-46), 4 (47-71), 5 (72-81), 6
(82-94), 7 (95-104), 8 (105-132), 9 (133-153), 10 (154-171), 11 (172-176), 12 (177194), 13 (195-210), 14 (211-242), 15 (243-268), 16 (269-286), 17 (287-306), 18
(307-328), 19 (329-345), 20 (346-364), 21 (365-396), 22 (397-418), 23 (419-433).
De thema's die ik onderscheiden heb, zijn niet vóór de verwerking van het
bronnenmateriaal als uitgangspunt genomen, maar zijn integendeel ontstaan toen ik probeerde de informatie te ordenen. Het rangschikken van de
bijdragen was niet altijd even eenvoudig, omdat vaak heel verschillende thema's in één stuk behandeld worden. De ordening van de artikelen is dan
ook gebeurd aan de hand van het thema dat in de bijdrage het duidelijkst
naar voren geschoven wordt.
Voor het Ancien régime en de Franse periode waren er niet genoeg artikelen
aanwezig om een duidelijke thematische classificatie van de bijdragen op te
stellen. Artikelen uit beide tijdvakken werden geordend naar plaats van
oorsprong: de Noordelijke of de Zuidelijke Nederlanden. Voor het
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Verenigd Koninkrijk en zeker voor de Belgische periode heb ik geprobeerd
een aantal hoofdthema's te onderscheiden, die in het perspectief van de ontwikkeling en standaardisering van het Nederlands van groot belang geweest
zijn. Het overzicht dat ik geef, omvat bijgevolg niet alle verschillende thema's die met de Vlaamse Beweging te maken hebben, maar probeert orde te
brengen in de veelheid van artikelen die in de verzameling "Langue flamande" gebundeld zijn. De onderwerpen die uitleg behoeven, heb ik van een
korte inleiding voorzien.
In veel gevallen zijn de referentiegegevens onvolledig. Soms ontbreekt de
datum, soms de naam van de auteur. Vaak werd de afwezigheid van bepaalde informatie aangevuld door handgeschreven gegevens. Telkens heb ik
geprobeerd de juistheid van die aanvullingen na te gaan. Indien ik de gegevens niet in andere bronnen kon verifiëren, heb ik vermeld dat het potloodaanvullingen waren.
Ik heb de bijdragen niet alfabetisch, maar chronologisch geordend. Deze
methode geeft een beter overzicht van hoe bepaalde thema's in de loop van
de jaren behandeld zijn. De artikelen waar geen datum bij stond en die ook
niet bij benadering te dateren waren, heb ik altijd achteraan de hoofdstukjes
geplaatst.

3. DE INHOUD VAN DE " LANGDE FLAMANDE"

ANCIEN REGIME
0.

HISTORISCHE INLEIDING

De oudste bijdragen die we in de "Langue flamande" terugvinden, komen
uit de achttiende eeuw. Om de artikelen beter in de historische context te
kunnen plaatsen, geef ik een korte inleiding, waarbij ik zowel aan het politieke als aan het linguïstische aspect aandacht besteed.
Kenmerkend voor de Noordelijke Nederlanden sinds de afscheuring van het
Habsburgse rijk was de rivaliteit tussen enerzijds de gewesten, die decentralisatie nastreefden en anderzijds de stadhouder, die de macht zoveel moge-
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lijk rond zich wou samentrekken (de Wit, 1980). Op taalgebied was er de
typisch renaissancistische interesse voor een eigen nationale taal, die zich
aan het Grieks en het Latijn zou kunnen spiegelen (Wils, 2001). De schrijftaal en niet de spreektaal gold als norm. In de Noordelijke Provincies was
het Nederlands een taal die voor alle mogelijke functies, ook de formeelste,
gehanteerd werd. De overheid gebruikte ze op alle niveaus. Het algemeen
voorschrijven van taal- en spellingregels in de Republiek was op dat moment
echter nog niet mogelijk door het ver doorgedreven provincialisme. Een
regeling zou er pas kunnen komen tijdens de Franse periode, toen het provincialisme de rug toegekeerd werd (De Vries, Willemyns en Burger, 1994).
Wel had de Statenbijbel een belangrijke standaardiseringsimpuls aan het
Nederlands gegeven.
De Zuidelijke Nederlanden bleven aanvankelijk onder Spaans bewind, en
kwamen na de Successie-oorlog in 1715 onder Oostenrijkse soevereiniteit.
Decentralisatie en provincialisme werden hoog in het vaandel gedragen door
de verschillende staten. Door de censuur die de contrareformatie met zich
meebracht, had het Zuiden een intellectuele achterstand opgelopen (Wils,
2001). Hoewel er hier en daar geleerde genootschappen ontstonden, was
hun aantal veel geringer dan elders in Europa. Op taalpolitiek vlak waren
twee zaken belangrijk. Aan de ene kant was er een politiek van laisser faire:
hoewel de hogere administraties Frans moesten gebruiken in hun correspondentie met de centrale overheid, bleven lagere administraties het lokale
dialect gebruiken. Aan de andere kant was het de "upper class" zelf die,
gelijklopend met de algemene Europese trend uit die tijd, het gebruik van het
Frans in alle situaties begon op te drijven (Deneckere, 1954).

1. NOORDELIJKE NEDERLANDEN
De bijdragen uit het Noorden zijn van zeer uiteenlopende aard.

1.1. Normen
• Verwer, A. (naam in potlood). (1709). Brief aen den heere Adriaen
Reland, professor der Oostersche talen in de Academie tot Utregt, vanden
schryver der Linguae Belgicae idea grammatica: en voor `t richtig
Nederduitsch, zoo als door onze Hooge Overheid gebruikt is in Hare nieuwe
overzettinge des Bybels. Utrecht: Willem Broedelet. 1.
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1.2. Het Gotisch en het Nederlands
• Taelkundige mengelingen. (1782). Leiden: Frans de Doos. 419.

1.3. Overige
• De Rooy, A. (1774). Taal- oudheid- en oordeelkundige mengelstukjes.
Dordrecht: Pieter van Braam. 72.
• Stukken tot het zogenaamd Haagsch dankadres aan Z.D.M. Willem V
betrekkelyk. (1783). Leyden. 183.
• Van Hinloopen, D. (1793). Twee verhandelingen over de zeden der
Nederlanders. Amsterdam: Keijzer, De Vries, Van Munster. 177.

2. ZUIDELIJKE NEDERLANDEN
De enige bijdrage uit deze periode die van Zuidelijk kant in deze verzameling opgenomen is, is meteen één van de belangrijkste taalpolitieke documenten en pleidooien voor de opwaardering van het Nederlands in
Vlaanderen. Het is een document waarnaar in later tijden nog vaak verwezen zou worden en dat relatief uniek is in een periode waarin sprekers van
Nederlandse dialecten in Vlaanderen zich nog niet manifest van hun "taalachterstand" t.o.v. het Noorden bewust waren.
• Verlooy, J.-B. (1788). Verhandeling op d'onacht der moederlyke tael in de
Nederlanden. 1788. Tot Maestricht. 2.

FRANSE PERIODE
0. HISTORISCHE INLEIDING
De Franse periode kan zowel voor de Zuidelijke als de Noordelijke
Nederlanden in verschillende fasen verdeeld worden, die alles te maken hebben met wat er in Frankrijk zelf gebeurde. Het revolutionaire bewind duurde tot 1799. Daarna kwam Napoleon Bonaparte aan de macht. Tijdens het
Consulaat (1799-1804) en ten tijde van het Keizerrijk (vanaf 1804) bepaalde
hij het beleid.
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In Nederland vielen de Franse revolutionaire troepen pas in 1795 binnen.
De inval veroorzaakte een "fluwelen revolutie". De Bataafse Republiek die
opgericht werd kon haar soevereiniteit lange tijd behouden. Pas op 9 juli
1810 werden de Noordelijke Nederlanden ingelijfd bij het keizerrijk (de Wit,
1983). Van een verfransingspolitiek zoals die in het Zuiden zou plaatsvinden, was geen sprake. Tijdens de periode van de Bataafse Republiek werden
er zelfs van de overheid uit pogingen ondernomen om een officiële spelling
en spraakkunst vast te leggen (Wils, 2001). In 1798 werd dit plan opgevat
door de regering. Het zou uiteindelijk leiden tot de spelling van Siegenbeek
(1804) en de grammatica van Weiland (1805) met de steun van de regering
en van de hoog in aanzien staande "Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde". Voor het eerst werd er een universitaire leerstoel Nederlands
opgericht, waarvan Siegenbeek de titularis werd.
De situatie in de Zuidelijke Nederlanden verschilde enorm van die van de
Noordelijke, vooral omdat België vanaf oktober 1795 een deel van
Frankrijk werd. De wetten die in Frankrijk golden, waren in principe dus
ook van toepassing op de negen departementen. Administratie, justitie en
onderwijs werden, met variërend succes, gereorganiseerd naar Frans model.
De pers werd ten dienste gesteld eerst van het revolutionaire regime, daarna
van de Napoleontische politiek (Van de Voorde et al, 1989).
Hoewel de Fransen duidelijk taalpolitieke bedoelingen hadden, was hun
aanpak aanvankelijk vooral pragmatisch. In decreten werd gesteld dat de
taal van de pleidooien en van publicatie van wetten Frans moest zijn, maar
er werd ruimte gelaten voor vertalingen. De situatie varieerde van departement tot departement. De kandidaten voor sleutelposten werden nog niet
verkozen, maar voorlopig benoemd. Op die manier kon men ervoor zorgen
dat belangrijke functies ingevuld werden door mensen die het regime gunstig
gezind waren. Vanaf de Napoleontische periode kwam er een nog verder
doorgedreven centralisatie en werden er meer expliciet verfransende maatregelen getroffen op het gebied van administratie, justitie, onderwijs, pers en
theater.
De Napoleontische periode zorgde, aanvankelijk, bovendien voor een grotere stabiliteit op economisch en religieus vlak. Organisatorische doortastendheid maakte een einde aan de bestuurlijke chaos van het Directoire.
Deze factoren zorgden ervoor dat alle lagen van de bevolking het nieuwe
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regime een tijdje gunstig gezind waren. Tegen de verfransende maatregelen
van Napoleon werd aanvankelijk dus niet geprotesteerd.

1. NOORDELIJKE NEDERLANDEN
• Verslag van de commissie der taalkundige werkzaamheden, betrekkelijk de
bastaardwoorden, uitgebragt in de vergadering der tweede klasse van het
koninklijk instituut, op den 8sten van bloeimaand 1809. 16.
Bilderdijk, Siegenbeek en Weiland kregen de opdracht om de taal te ontdoen van de versmorende last der bastaardwoorden. Er wordt door de
auteurs van het werkje echter op gewezen dat men hierin niet zo ver moet
gaan als de "taalzifters" uit Duitsland: men moet de zuiverheid van een taal
bewaken, maar het mag niet te ver doorgdreven worden en zo ten koste gaan
van de duidelijkheid.

2. ZUIDELIJKE NEDERLANDEN
•

De

Nieuport,

C.F. (z.d.).

Sur l'origine de la diphtongue belgique oe. 178.

Het is onduidelijk wanneer dit werkje geschreven is. Zeker is dat de auteur
lid van de Keizerlijke Academie ten tijde van het Ancien régime was en ten
tijde van de Fransen bestuurlijke functies vervulde. In dit artikel wordt
nagegaan wat de beste schrijfwijze voor de diftong oe is. De auteur is van
mening dat de schrijfwijze ou het best aan de realiteit beantwoordt.

VERENIGD KONINKRIJK
0. HISTORISCHE INLEIDING
De Europese grote mogendheden besloten op het Weense congres in 1814
om beide Nederlanden te verenigen en er een bufferstaat tegen Frankrijk
van te maken. Koning Willem I verwelkomde die gedachte en rekende op
de eenheid van taal om die vereniging te doen slagen. Zijn uitgangspunt van
"één volk één taal" resulteerde vanaf 1819 in taalwetten, die van het
Nederlands de enige taal met officiële status in de Vlaamse provincies wilden maken.
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De koning had echter de belangrijkste Belgische gezindheden tegen zich in
het harnas gejaagd: de katholieken enerzijds, die zich met het protestantisme van de koning niet tevreden konden stellen, de liberalen anderzijds,
omdat de vernederlandsingspolitiek hen tegen de haren instreek. De ontevredenheid over het beleid van Willem I kanaliseerde zich in de strijd tegen
de taalverplichting die hij in de wetten van 1819 en 1823 opgelegd had. In
1829 moest Willem I zijn taalpolitiek herroepen. In 1830 zou het
Monsterverbond tussen Katholieken en Liberalen er door middel van de
Belgische revolutie in slagen een onafhankelijke staat te vormen (vgl. ook
De Jonghe, 1967).

1. HET

NEDERLANDS (><FRANS) ALS NATIONALE TAAL

Toen het Nederlands opnieuw ingevoerd werd als nationale taal, waren er
natuurlijk voor- en tegenstanders. De tegenstanders wezen enerzijds op de
status en het prestige dat het Frans in binnen- en buitenland had en benadrukten anderzijds de onderontwikkeling en onderlinge verscheidenheid van
de Vlaamse dialecten. De klemtoon werd gelegd op het feit dat het
Nederlands en het Vlaams niet dezelfde taal waren. De voorstanders van
het Nederlands gebruikten net de omgekeerde redenering en accentueerden
de gemeenschappelijke basis van beide talen en volkeren. Aan het
Nederlands werden waardevolle structurele kenmerken als eenvoud, vormenrijkdom en dergelijke meer toegewezen. Deze retoriek zou na de onafhankelijkheid van België nog vaak herhaald worden.

1.1. Tegenstanders
• Barafin. (1815). Sur la langue nationale ou dissertation sur ces questions:
Les idiomes hollandais et flamand forment-ils la même langue?, Avons-nous
une langue nationale proprement dite?, Queue était, avant la conquête des
Francais en 1794, la langue du gouvernement et celle de l' administration
publique?, Queue langue convient-il adopter dans les conjonctures actuelles
pour la gestion des affaires administratives ? Brussel: Stapleaux. 17.
• Plasschaert, M. (Naam in potlood). (1817). Esquisse historique sur les langues, considérées dans leurs rapports avec la civilisation et la liberté des
peuples. Brussel: P.J. De Mat. 19.
• Defrenne, J. (1829). Quelques idées sur l'usage obligé de la langue dite
nationale, au Royaume des Pays-Bas, par un belge, ami de la justice et de la
vérité. Brussel: Dumont. 31.
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• Van de Weyer, S. (1829). Lettre a M Ernst Munch. Bruxelles: IprimerieLibrairie romantique. 95.
1.2. Voorstanders
• Muffle, J.B.F. (1815-1819). Letterkundig tydverdryf over het bewys, dat de
Vlaemsche tael beter is als de Fransche, en eenige belangryke aenmerkingen
tot voorspoed van den landbouw en verdere staetshuyshoudelyke bedenkingen. Gent: Goesin-Verhaege. 7.
• Vandenbroeck, P.A. (1817). Nadeelige gevolgen van de onverschilligheid
der Vlamingen en Brabanders omtrent hunne moedertaal, en noodzakelijkheid, dat zij dezelve beoefenen. Aalst: J. Sacré. 20.
• De Cloet (1820). Essai sur les langues francaise et hollandaise, supériorité
de celle-ci sur la première. Brugge: De Moor et Pils. 74.
• Willems (1829). De la langue Belgique. Lettre de Jean Francois Willems a
M Sylvain Van de Weyer. Bruxelles: Brest Van Kempen. 30.
• De Westreenen de Tiellandt. (1830). Recherches sur la langue nationale de la
majeure pantie du royaume des Pays-Bas. Amsterdam: Frères Van Cleef. 83.

2. WELK NEDERLANDS ? WELKE SPELLING ?
De "aanhangers" van het Nederlands waren onderling verdeeld over wat de
norm van het Nederlands zou zijn. Hoewel sommigen zich al duidelijk uitspraken voor een Hollandse of een eigen Vlaamse norm, was er, zeker m.b.t.,
de spelling, in de meeste gevallen de grote hoop dat men tot een vergelijk tussen de "Hollandse" en de "Vlaamse" schrijfwijze zou komen. Deze verschillende attitudes zou men ook later in België terugvinden.

2.1. Het Hollands
• Ackersdyck, W. (1821). Observations sur la langue flamande sous le rapport des provinces méridionales. Traduit du hollandais par J.C.E. Baron
Van Ertborn. Antwerpen: Ancelle. 105.

2.2. Het Vlaams
• Thys, I. (eigenlijk Jan) (1821). Verhandeling over onze Nederduytsche tael.
Zynde eene antwoord op de prysvraeg van het koninglyk genootschap te
Antwerpen. Luydende als volgt: of en in hoeverre de moedertael tot grondslag dienen moet in het leeren van andere taelen en van wétenschappen.
Antwerpen: J.C. Roosen. 24.
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• Andala, V. (naam in potlood)
(1821). Overzigt rakende de verhandeling, getiteld: Over de Hollandsche
en Vlaemsche schryfwyzen van het Nederduitsch door J.F. Willems.
Antwerpen: J.B. Heirstraten. 12.
—(z.d.). Nopens den oorsprong der letteren of schryf konst, vooraf gegaen
van een zakelyk verslag opzigtens het onthael en de beoordeling van het
Antwerpsch school-onderwyzers gezelschap. Antwerpen: Drukkery van

J.B. Heirstraeten. 21.
2.3. Een vergelijk
• Willems, J.F. (1824). Over de Hollandsche en Vlaemsche schryfwyzen van
het Nederduitsch. Antwerpen: J.S. Schoesetters. 287.
• Somers, J.L.M.
(1824). Een woord over de hoeveélheyd der letteren in de Nederlandsche tael. Antwerpen: C.F. Vinck-Winkelmans. 27.
(1830). Drie vraagstukken over de filosofische Nederduitsche spraakkunst. Antwerpen: P.J. De Wever. 13.
2.4. Een neutrale opsomming van de verschillen
• Cannaert, J.B. (november 1823). Iets over de Hollandsche tael, noch voor,
noch tegen, latende elk dienaengaande vry en onverlet als naer goedvinden,
in eenige familiaire brieven. Eerste stukske. Gent: A.B. Stéven. 26.

3. HOE DE TAALTOESTAND EN DE TAALBEHEERSING
VERBETEREN
Ook tijdens de Hollandse periode viel het sommigen op dat de taal zoals ze
door de inwoners van de zuidelijke provincies gehanteerd werd, niet voldoende ontwikkeld en beoefend was, om de functies uit te oefenen die ervoor
voorzien waren. Enkelen kwamen met concrete plannen en voorstellen naar
voren om deze situatie te verhelpen.
• De hand van broederschap door de noordelijk aan de zuidelijke Nederlanders
toegereikt; bij de heuchlijke hereeniging tot één volk in de monarchij van
Willem den Eersten, Koning der Nederlanden. (1815). Arnhem: Moeleman.
18.
• Schrandt, J.M. (1822). Redevoering over het hoogst belangrijke van de
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beoefening der volkstaal voor den regtsgeleerden. Gent: Mahne. 25.

• Visscher, L.G. (1825). Over het herstel en de invoering der Nederlandsche
Taal. Brussel: Brest Van Kempen. 82.

4. NEDERLANDS VOOR FRANSTALIGEN
Omdat van het Waalse gedeelte van het koninkrijk verwacht werd dat ze
ook daar aandacht aan het Nederlands zouden gaan besteden, was er
belangstelling voor leermethodes en grammatica's voor deze doelgroep.
• Lauts. (1821). Elémens de la langue hollandaise. Première partie.
Orthographie et prononciation. Bruxelles: Picard. 73.
• Lettres a un ami sur la langue néerlandaise, ou conseils sur l'étude de cette
langue. (1828). Brussel: I.-T. Tallois. 28.

5. GEDICHTEN
De vereniging van Noord en Zuid gaf aan de voorstanders van de unie een
reden om de lof te zingen van de Nederlandse taal, het Nederlandse volk,
zijn vorst, enz. Het merendeel van de in de "Langue flamande" teruggevonden gedichten uit deze periode behandelen één van die thema's.
• Dichtstukken bekroond door het koninglijk genootschap van tael en dichtkunde. 18 september 1821. Antwerpen: Ancelle. 23.
• Heilwensch aan den wel-edelen achtbaren heer, Mr. Desiderius Serrwijs, bij
zijne plegtige inkomst als burgemeester der gemeente en stede van Ghistel,
den 27en Oogstmaand 1825. Oostende: T. Vermeirsch. 248.
• Concordia (1829). Lofdicht op de Nederlandsche Taal. Brussel: J. Sacré.
Uit de drukkerij van Weduwe G. Picard. 11.
• Vervier, C.A. (z.d.). Dichtregelen gelezen ter gelegenheid van de eerste bijeenkomst der maatschappij van Nederlandsche taal- en letterkunde te Gend. 8.

6. REGLEMENTEN, VERSLA GEN EN PRIJS VRA GEN VAN
MAATSCHAPPIJEN
Van "Concordia", de "Maatschappij van Nederlandsche Taal- en
Letterkunde te Gent" en het "Genootschap van Nederlandsche Taal- en
Letterkunde" zijn er jaarverslagen, prijsvragen en reglementen opgenomen.
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Het reglement van deze laatste maatschappij stelt dat men zich alleen van
het Nederlands mag bedienen en zet elke week een Nederlandse les op het
programma. In de verslagen wordt meer dan eens over de "roemrijke
geschiedenis" van het Nederlandse volk gesproken. De prijsvraag over taalkunde van het genootschap "Concordia" gaat over het verschil tussen het
Hollands en het Vlaams inzake spelling en woordvervoeging en -verbuiging.
• Schrandt, J.M. Verslag wegens den staat en de werkzaamheden der maatschappij van "Nederlandsche Taal en Letterkunde te Gend", gedurende het
maatschappelijke jaar 1821-1822. Gent: Drukkerij van A.B. Stéven. 219.
• Genootschap ter Bevordering van de Nederlandsche taal- en letterkunde.
(1825). Reglement. Brussel: Drukkerij Hayez. 244.
• Concordia (1826). Wet van het koninklijk genootschap Concordia te Brussel.
215.
• Koninklijk Genootschap Concordia. (z.d.). Brief. 32.
• Programma van Prijsvragen, uitgeschreven door het koninklijk genootschap
Concordia, ter bevordering en voortplanting der Nederlandsche Tael- en
Letterkunde te Brussel. Eerste prijsvraag in het vak der Taalkunde. (z.d.)

216.
• Wetten der Maatschappij van Nederlandsche Taal en letterkunde te Gend.
(z.d.). Gent: Drukkerij van A.B. Stéven. 220.

7.

VARIA

Deze artikelen horen bij geen enkele van de andere titels thuis en behandelen uiteenlopende thema's: de historische oorzaak van het feit dat men
Waals spreekt in de Nederlanden, een heruitgave van de reeds besproken
verhandeling van Verlooy en een opsomming van de kenmerken van het
Nederlandse volk.
• Mémoire sur l'origine de la différence relative à l'usage de la langue wallonne dans les Pays-Bas. 8 mei 1825. 172.
• Verhandeling op het niet achten der moederlyke tael in de Nederlanden, door
een Brusselsch advocaet. (1829). Gent: J. Snoeck-Ducaju en zoon. (heruit-

gave van het werk van J.B. Verlooy). 29.
• Van Kampen, N.G. (1830). Redevoering over den geest der Nederlandsche
letterkunde, vergeleken met die van andere volken. Ter aanvaarding van het
hoogleraar-ambt in de Nederlandsche taal- en letterkunde en vaderland-
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sche geschiedenis, aan de doorluchtige schole der stad Amsterdam op den
dertigsten November 1829. Amsterdam: Stads-drukkerij. 15.

BELGIË
0. HISTORISCHE INLEIDING
De tegenstanders van Willem I verenigden zich in het Monsterverbond, dat een
onafhankelijke Belgische staat kon afdwingen. De grondwet van 1831 bepaalde dat het gebruik van "les langues usitées en Belgique" vrij was. Men had
genoeg van alle taalpolitieke dwangmaatregelen van het verleden en gaf voorrang aan de vrijheid. Het Nederlands in Vlaanderen werd op die manier een taal
die slechts in een heel beperkt aantal functies gebruikt werd en die bovendien
niet overkoepeld werd door een gestandaardiseerde cultuurtaal. Omdat opkomen voor de Nederlandse Taal in de eerste jaren na de Belgische revolutie
gemakkelijk als een uiting van orangisme aangezien kon worden, hielden de
voorstanders van het Nederlands zich gedeisd. Na een eerste fase van culturele
uitingen ten voordele van het Nederlands, zou de Vlaamse Beweging zich steeds
meer op het sociaal-politieke gebied begeven. Zo kwam men tot de taalwetten,
die aanvankelijk de eerste beperkte rechten voor het Nederlands in Vlaanderen
opeisten en uiteindelijk het territorialiteitsprincipe zouden consolideren. Ook
aan de structuur van het Nederlands in Vlaanderen werd gesleuteld, al verliep
dit aspect een stuk trager dan het uitbreiden van de functies ervan.

1. BESCHRIJVINGEN, 0 VERZICHTEN EN KRITIEKEN
Een heel aantal bijdragen behandelen de Vlaamse Beweging en de taalsituatie in Vlaanderen "vanop een afstand". Ze geven een chronologisch overzicht van de zaken die reeds gebeurd zijn, sommen op wie de protagonisten
zijn, zetten de verschillende standpunten uiteen. In andere gevallen kijkt
men naar de motivatie en argumenten van de tegenstanders van de Vlaamse
Beweging en probeert deze te ontkrachten.

1.1.

Algemene overzichten van de Vlaamse Beweging en de taalsituatie in Vlaanderen

• De Laet, J.A. (1845).

De Vlaemsche Beweging. Een antwoord aen de
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"Revue nationale". Antwerpen: J.-E. Buschmann. (Overdruk van de eerste aflevering van "Het Taelverbond"). 94.
• Hoffmann von Fallersleben, A.H. (1856). De Vlaamsche beweging Met
een voorwoord van Dr. A. De Jager. Rotterdam: Otto Petri. 139.
• Wens, P.J. (1862). Redevoering uitgesproken door den heer P.J. Wens op
het VIIe Nederlandsch taelkongres, gehouden te Brugge, den 8, 9 en 10 september 1862. 87.

• Jottrand, L.
(1864). De Vlaamsche Kwestie. Brussel: Bauvaus en cie. (Overduk uit
"Noord en Zuid"). 187.
(1865). La question flamande. Brussel: Imprimerie Bauvais. 187.
(1872). Nederduitsche gewrochten van den Nederlandschen Waal.
Brussel: F. Claassen. 104.
• De Cort, F. (1877, datum in potlood). Friedrich Oetker en het Vlaamsch
in België. Gent: Hoste. 212.
• Mariéton, P. (1884). Les Flamands, a propos de la mort de Henri
Conscience. Lyon: Henri Georg. 425, 229
• De Vlaamsche Beweging door eenen Oud Student (1889). St.-Niklaas: E.
Dalschaert-Praet. 366.
• Le Mouvement Flamand. (verder geen gegevens). 116.

1.2.

De argumenten van de tegenstanders van het Nederlands ontrafeld en tegengesproken

• Willems, J.F. (1842). Redevoering uitgesproken by de opening van het
Vlaemsch feest in de promotiezael van de Gentsche Hoogeschool, den 24
oktober 1841. Gent: Hebbelynck. J.F. 48.

• Snellaert, F.A. (1846). De la position de la langue flamande en Belgique.
Brussel: Hayez. (Overdruk uit "Bulletins de l'academie royale de
Belgique"). 75.
• de Lettenhove, K. (1846). L'Unité de la langue en Belgique. Réponse a une
notice présentée par M Leclercq a la classe des lettres. (Overdruk uit

"Bulletins de l'Académie royale de Belgique"). 76.
• Schuermans, L.-W. Redevoering in de jaerlyksche plegtige zitting van "Tijd
en Vlijt" te Leuven uitgesproken, den 20 december 1863. Leuven:

Vanlinthout. 162.
• Vleeschouwer, L. (1866). Bijvoegsel op Reinaert. Vaderlandsliefde en moedertaal. Conferencie gegeven in het genootschap "Met Tijd en Vlijt", te
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Leuven, op 6 mei 1866. Antwerpen: veeltalige drukkerij. 166.
• Moruanx, J. (1894). Lettres sur le mouvement flamand littéraire et politique adressées aux populations wallonnes en vue de prévenir la division ethnique de notre nationalité. Bruxelles: J. Lebègue et Cie. 429.

2. DE KWALITEITEN VAN HET VLAAMS I NEDERLANDS
Wie ervoor ijvert om de functies van een taal met weinig prestige uit te breiden, moet proberen het prestige van de taal (opnieuw) op te bouwen. In de
"Langue flamande" zijn bijdragen terug te vinden die dat op de meest verschillende manieren aanpakken. Ze kunnen in drie grote groepen ingedeeld
worden. De eerste groep probeert aan te tonen dat het Vlaams of het
Nederlands in vergelijking met het Frans veel beter gestructureerd is. Er
wordt gewezen op kenmerken als oorspronkelijkheid, woordenrijkdom en
transparantie van de taal om deze bewering kracht bij te zetten. Een tweede groep van artikelen vestigt de aandacht op het prestige en het gebruik van
het Nederlands buiten de grenzen van het taalgebied. De derde groep maakt
de lezer attent op het feit dat het Vlaams / het Nederlands in vroeger tijden
de taal van een zeer prestigieuze literatuur was. Daarom wordt op de heruitgave van deze werken meer dan eens aangedrongen.

2.1.

De structuur

• De Cloet, J.J. (heruitgaven)
(z.d.). Proeve over de Fransche en Nederlandsche talen. Overtreffelijkheid
op de eerste. Brugge: P. De Vliegher. 9.
(1841). Essai sur les langues francais et nationale. Superiorité de celle-ci
sur la première. Tirlemont: Imprimerie De Wilde. 240.
• Vandermoere, R.P. (naam in potlood). (1853). De l'importance de la langue flamande au point de vue national, littéraire, religieux et moral.
Bruxelles: H. Goemare. (Overdruk uit "Journal historique et littéraire de
Liège"). 134.
• Meersseman, D.G. Redevoering over eenige voordeelen onzer moedertale,
in de eerste ontwikkeling en hoogere beschavinge des geestes; uitgesproken
in het tael- en letterkundig congres te `s Hertogenbosch, 12 september 1860.
Kortrijk: Eugène Beyaert. 226.
• De Ryckholt, P. (Baron). (1868). Le Flamand. Langue primordiale. Mère
de toutes les langues. Première partie. Luik: Grandmont-Donders. 169.
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• Ipers, E. (1885). Eenige schoonheden onzer moedertaal. Beknopte bespiegelingen voorgedragen in de letterkundige Vereeniging "Jan Frans Willems"
te Antwerpen. Antwerpen: Jan Boucherij. (Overdruk uit "De Vlaamsche
Kunstbode"). 284.
• Van der Haeghen, F. (1896). Een pleidooi ten voordeele van het Vlaamsch
in de 16e eeuw. Gent: Siffer. 413.
2.2.

Kennis en gebruik van Nederlandse Taal en literatuur buiten
taalgebied

het

• De Saint-Genois, J. (Baron).
(1858). Het Vlaemsch in het Noorden van Frankryk. Gent: I.S. Van
Doosselaere. (Overdruk uit "Het Leesmuseum"). 146.
(1858). De la culture de la langue flamande dans le Nord de la France.
Gent: Imprimerie et Lithographie de L. Hebbelynck. 239.
• De Backer, L. (1887). Nederlandsche letteren in Frankrijk. Gent: S.
Leliaert en A. Siffer. (Overdruk uit "Dietsche Warande"). 349.
• Le jubilé de l'Euvre des Flamands à Paris 1862-1887 par un ami de l'ceuvre.
(1887). Gent: S. Leliaert en A. Siffer. 354.
• Leirens, C. (z.d., naam in potlood). La littérature néerlandaise jugée a l'étranger. Gent: Hoste. Gent: Hoste. (Overdruk uit "Chronique contemporaine et rétrospective"). 150.
• Ipers, E. (1885). Onze taalbroeders in Noord-Amerika. Brieven over hun
huiselijk, burgerlijk en maatschappelijk leven en verdere bijzonderheden door
C. P van Antwerpen. Antwerpen: Jan Boucherij. 285.
• Monchamp, G. (1889). Le Flamand et Descartes d'après des documents
nouveaux. Saint-Trond: Sainte-Lutgarde. 426.
2.3.

De glorie van Nederlandse en Vlaamse literatuur in vroeger tijden

2.3.1. Overzichtswerken

• Revue germanique de la langue hollandaise depuis le treizième jusqu'au dixseptième siècle. Extrait du numéro d'avril 1835. Paris: F.G. Levrault. 106.
• Delepierre, 0. (1840). De l'origine du Flamand avec une esquisse de la littérature flamande et hollandaise. Tournai: Hennebert Frères. 242.
• Hooft, P. (1856). De la littérature néerlandaise au XVIIe siècle. Bruxelles:
Henri Samuel. 102.
• Alberdingk Thijm, J.A. (1858). Herleving van Vondel. Amsterdam: Van
Langenhuysen. (Overgenomen uit het dagblad "De Tijd"). 262.
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• Willems, S. (1865). De verdiensten der Vlamingen onder het oogpunt der
Kunsten, Letteren en Wetenschappen. Eene voordracht gehouden ter koninklijke maatschappij "De Wijngaard" te Brussel. Brussel: J. Nys. 316.
• Vandenpeereboom, A. (1873). Un mot a propos du mouvement flamand.
Ieper: Imprimerie de Simon Lafonteyne. 246.
2.3.2. De noodzaak om de oude werken opnieuw uit te geven

• Willems, J.F. Over den geest, waerdoor de Vlaemsche letterkunde zich moet
doen onderscheiden. Redevoering gehouden by de algemeene vergadering
der Belgische maetschappyen van Vlaemsche letteroefeningen, te Brussel,
den 11 februari 1844. 14.
• Snellaert, F.A..
Verslag aen de Commissie, tot de koninklyke akademie behoorende, voor
het uitgeven van oudere gedenkteekenen der Nederlandsche tael, voorgedragen in zitting van 5 januari 1852. 297.
Académie royale. Rapport sur les travaux de la commission chargée de la publication des anciens monuments de la littérature flamande. (Overdruk uit "Livre
commémoratif du centième anniveraire de l'académie (1772-1872)"). 263.
• Van Veerdeghem, F. (1893). Bijdrage tot onzen taalschat der zestiende
eeuw. (Overdruk uit "Noord en Zuid", XVI, 4). 399.

3. DE LANGE WEG NAAR DE TAAL WETGEVING
Een groot aantal artikelen behandelt het eisenpakket van de Vlaamse
Beweging en de behandeling hiervan door de overheid. Op die manier krijgt
men een duidelijk beeld van het parcours dat werd afgelegd om uiteindelijk tot
de taalwetgeving te komen. De eisen en grieven, die eerst in petionnementen
en daarna door de Grievencommissie behandeld worden, vinden bovendien
verschillende keren hun weg naar Kamerdebatten. Ook in provincie- en
gemeenteraden komen ze wel vaker aan bod. Uiteindelijk zullen de eisen
weerspiegeld worden in taalwetgeving. Om het "gewone volk" ontvankelijker
te maken voor de eisen van de V.B., worden deze soms aanschouwelijker en
realistischer gemaakt in de vorm van toneelstukjes en verhaaltjes. Van deze
laatste zijn er enkele in de "Langue flamande" opgenomen.

3.1. De petitionnementen en andere essenuiteenzettingen
Het petionnement van 1840 was een duidelijk teken dat de Vlaamse
Beweging van een filologische naar een politieke beweging aan het evolueren
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was. Voor de eerste keer was er een klare en duidelijke opsomming van wat
nu precies de eisen van de Vlaamse Beweging waren. Ook in andere uitgaven vinden we de beschrijving van het eisenpakket van de Vlaamse
Beweging.
• De Decker, P. (1840). Du pétionnement en faveur de la langue flamande.
Bruxelles: Imprimerie de la Societé des Beaux-Arts. (Overdruk uit "Revue
de Bruxelles"). 39.
• Goethals, L. (1841). Quelques réflexions sur le pétionnement en faveur de la
langue flamande. Bruxelles: Librairie Encyclopédique de Périchon. 45.
• Traduction. Mouvement flamand. Déclaration de principes faite a leurs compatriotes par les défenseurs des droits politiques des populations f lamandes.

•

•

•
•

(1847) (datum in potlood). Gent: Imprimerie de F. et T. Gyselinck. 10.
Van Walrave, H. (pseudoniem voor Hendrik Sermon). (1857). De Vlaming
en de staat, in het tegenwoordige België. Antwerpen: Wed. F. Lamot-Jacobs.
304.
In Vlaenderen Vlaemsch! Oproep tot het Vlaemsch volk. (1861).
Antwerpen: M. Mienikus. 156.
Biart, C. (1864). Défense de la langue Néerlandaise et exposé des griefs des
Flamands. Anvers: Victor Buurmans. 313.
Krouwer, I. (1886). Geen verbastering. Hasselt: M. Ceysens. 341.
3.2. De Grievencommissie

Deze commissie, ook "Vlaamse Commissie" genoemd, werd bij K.B. in 1856
opgericht om uit te zoeken wat voor de overheid de mogelijkheden waren
om het Vlaams te steunen en het gebruik ervan te regelen voor het bestuur
van het land. Vooraanstaande flaminganten werden aangewezen om in de
commissie te zetelen. De regering-De Decker, die de commissie opgericht
had, zou echter vallen nog voor het verslag van de commissie gepubliceerd
kon worden. De volgende regering, met aan het hoofd Rogier, besloot het
verslag niet te publiceren, dit tot groot ongenoegen van de voorvechters van
de Vlaamse zaak.
• Chambre des Représentants. N°42. Séance du 18 décembre 1858. Langue
flamande. 174.
• Beschrijf van de betooging en het banket van den 25 april 1859 ter eere der
Vlaemsche Taal-Comissie. (1859). Brussel: Kom. Verbruggen. 308.

• Kamer N°123. Séance du 23 mars 1859. Langue flamande. Observations du
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gouvernement sur le rapport de la commission chargée d'examiner les dispositions à prendre, dans l'intérêt de la langue et de la littérature flamande.

•
•
•

•

175.
Gerrits, L. en de Geyter, J. (z.d.). Brief aen de kommissie der Vlaemsche
taal. 144.
Kamer der Volksvertegenwoordigers. Zitting van 23 maert 1859.
Vlaemsche Tael. 173.
Vlaemsche Commissie. Instelling, beraedslagingen, verslag. Officieele oorkonden onder toezicht van leden van de commissie uitgegeven. (1859).
Brussel: Verbruggen. 78.
Langlois, J.-B.
(1860). A propos de la commission flamande. A M. Ch. Rogier. Brussel:
Korn. Verbruggen. 153.
(1860). Een woord over het verslag der Vlaamsche Commissie, naar den
Franschen text... Brief aan M Rogier, Minister van Binenlandsche Zaken.

Brussel: G. Adriaens. 309.
3.3. Provincies, steden en gemeenten
De eisen werden vanzelfsprekend niet alleen op nationaal vlak geformuleerd. Ook op lokaal vlak rommelde het. Over Antwerpen en Brussel is de
"Langue flamande" het beste gedocumenteerd.
3.3.1. Antwerpen
• Provinciale Raed van Antwerpen. (1850). Beraedslaging over de noodzakelykheid van het ambtelyk gebruik der Nederduitsche Tael in de vlaemsche
provinciën. Uitgegeven door de "Maetschappy ter bevordering der

Nederduitsche Tael en Letterkunde", met zinspreuk "Voor Tael en
Kunst" te Antwerpen. Antwerpen: Drukkery van J.-E. Buschmann. 228.
• Van Stralen (naam in potlood). La réforme électorale et la question flamande portées devant le conseil provincial d' Anvers, session 1852. Anvers:
Van Uffelen. 132.
• Deliège, J. (1879). Un conservatoire royal flamand a Anvers. Première partie. Anvers: Mees et co. 328.
3.3.2. Brussel

• Le Mouvement flamand devant le conseil communal de Bruxelles. (1883).

Bruxelles: Xavier Havermans. 283.
• Het Vlaamsch te Brussel. (z.d., maar ongeveer 1884) Drukkerij Demey. 224.
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• Verax. (1896). Vaderland en school. Open brief aan den heer L. Lepage
schepen van Openbaar Onderwijs der stad Brussel. 433.
• Volksmaatschappij De Veldbloem. (z.d.). Staatkundige Afdeeling.
Drukkerij N. De Bremacker-Wauts. 214.
3.4. Overige kamerdebatten
Een aantal van de Kamerdebatten zijn goed gedocumenteerd, omdat verschillende verenigingen zich inzetten om de "Handelingen" van de
Kamerdebatten over bepaalde onderwerpen die de Vlaamse zaak aanbelangden, uit te geven. In een eerste Kamerdebat beklaagt men zich over het
feit dat de door de wet verplichte leerstoel Nederlands nog steeds niet opgericht is aan de universiteit van Gent. Op het einde van 1861 vindt er een
debat plaats over de vermelding van de Vlaamse grieven in het antwoord
van het parlement op de troonrede. Ook het debat rond het verslag van de
commissie van vertogen is goed gedocumenteerd. Ten slotte is er ook een
discussie over de verderzetting van uitzonderingssubsidies om Vlaanderen
uit zijn erbarmelijke economische toestand te helpen.
3.4.1. Een leerstoel Nederlands in Gent

• De Vlaemsche Zaek voor de Kamer der Volksvertegenwoordigers in 1854.

Gent: Gebroeders Michiels. 59.
3.4.2. De grieven en de troonrede

• Willemsfonds. (1861). Het Vlaemsch in de Kamer der Volksvertegenwoordigers. Zittingen van 3. en en 4. en december 1861. Gent: Eug.
Vanderhaegen. 158.
• Rede, H. (1862). La question flamande devant la chambre. La vérité sur les
débats du 3 et 4 décembre 1861. Brussel: L. Truyts. 159.
3.4.3. De commissie van vertogen

• Kamer N°174. Séance du 5 mai 1866. Question flamande. Rapport fait par
M. De Laet, membre de la commission des pétitions. 176.
• Kamer van Volksvertegenwoordigers. Zitting van 5 Mei 1866. Vlaemsche
Zaak. Verslag van den Heer J.A. De Laet namens de Commissie van
Vertoogen. Uitgegeven door het "Vlaamsch Fonds". Antwerpen:
Drukkerij J.-E. Buschmann. 231.
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3.4.4. Subsidies

aan Vlaanderen

• Vraegpunt van Vlaenderen. (1847). Redevoering uitgesproken door M.
Rogier, Minister van Binnenlandsche Zaken, in de zitting van 4 december
1847. Brussel: Drukkery van den Moniteur belge. 295.

3.5. De taalwetgeving: het gerecht
De artikelen die ik onder deze hoofding geplaatst heb, hebben allemaal
betrekking op de strijd voor taalwetgeving inzake gerecht. Zowel voor- als
tegenstanders komen aan bod.
• Reynen, F. (1864). Het gebruik der talen in België. Brussel: J. Nijs. 163.
• De Bavay, Ch. La question flamande dans ses rapports avec les affaires judiciaires. Discours prononcé par M. le procureur général De Bavay, a l'audience de rentrée de la Cour d'appel de Bruxelles, le 15 octobre 1864.
Bruxelles: Emm. Devroye. 89.
• Gillein, L. (1871). Vlaamsche Bond, Kortrijk. Brief aan volksvertegenwoordiger. (1871). (kopie van handgeschreven). 170.
• Siffer, C. De landtalen voor de grondwet. Voordracht gehouden bij de heropening van de "Vlaamsche Conferentie der Balie" te Gent, den 4 november 1880. Gent: AD. Hoste. 249.
• Pauwels, A. (1887). Het gebruik onzer taal in strafrechterlijke zaken.
Cooremans' wet van 17 oogst 1873. Cooremans' nieuw wetsontwerp. De
Vigne's wetsontwerp. Leuven: Alfons Meulemans-De Preter. 348.

• Josson, M. (1889). Eerbied voor de wet. Open brief aan Heer Mr. I
Lejeune, Minister van het rechtswezen. Brussel: Van Doorslaer-Verbeken.
370.
• F.R. (1887). Het Nederlandsch voor de strafrechtbanken in VlaamschBelgië. Schaarbeek: Van Doorslaer-Verbeken. 355.
• Van Hoorebeke, G. (1888). In Vlaanderen Vlaamsch voor onze gerechtshoven ten jare 1386. Gent: Leliaert, Siffer en Co. 362.
• Bond der Liberale maatschappijen van Gent. Protest aan de Kamers
gericht. Gent: F.-L. Dullé-Plus. (z.d.). 377.
3.6. De taalwetgeving: het onderwijs
De artikelen die volgen, hebben het alle over de taalwetgeving in het onderwijs.
• Le meeting flamand. (z.d., maar rond 1882). Krantenartikel. 255.

• Willemsfonds (1886). Het Nederlandsch in het middelbaar onderwijs - La
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langue Néerlandaise dans l' enseignement moyen. Antwerpen: J.-L.
Buschmann (Willemsfonds). 342.
• De Ceuleneer, A. (1890). De bespreking van het wetsontwerp over het
hooger onderwijs en het Vlaamsch in de Kamers. Gent: Siffer. (Overdruk
uit "Het Belfort"). 376.
• De Potter, F. (1894). Vlaamsche Belangen. Gent: Siffer. (Overdruk uit
"Het Belfort"). 396.
3.7. Het gebruik van het Nederlands in het Parlement
In het Parlement was het gebruik van het Nederlands lange tijd uit den boze.
Ook daarop kwam er commentaar.
• Tieden, P. (z.d.). Vlaamsche Belangen. Gent: Siffer. 395.
3.8. Aanschouwelijk gemaakte eisen
Zoals ik in de inleiding al aangestipt heb, proberen deze bijdragen op een
andere manier, door een toneelstuk of een dialoog op te stellen, diets te
maken wat de Vlaamse Beweging is en wat haar doelstellingen zijn.
• Davidts, M.H. (1856). De Taelherstelling. Samenspraek tusschen een ziende, een blinde, een bijziende, een schoolmeester, een burgemeester, een "Mr.
Professeur de langue". Hasselt: P.-F. Milis. 286.
• De Preter, J.L. (1888). Peer-Jan! Piot bij `t twintigste in den fare 1887.
Vlugschrift ter bevordering onzer Vlaamsche belangen. Antwerpen: L.
Dela Montagne. 364.

4. DE POLITIEKE VLAAMSE BEWEGING
Een belangrijke scheidingslijn in het negentiende eeuwse België, buiten het
taalverschil, is die tussen katholieken en liberalen. De discussies die tussen
aanhangers van beide kampen gevoerd worden, vinden snel hun weg naar
bijdragen over de evolutie van het Nederlands in Vlaanderen, zoals in de
stukken onder 4.1. duidelijk naar voren komt. In andere artikelen wordt
steeds vaker de nadruk gelegd op de verbondenheid tussen de Vlaamse Taal
en de katholieke zeden en wordt het Nederlands als een dam tegen de liberalen en later de socialisten gezien. Een derde soort artikelen, die ik in deze
rubriek verzameld heb, zijn de artikelen die de socio-politieke betrokkenheid
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an sich thematiseren. Een tweestrijd ontstaat tussen enerzijds mensen die

vinden dat er niet genoeg sociaal engagement van de Vlaamse Beweging
komt en anderzijds voorstanders van een Vlaamse Beweging die louter filologisch blijft.
4.1. De oppositie tussen katholieken en liberalen
• Snellaert, F.A. (1847). Wael en Vlaming. Gent: F. en E. Gyselynck. 297.
Van Kerckhoven, P.F.
(1847). De Vlaemsche Beweging. Een woord aen het publiek en aen de
vlaemsche schryvers. Antwerpen: Joseph van Ishoven. 112.
—(1847). Le mouvement flamand. Quelques mots au public et aux littérateurs. Traduit du flamand. Anvers: P. Janssen. 113, 296
• Vlaamsch Verbond. Kies-distrikt Gent. Liberale afdeling. (1861). Onze
verantwoording. 154.
• Vuylsteke, J. (1861). La question flamande et le libéralisme. Gent: C. Vyt.
311.
• La Belgique Flamande de M. Gustaf Hóf ken. Krantenknipsel. 115.
• Van der Plassche, E. (1864). Meeting libéral. Exposé de la question flamande. Brussel: A. Decq. 65, 274
• Potvin, Ch. (z.d.). Krantenknipsel. 142.
4.2. "Geloof, taal en vaderland" - discours
• Claeys, H. en De Ceuleneer, A. (1891). Het Vlaamsch op het congres van
Mechelen. Redevoeringen en Verslagen. Gent: Siffer. 378.
• Bevel, P.W. Vrijheid en vaderland. Toepasselijke uitboezeming ter gelegenheid van het 29 jarigste jubilé der troonbestijging van Z. M Leopold I,
Koning der Belgen. Uitgesproken in het "Van Crombrugghe's

Genootschap", op maendag den 23 Julij 1860. Gent: Van Melle. 151.
4.3. Een grotere socio-politieke betrokkenheid
4.3.1. Voorstanders
• Oetker, F. (1857). De Vlaemsche Taelstryd. Vertaald door J.M.
Dautzenberg. Gent: I.S. Van Doosselaere. 98.
• De waerheid over de Vlaemsche Beweging. Brieven van eenen ouden staetsman aen eenen jongen Gentenaer. (1858). Gent: Drukkerij F.L. DulléPlus. 85.
• Langlois, J.-B. (1858). Le mouvement flamand au point de vue politique..
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Bruxelles: Henri Samuel. (Overdruk uit "Revue trimestrielle"). 305.
• Rooses, M. (1868). Open brief over het IXe Nederlandsch letterkundig congres gestuurd aan den heer L. v. R. Gent: Willem Rogghé. 318.
• De Vos, A. (1893). Vlaanderens Maagd en De Schim van Willems.
(Voorgedragen in de zitting van de "Vlaamsche Academie" van 15 maart
1893). Gent: Siffer. 397.

4.3.2. Tegenstanders
• Aen de Vlamingen. (1858). Brussel: Drukkerij van Delevigne en
Callewaert. (Dit werkje is anoniem, maar er is een algemene consensus
over het feit dat het van E. Van Driessche is). 195.
• Hendrik, J. (1883, datum in potlood). La vérité sur la question flamande.
Bruxelles: A.-N. Lebègue. 280.
• Delaite, J. (1895). Le flamand aux chambres. Liège: Charles Desoer. 407.
4.3.3.

Voorstanders middenweg

• Daems, S.D. De Vlaamsche Beweging. Voordracht gehouden voor den
"Nederduitschen Bond" van Antwerpen den 25 januari 1892. Gent:
Siffer. 386.

5. VERBETERING TAALSITUATIE EN TAALBEHEERSING
Behalve artikelen die de eisen van de Vlaamse Beweging uiteenzetten op het
gebied van de uitbreiding van haar functies in het openbare leven en maatregelen voorstellen om dit te bereiken, zijn er ook commentaren op de gebrekkige
taalbeheersing in Vlaanderen en voorstellen hoe deze verbeterd kan worden.
Wat het gerecht betreft wordt er nadruk gelegd op de taalbeoefening om de competentie ervan te verbeteren. Er wordt veel verwacht van de samenwerking met
Nederland op dit vlak, omdat de daar in zwang zijnde rechtstaal wél uitgebouwd
en gestandaardiseerd is. Wat het onderwijs betreft wordt veel belang gehecht aan
het moedertaalonderwijs als pedagogisch principe. Er ontstaat discussie over de
implementatiemogelijkheden van dit beginsel. Dit debat vindt ook zijn weerslag
in de besprekingen m.b.t. de taalwetgeving en onderwijs, die ik in 3.6. gegroepeerd heb. Interessant is dat er ook een artikel is, dat moedertaalonderwijs voor
Wallonië eist, om de achterstand van de Waalse kinderen weg te werken. Het
discours dat we steeds voor Vlaamse kinderen in Franstalige scholen te horen
kregen, weerklinkt nu ten voordele van Waalse kinderen in Franstalige scholen.
Wat het onderwijs betreft wordt er bovendien gewezen op de werkdruk die op de

150 I VERSLAGEN & MEDEDELINGEN

leerkrachten rust. Ook voor het hoger onderwijs wordt naar een oplossing
gezocht, maar ook dat zal niet zonder woordenwisse lingen gebeuren.

5.1.

Concrete voorstellen

• Van Der Voort, J.T. (1837). Coup d'oeil sur la langue et la littérature flamande en Belgique, considérée comme langue et littérature nationale.

Anvers: Dewever Frères. 34.
• Van Ruckelingen, L. (pseudoniem voor Louis Mathot). (1856). Vlaemsche
beweging. Bediedenis, doel, invloed, toekomst. Uitgaven van het
Willemsfonds. Gent: C. Annoot-Braeckman. 140.
• Dierckx, J. (1862). Propagation des deux langages ou étude sur les inconvénients qui résultent de la différence des idiomes dans notre pays, sur les causes de ces inconvénients; sur les moyens les plus propres à les faire disparaitre et à généraliser la connaissance des deux langues usitées en Belgique.
Brussel: Ve parent et fils. 160.
• Congressen. Maatschappelijke kwestie-Vlaamsche Beweging (z.d.). Gent:

Siffer. (Overdruk uit "Het Belfort"). 393.
5.2. Taalgebruik en taalbeoefening en problemen ermee in het gerecht
• Kamer der Notarissen van het arrondissement Dendermonde. Zitting van
den 15 mei 1850. Voordragt, gedaen door den Secretaris H. D'Huygelaere.
Gent: Gebroeders Michiels. 117.
• Obrie, J.

(1880). De Nederlandsche rechtstaal. Voordracht gehouden in de
"Vlaamsche Conferentie der Balie" van Gent, den 29 januari 1880. Gent: J.
Vuylsteke. 329.
(1888). De Nederlandsche rechtstaal in Noord- en Zuid-Nederland.
Voorgedragen op het Taal- en Letterkundig Congres te Amsterdam. Gent:
Leliaert, Siffer en C°. 329.
(1892a). Over eene nauwere aansluiting tusschen Noord en Zuid op het
gebied van taal en recht. Gent: Siffer. 382.
—(1892b). De Nederlandsche rechtstaal inzonderdheid met betrekking tot
het strafrecht. Voordracht gehouden voor de "Vlaamsche Conferentie der
Balie te Gent". Gent: Vuylsteke, J. 383.
• De Potter, F.
(1897a). Le Néerlandais est-il une langue juridique? Gent: A. Siffer. 415.

(1897b). Het Nederlandsch. Geene rechtstaal? Gent: Siffer. 416.
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Taalgebruik en taalbeoefening: een schets van de situatie in het
onderwijs
5.3.1. Handboeken
5.3.

• De Jonghe, P. (1847). Handboek der Nederduitse Tael- en Letterkunde, ten dinste
der gestichten van middelbaer onderwys. Voor de rhetorica. Redevoeringen. 84.
5.3.2. Het moedertaalonderwijs
In Vlaanderen

• Van Beers, J.
—Le Flamand dans l'enseignement. Discours prononcé par Jan Van Beers
en séance du 16 mai 1876 du conseil communal d' Anvers. Traduit du

Flamand. Antwerpen: Mees. 208.
—Het Vlaamsch in het onderwijs. Redevoering uitgesproken door Jan Van
Beers in de zitting van 16 mei 1876 des gemeenteraids van Antwerpen.

•
•
•

•

Antwerpen: Mees en Co. 209.
—(1879). Het hoofdgebrek van ons middelbaar onderwijs. Gent: Hoste.
(Overdruk uit "Nederlandsch Museum"). 207.
Bols, J. (1884). Over de taal van het godsdienstig onderwijs in Pruisisch
Polen en in Vlaamsch België. Leuven: Karel Peeters. 334.
D'hooge, K. (1885). Waarom ik het Vlaamsch bemin. Leuven: Karel
Peeters. 281.
Henderickx, M.-J. (z.d.). Les langues étrangères au Congrès international de
l'enseignement. Les écoles moyennes et le Flamand. Antwerpen: Mees en Co.
251 en 79
De Ceuleneer. (z.d., maar na 1894) Onze moedertaal en de heer Taman.
Gent: Siffer. (Overdruk uit "Het Belfort"). 390.

In Wallonië

• Lapaille, R. (1894). Flamands et Wallons a l'école primaire. Liége:
Demarteau. 430.
5.3.3. De Leerkrachten
• Cornette, A. (1883). Over het nut van de studie der Nederlandsche letterkunde voor den Vlaamschen Onderwijzer. Voordracht gehouden op 30
november 1882, voor de leraars en leerlingen der Rijksnormaalschool, te
Antwerpen. Tweede uitgave. Antwerpen: Mees en Co. 206.
• Micheels, J. (1887). De leeraars der Nederlandse taal op een Vlaamsch
athenaeum. Gent: Leliaert, Siffer en C°. 351.
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5.3.4. Een Vlaamse hogeschool
• Ackers, D. (pseudoniem voor Frans Drijvers) (1881 / 1889). Eene
Vlaamsche hoogeschool. Hare noodzakelijkheid en hare mogelijheid bewezen. Gent: Leliaert, Siffer en Cie. (Overdruk uit "Het Belfort"). 427 1367

• Van Campen, J. (1890). Vlaamsche Hoogeschool. Tweede antwoord aan
den heer D. Ackers. Gent: Siffer. (Overdruk uit "Het Belfort"). 371.
5.3.5. Wedstrijd
• Concours universitaire et concours général de l'enseignement moyen.
Compte rendu de la distribution des prix qui a eu lieu le 25 septembre 1872.

Bruxelles: Moniteur beige. 100.

6. DE WAALSE BEWEGING
Ook van de tegenbeweging, de Waalse beweging dus, zijn er artikelen opgenomen in de "Langue flamande". Hoewel we de eerste bijdrage niet echt
kunnen situeren in het kader van de Waalse Beweging, daarvoor is het van
te vroege datum, is deze bijdrage toch overduidelijk gericht tegen de eisen
van de Vlaamse Beweging. Het tweede artikel, dat dateert van het einde van
de negentiende eeuw, situeert zich al veel duidelijker in een georganiseerde
Waalse Beweging.
• Niederwerth (naam in potlood). (1857). Du Flamand, du Wallon et du
Francais en Belgique. Par un ami des letters. Liège: N. Redouté. 143.
• Tournay-Detilleux, M. (1896). Le Flamingantisme. Conférences données a
la "Société de la propagande wallonne" les 26 mars & 9 avril 1896, par M.
Tournay-Detilleux, Sénateur, Président d'honneur de la "Société de la
propogande wallonne". Bruxelles: J. Lebègue & Cie. 411.

7.

VLAANDEREN VERSUS NEDERLAND: INTEGRERENDE GEBEURTENISSEN

De bijdragen die in de voorbije hoofdstukjes behandeld werden, thematiseren vooral de taalconflictsituatie tussen het Nederlands en het Frans.
Daarnaast was er echter de vraag, welk Nederlands men tegenover dit Frans
ging stellen: het "Vlaams" of het "Hollands". Een aantal gebeurtenissen
zouden doorslaggevend zijn voor het overhellen naar de kant van Holland.
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De regeling van de spelling en de tweedracht die deze om vooral taalpolitieke redenen zaaide, beslechtte de strijd reeds duidelijk in het voordeel van een
taalintegratie in de richting van Noord-Nederland. De "Nederlandsche
Taal- en Letterkundige Congressen" namen de harmonisatie al duidelijk als
uitgangspunt toen ze in 1849 voor de eerste keer georganiseerd werden. Een
instrument als het "Woordenboek der Nederlandsche Taal" werd het toonaangevende lexicale hulpmiddel voor het hele taalgebied. De eruit resulterende spelling zou ook dezelfde zijn in Vlaanderen en Nederland.

7.1.
De eerste spellingkwestie en de spellingoorlog
7.1.1. Voorstanders van de nieuwe spelling
• Willems, J.F.
(z.d.). Nog iets over de taelcommissie. 38.
(1841). Brief aen professor Bormans over de tweeklanken ij en uu. Gent:
F. en F. Gyselynck. 46.
• Snellaert, F.A.(1842). Taelcongres en Vlaemsch feest, gehouden te Gent den
23 en 24 october 1841. Gent: H. Hoste. 49.
• Van Der Voort (1842). Les avantages de l'orthographe flamande proposée
par la commission royale. Bruxelles. 291.
• Lebrocquy, P. (1844). La grande question de l'orthographe flamande réduite a de petites proportions. Brussel. 52.
• Lansens, P. (1850). Kort taelkundig onderzoek naar de bevolkers van Westen Oost- Vlaenderen. Diksmuide: Sackenpré. 180.

7.1.2. De tegenstanders van de spellingcommissie
• Somers, J.L.M. (z.d.). Epitre aux hommes de lettres de Belgique, relativement la décision du 18 aout 1839, prise par la commission, nommée parmi la
société pour le progrès de la langue et la littérature flamande. Anvers: T.J.
Janssens. 36.
• Bon, F.
(1840). Lettres pour servir de matériaux a l'histoire des deux introductions du système linguistique néerlandais en Belgique. Bruxelles: M.-E.
Rampelbergh. 40.
(1841a). Suite aux lettres pour servir de matériaux a l'histoire des deux
introductions du système linguistique néerlandais en Belgique. Bruxelles:
M.-E. Rampelbergh. 41.
(1841b). Deuxième suite aux lettres pour servir de matériaux a l'histoire
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des deux introductions du système linguistique néerlandais en Belgique.

Bruxelles: M.-E. Rampelbergh. 41 bis.
(1841c). Démonstrations de la supériorité du système linguistique Belge
sur le Néerlandais ou orthographe de la soi-disant commission royale.

Brussel: F. Bon. 109.
(1842). Troisième suite aux lettres pour servir de matériaux a l'histoire
des deux introductions du système linguistique néerlandais en Belgique.

Bruxelles: M.-E. Rampelbergh. 42.
(1843a). Quatrième suite aux lettres pour servir de matériaux a l'histoire
des deux introductions du système linguistique néerlandais en Belgique.

Bruxelles: M.-E. Rampelbergh. 43.
(1843b). Le Flamand et le Néerlandais. Résumé de la défense de la langue flamande contre la restauration du Néerlandais. Bruxelles: M.-E.
Rampelbergh. 44bis, 50
—(z.d.). Het Vlaemsch en het Hollandsch. Bruxelles: M.-E. Rampelbergh.
293.
(1844). Cinqième suite aux lettres pour servir de matériaux a l'histoire des
deux introductions du système linguistique néerlandais en Belgique. 18161830 et 1836-1844. Bruxelles: M.-E. Rampelbergh. 44.
• Van den Bossche, F.-J. (1845). Verhandeling over de Vlaemsche tael in vergelyking met de Hollandsche. Brussel: H. Bourlard. 56.
• Het vaemsch zonder hollandsche verbastering t zy in spelling, in uytspraek
of in regels. (z.d., geen auteur). 218.
• Parallèle entre le Flamand et le Néerlandais. (z.d., geen auteur). 6.
• Verslag over de Vlaemsche smeekschriften. En andere onderwerpen. (z.d.,

geen auteur). 4.
7.1.3. De Kamerdebatten over de spelling
• Discussions a la chambre de représentants du royaume de la Belgique sur
l'orthographie flamande et autres pièces a ce sujet avec des notes et des
eclaircissements. (1844). Gent: H. Hoste. 53.

• Verhaegen, M. Toevoegsel. Redevoering in de Kamer der volksvertegenwoordigers, door M. Verhaegen, in de zitting van den 2den van sprokkelmaand 1844,
uytgesproken, ter verdediging van het Vlaemsch tegen het Hollandsch. 5.
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7.2.

De Taal- en Letterkundige Congressen

• N.D.N. Drie dagen in Amsterdam bij gelegenheid van het Tweede
Nederlandsch Letterkundig Congres. Amsterdam: J.H. Laarman.
(Overdruk uit "De Honingbij"). 203.
• Regelings-commissie IXe Nederlandsch letterkundig congres. (1867).
Gent: Van Melle. 167.
• Regelingscommissie. (1867). Programma van het negende Nederlandsch
letterkundig congres. Gent: Van Melle. 168.
• Van Staden, A. (1868). Letterkundig Intermezzo. 388.
• Regelingscommissie. (1873). Programma van het XIIIe Nederlandsch
Taal- en Letterkundig Congres. Antwerpen: J.-E. Buschmann. 171.
• XIV Taal- en Letterkundig Congres. (1875). Maastricht: Snelpers LieterNypels. 188.
• Van der Hagen, V. (1892). XXIe Nederlandsch Taal- en Letterkundig
Congres. Mededeelingen. Gent: Siffer. 381.
• XXIe Taal en Letterkundig Congres te Gent. (z.d.) Gent: A. Siffer.
(Overdruk uit "Het Belfort"). 394.

7.3.
7.3.1.

Het Woordenboek der Nederlandse Taal
Verslagen over de werkzaamheden

• De Vries, M. (1862). Verslag der redactie van het Nederlandsch
Woordenboek, omtrent de staat harer werkzaamheden van 1 julij 1860 tot 1
julij 1862. Haarlem: A.C. Kruseman. 312.
• Eerste verslag der commissie van bijstand van het woordenboek van Prof de
Vries. (1891). Gent: Siffer. 385.
• De Vries, M. (1865). Mededelingen en opmerkingen betreffende het
Nederlandsch woordenboek. In de vergadering van het achtste
Nederlandsch letterkundig congres, te Rotterdam, den 12 september 1865.
`s-Gravenhage, Leiden, Arnhem: Nijhoff et al. 165.
7.3.2. De spelling van het

Woordenboek der Nederlandse Taal

• Te Winkel, L.A. (1863). De grondbeginselen der Nederlandsche spelling.
Ontwerp der spelling voor het aanstaande Nederlandsch woordenboek.

Leiden: Noothoven Van Goor. 200.
• De Jager, A. (1867). Mijne toetreding tot de spelling van het woordenboek
der Nederlandsche Taal. Deventer: A. Ter Gunne. 258.
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7.4.

De Belgische spelling van 1864

• Heremans, J.F.J. (1861). Over het wenschelijke van eerre eenparige spelling
van onze taal in Noord- en Zuid-Nederland. Redevoering uitgesproken in
het zesde Nederlandsch Taal- en Letterkundig Kongres, gehouden te s
Hertogenbosch den 11, 12 en 13 september 1860. Gent: Boekdrukkerij van

I.S. Van Doosselaere. 155.
• Ministères de l'intérieur et de la justice. (1864). KB m.b.t. spelling. 202.
• Spelling der Nederduitsche Taal.
—(1864a). Aanvaarding der besluitselen van de Commissie, ingesteld bij KB
van 25 januari 1864. 90.
—(1864b). Spelling der Nederduitsche Taal. Koninklijke besluiten genomen
ter regeling dier spelling en verslag der Commissie die gelast is geweest met
de middelen voor te stellen om tot de eenparigheid te geraken. Gent: C.
Annoot-Braeckman. 315.
• Beurzen-Courant. (1864). Krantenknipsel. Gent. 201.
• Van Driessche, E. (1865). Critisch overzicht der nieuwe spelling.
Taalstudie. Gent: C. Vyt en Brussel: H. Manceaux. 99.

8. HET NORMDEBA T

Hoewel de spelling, het woordenboek en de congressen duidelijk maakten
naar waar de beslissing zou overhellen, bleef de vraag wat nu de norm van
het Nederlands in Vlaanderen zou zijn voor verhitte debatten zorgen. Zou
men zich voor de norm naar de eigen volkstaal en het eigen verleden richten,
of was Holland een betere focus? Centraal in deze discussie was de overtuiging dat het negeren van de Vlaamse volkstaal in de standaardtaal tot een
stugge boekentaal zou leiden. Vooral het lexicon, maar ook andere taalinterne elementen als syntaxis, morfologie en fonologie werden gretig aangewend om geponeerde stellingen te onderbouwen. Sommigen gingen zelfs
verder dan dat, en vonden dat het Nederlands geen schijn van kans maakte
tegen het Frans. Hun oplossing focuste zich op Duitsland. Vanzelfsprekend
bleven de discussies zelden op een louter filologisch niveau en kwam de "verborgen agenda" van de schrijver vaak naar de oppervlakte. De discussie tussen Nolet de Brauwere van Steeland en de West-Vlaamse particularisten
rond het tijdschrift "Rond den Heerd" illustreert dit op treffende wijze.
Deze laatste groep leek de argumenten over het behoud van de Vlaamse
Taal eerder aan te wenden om hun ultramontanisme te vrijwaren dan omdat
dit ook werkelijk hun mening was (vgl. ook Willemyns, 1995).
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Maar het normdebat leek eeuwig te blijven duren en bleef zeer theoretisch.
De interne taalcontactgevolgen van Zuid-Nederlanders die Nederlands
spraken en schreven, namen niet af. Het doel van taalzuiverende werkjes
was de vaak gemaakte fouten aan de kaak te stellen. Zowel de gevolgen van
de Frans/Nederlandse taalcontactsituatie, namelijk de gallicismen en Franse
invloed op andere grammaticale niveaus, als de invloed van het dialect, werden veroordeeld. Men geloofde dat door steeds op die fouten te blijven wijzen, bepaalde fouten zouden verdwijnen.
8.1.

Vlaams versus Nederlands

8.1.1. Standaardisering en normering in Nederland
• De Vries, M. (1849). De Nederlandse Taalkunde beschouwd in hare vroegere geschiedenis, tegenwoordigen toestand en eischen voor de toekomst.
Haarlem: A.C. Kruseman. 241.

8.1.2. Nadruk op gemeenschappelijke elementen, op de onmogelijkheid
van een aparte Vlaamse Taal
• Vreede, G.W. Over den onuitroeibaren gemeenschappelijken volksaard in
Holland en België, trots elke taalkundige scheiding. Voordracht gehouden
op het negende Nederlandsch Letterkundig Congres. Gent, 21 augustus
1867. Drukkerij Van Doosselaere. 194.
• Etoile belge (krant). Le flamand en Néerlande. 13 février 1884. 213.
• De Bruges, J. (pseudoniem voor Alfred De Smet) (1889). Il n'y a pas de
langue flamande. Bruxelles: Imprimerie Xavier Havermans. 365.
• Fredericq, P. (1893). De eenheid van den Nederlandschen Stam. Overdruk
uit "Handelingen van het XXIIe Nederlandsch Taal- en Letterkundig
Congres". Arnhem: P. Gouda Quint. 398.

8.1.3. Pleidooien voor volkstaal en vormenrijkdom
• De Jager, A. (1868). Over het taalkundig belang van sommige Vlaamsche
schrijvers der XVIIe eeuw. Antwerpen: J.W. Marchand. (Overdruk uit
"De Toekomst"). 71.
• Willems, P. Taal- en Letterlievend Studentengenootschap "Met Tijd en
Vlijt". Plechtige zitting van 9 februari 1873. Redevoering van Hoogleraar

P. Willems. Leuven: Gebroeders Vanlinthout. 211.
• Muyldermans, J. (1880). Over volkstaal. Voordracht gegeven voor de leden
van St-Albrechtsgilde, oogstmaand 1880. Leuven: Boekdrukkerij van Karel
Fonteyn. (Overdruk uit "De Tassche"). 254.
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• Daems, S.D. (1888). Wie "Spoken" zag. Gent: Leliaert, Siffer & Cie.
(Overdruk uit "Het Belfort"). 358.
• Colpaert, K. (1891). Taal en Vaderland voor den mensch. Gent: Siffer.
379.
J. (1896). Taalverarming, taalverrijking. Gent: Siffer. 412.
Muyldermans,
•
Taalinterne overwegingen
➢ De uitspraak
• Dyck, J.F. (1861). Verhandeling over de Vlaemsche uitspraek. Thielt:
Vanwelden - Gaulin. 196.
• Bols, J. (1883). Verschil in uitspraak tusschen de zuivere en gemengde o en
e. Leuven: J. Lefever. 198.
➢ De geslachten
• Zuidnederlandsche Maatschappij van Taalkunde. Zitting van 4 december
1870. 321.
• Joos, A. (1883). Over het geslacht der zelfstandige naamwoorden. Gent:
Siffer. (Overdruk uit "Het katholiek onderwijs"). 197.
➢ Het lexicon
• Baes, P. (1886). Gewestspraak en Algemene Taal. Gent: Leliaert, Siffer &
Cie. (Overdruk uit "Het Belfort".) 340.

➢ De syntaxis
• Bauwens, S.J. (1887). Gebruik en oorsprong van het ontkennend EN. Een
wandeling door onze letterkunde. Gent: S. Lelieaert en A. Siffer. (Overdruk
uit "Het Belfort"). 352.
8.1.4. Het "Gilde van Sinte
Steeland

Luitgaarde" en Jan Nolet de Brauwere Van

• Les Rédacteurs du Rond den heerd. (1874). Lettre a Mr. le Dr. Nolet de
Brauwere Van Steeland au sujet de sa note sur le particularisme linguistique
flamand de la Flandre occidentale. Bruges: Aimé Dezuttere. 275.
• Nolet de Brauwere Van Steeland, J. (1874). Réponse sur quelques remarques de M.P. Willems, concernart ma notice sur le particularisme linguistique de la Flandre occidentale. (Overdruk uit het "Bulletin de l'Academie
royale de la Belgique"). 243.
• Gilde van Sinte Luitgaarde. (1875). Handelingen van de eerste vergadering
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der werkende leden. Gehouden te Brugge den 18oegst 1874. Brugge:
Beyaert-Defoort. 268.
8.2.

Vlaams versus Hoog I Nederduits: een alternatieve norm

8.2.1. Voorstanders
• Vandenhoven, R. (pseudoniem voor V.H. Delecourt). (1844). La langue
flamande, son passé et son avenir. Projet d'une orthographe commune aux
peuples des Pays-Bas et de la Basse-Allemagne. Brussel en Leipzig: C.
Muquart. 292, 51
• Blommaert, Ph. (1855). Chronologische handleiding van de geschiedenis der
Nedersaksische letterkunde. Borgerhout: Drukkery Hendrik Peeters. 181.
• Vermeire, P. (1858). Verhandeling over de Vlaemsche Beweging voorgedragen in de maetschappy: "Tael en kunst", te Hamme. St. Nicolaes:
Dieudonné en Schuerman. (Overdruk uit "De Volksvriend"). 306.
• De Laet, J.A. (1859). Rede gehouden op het Schillerfeest te Antwerpen.
Antwerpen: J.-E. Buschmann. 149.
• Vermeire, P. (1860). Question beige. La guerre des langues. Gent: H. Hoste.
60.
• Lebermuth, A. (1865). Hebei and seine gedichte in allemanischer Mundart,
vom vlaemischen Gesichtspunkte aus betrachtet. Brussel: Weissenbruch.
80.
• Hansen, C-J.
(1893). De uitgebreidheid onzer moederspraak. Gent: A. Siffer. 400.
—(1895). Iets over Vlaamschgezindheid. Gent: A. Siffer. 409.
• Bley, F. (1897). Der kampf um das Deutschtum. Die alldeutsche Bewegung
and die Niederlande. Munchen: Verlag von J.F. Lehmann. 418.
8.2.2. Tegenstanders
• Nolet de Brauwere van Steeland, J.
(1846). Z of S. Twee brieven aen Dr. J. W. Wolf, hoofdopsteller van De
Broederhand. Brussel: Delevingne et Callewaert. 57.
—(1868). Le Pan-Germanisme et la revue flamande "De Toekomst".
Brussel: Victor Devaux. 250.
• Prayon-Van Zuylen, A. (1897). Over Pangermanisme. Lezing gehouden in
zitting van de "Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en
Letterkunde" van 19 Mei 1897. Gent: Siffer. 417.
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8.3.

Taalzuivering: de praktijk

• Périer, 0. (1886). Open brief aan de heer Visart burgemeester der stad
Brugge. Gent: J. Vuylsteke. 338.
• Van Steenkiste, E. (1886). Aan den weledelen en achtbaren heer Visart
Burgemeester der stad Brugge. Antwoord op den "open

brief' van mr.

Odilon Périer. Brugge: Verbeke-Loys. 339.

• Broeckaert, J. (1890). Taal- en Stijlzuivering. Gent: Siffer. (Overdruk uit
"Het Belfort"). 375.
• Obrie; J. (1890). Zuiverheid van taal. Gent: Siffer. 373.
• Meert, H. (1892). Taalpolitie. Gent: Siffer. (Overdruk uit "Het Belfort").
380.
• De Vreese, W. (1894). Taalpolitie. Gent: Siffer. (Overdruk uit "Het
Belfort"). 404.
• Meert, H.
(1894). Uit de pathologie der taal. Gallicismen. Vastheid van onze taalkennis. Gent: Siffer. (Overdruk uit "Het Belfort"). 389.
—(1894 b). Taalpolitie. Gent: Siffer. (Overdruk uit "Het Belfort"). 401.
(1894 c). Uit de pathologie der taal. Taalphantasmen. (1-7) Gent: Siffer.
(Overdruk uit "Het Belfort"). 402.
(1894 d). Uit de pathologie der taal. Taalphantasmen. (8-17). Gent:
Siffer. (Overdruk uit "Het Belfort"). 403.
(1894 e). Westvlaamsch idioticon. Gent: Siffer. (Overdruk uit "Het
Belfort"). 431.
(1895). Taalpolitie toegepast op 0. Wattez. Gent. 406.
• De Vreese, W. (1895). Taalpolitie. Gent: Siffer. (Overdruk uit "Het
Belfort"). 405.
• Wattez, 0. (1895). Opgelet!... De taalpolitie!. Gent: Siffer. (Overdruk uit
"Het Belfort"). 408.

9. DE ACADEMIE
De vraag naar een aparte Vlaamse academie was al van het begin van de
Vlaamse Beweging één van de hoofdeisen. Toch zou het enorm lang duren
voordat deze instelling, die door de voorstanders van het Nederlands in België
als een fundamentele stap beschouwd werd om van het Nederlands in België een
"volwaardige" taal te maken, zowel wat de status als wat de structuur betreft, er
kwam. De bijdragen die we in de "Langue flamande" over dit onderwerp vinden, geven een overzicht van het ontstaan van de Academie en de lange strijd
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die eraan vooraf ging. Ook de uiteindelijke instelling en de wetten over de
oprichting van de Academie, worden besproken. Verschillende artikelen behandelen het ontslag van een aantal van de liberale leden uit protest tegen de oververtegenwoordiging van katholieke leden. Bovendien is één van de prijsvragen
die van de Academie is uitgegaan in dit hoofdstukje ondergebracht.
• Vuylsteke, J. (1867). Een woord over de Belgische academie van kunsten,
letteren en wetenschappen. Dendermonde: E. Ducaju Zoon. 67.
• Haerynck, H. (1886). De Koninklijke Vlaamsche Akademie voor Taal- en
letterkunde. Eenige wenken betrekkelijk hare reden van bestaan en haar
doel. Brussel: Van Doorslaer-Verbeken. (Overdruk uit "Flandria"). 345.
• Ministère de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics. (1886).
Installation officiele de l'Académie Royale Flamande de langue et de littérature. Bruxelles: Imprimerie de la régie du Moniteur belge. 343.
• Nolet de Brauwere Van Steeland, J. (1887). De Koninklijke Vlaamsche
Academie voor taal- en letterkunde verkromd door Prof Dr. Jan Ten Brink
en anti-critisch weer kaarsregt gesteld. Gent: Leliaert, Siffer en Cie. 347.
• Wetten der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde.
(1887). Gent: S. Leliaert, A. Siffer en Co. 344.
• Willems, P. (1887). Geschiedenis der stichting eener Vlaamsche Academie in
België. Gent: Leliaert, Siffer en Cie. 346.
• De Pauw, N.
(1888a). Welkomsgroet aan de Koninklijke Vlaamsche Academie bij haar
intrede in haar nieuw lokaal. Gent: Leliaert, Siffer en Co. 349.
(1888b). De Vlaamsche Academie der Artevelden-eeuw. 363.
• Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde.
Wedstrijden voor 1888. 356.
• Willems, P. (1889). Nauwkeurige en volledige studie van het voornaamwoord van den 2den persoon enkelvoud (du, dijn) bij de
Middelnederlandsche schrijvers. Gent: Siffer, Leliaert en Co. 368.
• Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en letterkunde. (z.d.).
Nauwkeurige en volledige studie van het voornaamwoord van den 2den persoon enkelvoud (du, dijn) bij de Middelnederlandsche schrijvers. Verslag
van den heer Roersch. 369.
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10. GAZETTEN EN TIJDSCHRIFTEN MET VERSCHILLENDSOORTIGE BIJDRAGEN
In de "Langue flamande" vindt men ook jaargangen van tijdschriften, bijlagen van kranten of almanakken, waarvan de bijdragen de Vlaamse taal en
het Vlaamse volk thematiseren. Vaak wordt er commentaar gegeven op het
politieke landschap. Er wordt geklaagd over het uitblijven van taalwetgeving. Spreekwoorden worden verklaard, sagen opgerakeld, literaire werken
besproken. Men probeert het "Vlaamse volk" gevoelig te maken voor deze
problematiek. Soms gebeurt dit in de vorm van (scheld)proza, dan weer zien
we lofgedichtjes.
• Bydragen der Gazette van Gend voor Letteren, Kunsten en Wetenschappen.
Uitgegeven door de "Maetschappy van Vlaemsche letteroefeningen",
onder kernspreuk: "De tael is gansch het volk". Eerste jaergang. (1836).
Gent: D.J. Vanderhaeghen. 96.
• Van Der Voort, M. (1852). De Vlaemsche Beweging, maendschrift (July
1851-Juny 1852). Brussel: J.-H. Dehou. 121-131
• De flamingant. Almanak voor 1862. Nuttig en aangenaam. (1861).
Oudenaarden: Bevernaege - Van Eechaute. 63.
• De Klaroen. (1886). Een groep Oostvlaamsche studenten aan hunne studiemakkers van Oostvlaanderen. Leuven: Karel Peeters. 336.

11. HET VERENI GINGSLE VEN. VERSLA GEN, REGLEMENTEN, MELDINGEN ETC.
Een aanzienlijk gedeelte van de "Langue flamande" bestaat uit communicaties van Vlaamsgezinde verenigingen aan hun leden. In dit hoofdstuk treffen we vergaderingsverslagen, reglementen, manifesten en jaarverslagen aan.
• Toejuyching der leden van het genootschap "Tot Nut der Jeugd": aen
d'Antwerpsche Maetschappy der schoone konsten: By gelegenheyd van de
wederkomst der, aen haer ontroofde, schilderstukken van de vermaardste
meesters der Nederlandsche school. (z.d.). Antwerpen: Schoesetters. 247.
• "Maetschappy ter bevoordering der Nederduytsche tael en letterkunst" te
Brussel. Westvlaendersche afdeeling te Brugge. Brugge: C. De Moor.
Goedgekeurd in 1836. 288.
• Van Swygenhoven, Ch. (1844). Compte rendu de la scéance solennelle du 11
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février 1844, tenue par les sociétés de littérature flamande du pays. Brussel:
Société beige de librairie. 54.
• Van Der Voort, M. Grondslag en beginselen van het "Vlaemsch
Taelverbond" gedaen namens het Nederduitsch tael- en letterkundig genootschap van Brussel, aen de heeren voorzitters der Belgische maetschappyën
te Antwerpen vergaderd, den 31 october 1845. Brussel: J.-H. Dehou. 266.
• "Nederduitsch Tael en letterkundig genootschap te Brussel". Verslag der
algemeene vergadering van het genootschappelyk jaer 1847-1848. 1848.
Brussel: Greuse. 232.
• Algemeen verslag over den toestand van het tael- en letterlievend genootschap "De Dageraed", te Turnhout, door den voorzitter, in algemene vergadering van 4 maert 1851, uitgesproken. Drukkery van Brepols en Dierckx.
234.
• , "Nederduitsch Taelverbond". (1851). Werken. Gent: C. AnnootBraeckman. 267.
• "Belgische maatschappy tot nut van `t algemeen". (z.d., maar waarschijnlijk 1852 a 1853). Antwerpen: A. Jacob-Janssens. 152.
• "De Maetschappy ter bevordering der Nederduitsche Tael- en Letterkunde",
met kernspreuk "Voor Tael en Kunst" te Antwerpen, aen hare leden. (1853).
303.
• Manifest van het "Nederlandsch kunstverbond" ter gelegenheid van `s vorsten 25-jarige troonbeklimming. 28 mei 1856. Antwerpen: Fr. Adams. (niet
leesbaar). 138.
• Manifest der Maatschappij "De Vlamingen vooruit!" gerigt tot alle voorstanders van de eerlijke en regtzinnige uitvoering der Belgische Grondwet,
gestemd door het Nationaal Congres van 1830. (1860). Brussel:
Verbruggen. 223.
• "Maatschappij der taalvrienden". Volksbibliotheek te Borgerhout.
Verslag. 5de jaar. 1867-1868. 317.
• "Maatschappij van Nederlandsche letterkunde en geschiedenis: de taal is
gansch het volk" te Gent. Verslag over den toestand der Maatschappij,
gedurende de jaren 1864-1865,1865-1866,1866-1867. Vergadering 8 januari 1868. Gent: Gebroeders Michiels. 70.
• "Maatschappij van Nederlandsche letterkunde en geschiedenis: "De taal is
gansch het volk", te Gent. Verslag over den toestand der Maatschappij
gedurende het bestuurjaar 1867-1868, gedaan in vergadering van 28 October
1868. Gent: Eug. Vanderhaeghen. 101.
• Wydooghe, P.-L. (1871). Verslag over de werkzaamheden van den kunst-
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en letterkring gedurende het bestuurjaar 1870-1871. Ieper: Engel van
Eeckhout. 184.
• "Nederlandsch toneelverbond". Jaarverslag over 187111872 en verslag der
2e algemeene vergadering. 323.
• Heylen, C. & Rooryck, S. (1880). Verslag van "De Veldbloem".
Staatkundige volksmaatschappij van België's hoofdstad aan het Vlaamsche
volk. Brussel: J.H. Dejou. 330.
• De Buysscher, C. & Van Reet, J. (1890). Ons eerste strijdjaar. Het bestuur
van den kring "Voor Taal en Recht" (1 e wijk) aan zijne medeburgers.
Antwerpen: H. & L. Kennes. 374.
• Voordracht gelezen in Algemene vergadering van den "Vlaamschen kring"

op 30 juli 1887. Gent: Leliaert, Siffer en Cie. 350.
• Beschermingskomiteit van het arrondissement Gent. (1896). 1895 jaarlijksch verslag. Gent: A. Siffer. 414.
• "Nederduitse Bond van Dendermonde". Onder kernspreuk "Geen taal,
geen vaderland". Kataloog der boekwerken en algemeene grondslagen.
Dendermonde. 69.

12. ARTISTIEKE AANGELEGENHEDEN
Ook aan de heropleving van de Vlaamse kunst werd veel aandacht besteed.
Onder de titel "toneel" vinden we verschillendsoortige bijdragen: verslagen
over de zieltogende toestand van het toneel in Brussel, prijsvragen en rondvragen voor financiële bijdragen. Lofgedichten verheerlijken alles wat
Vlaams is. Ook de Vlaamse literatuur is een veel gekozen onderwerp.
Verschillende essays gaan over bekende Vlaamse romans.
12.1. Toneel
• Willems, S. (1861). Verslag over den toestand van het Vlaamsch toneel te
Brussel, den heere minister van binnenlandse zaken toegezonden bij brieve
van 24 junij 1861. Brussel: J.-H. Dehou. 157.
• Verslag over den toestand van het Vlaemsch toneel te Brussel, den heere
Minister van Binnenlandse Zaken in byzonder overhandigd. 1862-1863.
(1863). Brussel: J.-H. Dehou. 161.
• Het Nederduitsch toneel in België. Verzameling van oorkonden, verslagen
enz., uitgegeven ter gelegenheid van den toneelkundigen prijskamp, ingericht
te Brussel, door koninklijk besluit van 16 julij 1864. (1864). Brussel: Van
de Martelaer. 236, 88, 182
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• Mulders.(z.d.). [Brief waarin aandelen te koop aangeboden worden van
het Théatre National du Cirque]. Bruxelles: Sociéte anonyme du Théátre
flamand du Cirque. 391.
• Théatre flamand du cirque. (1867). Souscription aux parts de propriété et
de participation a l'exploitation. 265.
• Verslag ingediend aan den ministerie van binnenlandsche zaken door de jury
gelast met de toewijzing van den driejaarlijkschen prijs van vlaamsche toneelletterkunde voor het vierde tijdvak. (1868). Brussel: Deltombe. 279, 319
• Verslag ingediend aan den minister van binnenlandsche zaken door de jury
gelast met de toewijzing van den driejaarlijksen prijs van vlaamsche toneelletterkunde voor het vierde tijdvak. (1871). Brussel: Deltombe. 322.
• Verslag over den toestand van het Nederlandsch tooneel in de provincie
Antwerpen, den Heere Minister van Binnenlandsche Zaken toegezonden.
1870-1872. (1872). Antwerpen: Van Merlen. 91.
• Verslag over den prijskamp van Nederlandsche toneelletterkunde, uitgeschreven door de maatschappij "De Jonge Toneelliefhebbers" te Brussel.

(1873) 324.
Van
Hall, J.N. (1873, datum in potlood). Het Nederlandsch tooneel.
•
Kroniek en critiek. Orgaan van het Nederlandsch tooneelverbond, uitgegeven onder leiding van het hoofdbestuur. Derde jaargang, eerste aflevering.

Utrecht: Beijers, Gent: Hoste. 260.
• Naamloze maatschappij ter exploitatie des Nederlandschen schouwburgs
te Brussel. (1875). Statuten. Brussel: Xavier Havermans. 264.
• Nationaal toneel te Brussel. (1878). Verslagen van den Raad van Beheer en
het Komiteit van Toezicht over het toneeljaar 1877-1878. Brussel: Xavier
Havermans. 327.
• Remo (pseudoniem voor 0. Wattez). (1882). Muziek en toneel in
Vlaanderen. Wat zij zijn en kunnen worden. Gent: Dullé-Plus. 233.
• Ministerie der binnenlandsche zaken. (1883). Aanmoediging der toneelkunde en der toneelletterkunde. Reglement. Uittreksel uit de Moniteur van 29
december 1883. Brussel: Drukkerij der regie van de Moniteur belge. 332.
• Nationaal toneel te Brussel. "Naamloze maatschappij ter exploitatie des
Nederlandschen schouwburgs". (1883). Verslagen van den raad van beheer
en het komiteit van toezicht over het toneeljaar 1882-1883. Brussel: Xavier
Havermans. 221.
• Broeckaert, J. (1883). Redevoering uitgesproken door Jan Broeckaert, ter
gelegenheid van de prijsuitreiking aan de bekroonde maatschappijen en
toneelisten in den wedstrijd uitgeschreven door den toneelkring "Voor Taal
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en Vaderland", te Wetteren, 26 maart 1883. Wetteren: Verbaere-Ternest.
235.

12.2. Dicht- en prozastukken en prijsvragen hieromtrent
• Duvillers, C.F.A. (1842). De Fransquiljonnade of dichtproef op de verbasterde Belgen, de fransquiljons en Cie. Gend: C.J.Vanryckegem. 290.
• Antwerpsche Rederykkamer "De Olijftak". (1848). Dicht- en prozastukken uitgesproken by de plegtige inhuldiging van het gedenkteeken ter eere
van den vermaerden dichter en historieschryver den heer J.F. Willems te
Bouchout, op zondag 4 Juny 1848. Antwerpen: Jos. Van Ishoven. 298.
• Van Duyse, P. (1850). De lof van den landbouw. Opgedragen aen het
Rhetorica van Watou. Gent. 1850. 191.
• Van Duyse, P. (1851). De Koningin der Belgen. Twee gedichten ingezonden
ten Brusselschen Prijskampe. 1851. Gent: Gebroeders de Busscher. 190.
• Fêtes nationales a l'occasion de XXVe anniversaire de S. M. le roi au trone
de la Belgique. Concours de poésie francaise et flamande. (1856). Bruxelles:
Imprimerie Deltombe. 77.
• Nolet De Brauwere Van Steeland, J. (1858). Vooruitgang. Een gedicht
voorgedragen door Dr. J. Nolet De Brauwere Van Steeland, voorgedragen ter openbare vergadering der klasse van letterkunde der Koninklijke
Academie van wetenschappen, letterkunde en schoone kunsten van
België, op den 7den mei 1858. Brussel: M. Hayez. (Overdruk uit
"Bulletins de l'Academie royale de Belgique"). 245.
• Broeckaert, J. (1860). De volkstaal in betrekking met `s lands voordeel en
roem en gehechtheid aan de vorst. Wetteren: A. Van Cuyck en Zoon. 61.
• Vervier, C.A. (1861). De Nederlandsche Taal. Gent: I.S. Van Doosselaere.
278.
• Verslag van den jurij gelast met de toewijzing van den vijfj'aarlijkschen prijs
der Vlaamsche letterkunde voor het tijdvak van 1860 tot 1864. (1865).
Brussel: Deltombe. 237.
• Nederduitsche bond van Dendermonde. (1867). Liederenprijskamp.
Dendermonde: Snelpersdruk E. Ducaju. 186.
• De cantaten-prijskamp van 1867. (1867). Dendermonde: E. Ducaju
Zoon. (Overdruk uit het "Nederduitsch Tijdschrift"). 261 en 68.
• Nederlandsche letterkunde. (1870). Vijfj'aarlijksche prijs. Vierde tijdvak.
Verslag der jury, bij koninklijk besluit van den vierden December 1869.
1870. Brussel: Drukkerij van den Moniteur belge. 227.
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• Alexander d'Haese. (1875). Klacht der Vlaamsche maagd. Brugge: De
Scheemaecker-Van Windekens. 325.
• Jane, P. (1875). (pseudoniem voor Adolphe van Soust de Borkenfeldt). La
rénovation flamande. Leipzig, Bruxelles et Gand: C. Muquart et cie. 276.
• Roersch, L. (1887). Een onuitgegeven Nederlandsch gedicht van Janus
Dousa. Gent: S. Leliaert en A. Siffer. 353.
• Vijfjaarlijkse wedstrijd voor Nederlandse Letterkunde. IXe Tijdvak. (18891894). Verslag van den keurraad aan den heer Minister van Binnenlandse
Zaken en Onderwijs. (1896). Gent: Siffer. 410.

• Moyson, E. Vredelied. Bekroond in den liederenprijskamp van den
Nederduitschen Bond te Dendermonde. La chanson de la paix. Vertaling
door Ch. Potvin. Brussel: Van Gompel en Havermans. 185.
12.3.

Literatuur en andere: overzichten, boekbesprekingen, literatuurlijsten

• Olivier, Th.
(1851). Sur l'avenir de la littérature et de la librairie dans les Pays-Bas.
Tournay: V. Quin. 119.
(1854). De la guerre des paysans (de boerenkryg) de Henri Conscience.
Gent: Busscher Frères. 135.
• Kuranda, I. (1842). Die Flamiinder and ihre Literatur. (Datum in potlood).
238.
• Varenbergh, E. (1861). Littérature flamande. CEuvres nouvelles. . Brussel:
A. Decq. (Overdruk uit "Revue beige et étrangère"). 269.
• Delcroix, D. (1866). Coup d'oeil sur la situation actuelle de la littérature flamande. Brussel: A. Lacroix. (Overdruk uit "Revue trimestrielle" 1866).
222.
• Alberdingk Thijm, P.P. (1882). La littérature flamande. Louvain: PeetersRuelens. 253.
• Conscience, H. Redevoering uitgesproken in de Koninklijke Academie van
België den 11 Mei 1881 voorafgegaan door eene inleiding over de zaak
Schoep. Brussel: Xavier Gavermans. 331.
• De Mont, P. (1881). De Zuid-Nederlandsche letteren in 1880. (Overdruk
uit "De Tijdspiegel"). 277.
• Bethune-de Villiers, J. (1888). La littérature Flamande en Belgique durant
la période 1877-1886. Gand: Leliaert, Siffer en Co. 360.
(1888). Vlaamsche letterkunde in de laatste tien jaren. Gent: Leliaert,
Siffer & Cie. (Overdruk uit "Het Belfort"). 361.
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• Melchior. (1879). Een beroep op het nationaal kunstgevoel aller flaminganten. Antwerpen: Mees en Co. ("Overdruk uit "De Zweep"). 230.
• Van Wezemael, H.-L. (1886). Vlaamsche versbouwkunde. Ronse:
Vandendaele. (Overdruk uit "Het katholiek onderwijs"). 337.
• Brabantsen, J. (z.d.). Een ernstig woord ter gelegenheid van "Een bloemenkrans". Gent: S. Leliaert, A. Siffer en C°. 392.
• Wallez, J.B.G. (z.d.). Bibliothécaire de la ville de Gand. Littérature hollandaise. (Overdruk uit "Magasin Encyclopédique"). 3 en 217.
• Gregoir, E.G.J. (z.d.). Reflexions sur la régénération de l'ancienne école de
musique flamande et sur le théatre flamand. Brussel, Anvers, Londres,
Paris: Schott frères. 79.
• Van Beiwalth, F. (1868). Die hollándische und die franzósische Phddra.
Eine literarische Studie. Wenen. 81.
• Sleeckx, D. (1885). Hans Sachs en zijne gedichten. 335.
• De Cort, F. (z.d.). La poésie flamande en 1866. 66.

13. VARIA
De artikelen en bijdragen die ik in deze rubriek geplaatst heb, horen bij geen
enkele van de "grote titels" echt thuis. De bijdragen over het woordenboek
van Sleeckx en Van de Velde geven negatieve kritiek op het vakmanschap
waarmee dit woordenboek samengesteld is. Bij de geschiedenis van het
Waals en het Vlaams wordt er vaak op gewezen, dat het Vlaams origineler
is. Wat de straatnamen van Brussel betreft: deze werden eind 19de eeuw vernederlandst en de bijdragen vormen een verslag van de vertalingswerkzaamheden en de tegenstand die men hierbij ondervonden heeft. Bovendien
zijn er een aantal werken die de democratisering als primaire doelstelling
hebben, en die slechts secundair belang aan de taalkwestie hechten. De
"faits divers" zijn aparte bijdragen, die zelfs niet onder één coherente,
samenvattende ondertitel samengebracht konden worden.
13.1. Het woordenboek van Sleeckx en Van de Velde
• 011inger. (1846). Histoire lexicographique, ou le dictionnaire francais flamand
de Mm. Sleeckx, Van de Velde et consorts, jugé par leur compatriotes, les littérateurs flamands. 1846. Brussel: Librairie Encyclopédique de Périchon.

(Onderschrift: Empêcher qu'on ne tourne les Belges en ridicule, et garantir
de corruption les deux langues, principalement le flamand, tel est le but de
cet écrit. Veuillez le lire dans la même intention. Tweede uitgave.) 193.
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• Byl, A. (1851). Onpartydige beoordeling van de woordenboeken der heeren
Sleeckx en Van de Velde. Aalst: Drukkerij van A. Byl. 192.
13.2. Geschiedenis van het Waals en het Vlaams
• Stecher, J. (1859). Flamands et Wallons. Luik: F. Renard. 148.
• Bormans, J.-H. (1856). Lettre a Mr. Charles Grandgagnage sur les elements
thiois (flamands) de la langue wallonne. Liège: J.-G. Carmanne. 137.
• Journal de Bruxelles. Mélanges politiques et littéraires. 179.
13.3. Straatnamen en plaatsnamen in Brussel
• Goupil, F. (1883). Le Flamand à Bruxelles. Brussel: Dehou. 259.
• Peeters, H. (1893). Over het verminken onzer plaatsnamen. (Overdruk uit
"Ons Volksleven"). 428.
13.4. Taalkunde
• Dautzenberg, J.M. (1851). Beknopte prosodia der Nederduitsche Tael.
Antwerpen: Boekhandel van Hendrik Peeters. 103.
• Stille, Th. (z.d.). Historische grammatica der Nederlandsche Taal. Uit Het
Belfort. Gent: Siffer. 384.
13.5. Over burgerrechten en democratisering
• Kats, J. (april 1840). Het boek des volks, maendelykschen weêrgalm der
Vlaemsche meetings en der demokratieke grondstellingen. Eerste deel.
Eerste aflevering. Brussel: J. Kats. 107.
—(mei 1840). Het boek des volks, maendelykschen weêrgalm der Vlaemsche
meetings en der demokratieke grondstellingen. Eerste deel. Tweede aflevering. Brussel: J. Kats. 108.
• Conscience, H. (1839). Aenspraek tot het Vlaemsche volk, gedaen op den
vlaemschen schouwburg te Antwerpen, 6 februari 1839. Antwerpen: L.J. De
Cort. 37.
• Zetternam, E. (1851). Burgerrecht. Vlugschrift. Antwerpen: Aug. Jans.
120.
• Vlamingen vooruit ! Een jaarboekje voor het volk, uitgegeven door de
maatschappij "Vlamingen vooruit". Eerste jaargang. (1859). Brussel: Fr.
Van Meenen. 147.
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13.6. Nederlandse (Hollandse) aangelegenheden
• Alberdingk Thijm, J.A. (1851). Een Hollandsch woord aan zijn landgenoten. Amsterdam: Loman en Reudler. 272.
• Leopold, L. (1882). Mijn leesboek voor de volksschool getoetst aan een
Nederlandsch belang van den Heer H. Hemkes. Groningen:Wolters. 204.
13.7. Woordenwisselingen
• H6fken, G. (1848). Erwiderung betreffend "Angriffe des Herrn Ignaz
Kuranda auf mein "Vlámisch-Belgien". Heidelberg. 114.
• Nolet (1875). Dichter De Koninck beoordeeld door Dr. Jan Nolet de
Brauwere van Steeland. Getrokken uit het Fondsenblad van 7 maart 1875.

270.
• De Koninck, L. (z.d.). Het menschdom verlost. Een recapitalatie inzake De
Koninck-Nolet. Brussel: Closson. 271.
13.8. Faits divers
• Van Der Voort, M. (1850). Twee geslagten. Geschiedenis der oorlogen tusschen Frankryk, Engeland en België, 1066 tot 1815. Antwerpen: J.-E.
Buschmann. 299.
• De Maere, A. (1894). De rol der vrouw in de Vlaamsche beweging. Gent:
Siffer. 432.
• Nationale inschryving ten voordeele van den burger Michiel van der Voort.
(z.d., maar is ongeveer rond 1858) Gent: F.-L. Dullé-Plus. 141.

• Octobre 1840. Librairie encyclopédique de Périchon. (boekenlijst van de
militaire school). 45 bis.
• Van Doorslaar, D. (1890). [Pamflet over het onregelmatig verschijnen van
het blad Flandria, wegens het succes van het blad Neerlandia].
Schaerbeek: Van Doorslaer. 372.
• Zetternam (z.d.). Nationale beweging. Boekaenbeveling. 133.

4.

BESLUIT

Ik heb geprobeerd om structuur te brengen in de vele artikelen en bijdragen
die de "Langue flamande" rijk is. De behandelde thema's illustreren dat de
verzameling interessant is vanuit verschillende invalshoeken. Hoewel de bijdragen uit de Belgische periode het rijkelijkst voorhanden zijn, zijn er ook
stukken uit het Ancien régime, de Franse periode en het Verenigd
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Koninkrijk. Zowel de lange weg naar de taalwetgeving als de vraag "welk
Nederlands" men wou invoeren, komt uitgebreid aan bod. Wat deze laatste
kwestie betreft, wordt zowel de eerste spellingoorlog als het latere normdebat goed geïllustreerd. Het taalexterne aspect (wat er met de taal gebeurd is)
neemt de belangrijkste plaats in. Toch bespreekt een niet geringe hoeveelheid bijdragen de taalinterne kanten (wat er in de taal gebeurd is). Ook voor
wie geïnteresseerd is in het Vlaamse culturele en verenigingsleven uit die
periode is de "Langue flamande" een waardevolle verzameling artikelen.
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BIJLAGE

Deze inhoudsopgave zet de verschillende periodes en thema's die in de bijdragen van de "Langue flamande" aan bod komen nog eens op een rijtje.
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De heisa rond Belladonna - 2. De receptie

Marcel Janssens, Lid van de Academie

In mijn tweede bijdrage over de heisa rond Belladonna in het najaar 1994 zal
ik vooral de receptie in de kritiek behandelen, in de Vlaamse en buitenlandse kranten en tijdschriften (althans voor zover mij bekend). In tijdschriften,
die pas een eind in 1995 zijn beginnen verschijnen, is het publicitair gedoe
toch wel al grotendeels weggeëbd. Zo helt mijn eigen verhaal ook stilaan
over van een hektische mercantiele heisa - naar een rustiger receptiegeschiedenis. Studies die een paar jaren later zouden zijn verschenen, heb ik bij
mijn heisa-opnamen ook niet meer betrokken.
De eerste Vlaamse recensie verscheen al in Knack op 2 november. Op 7
november is er echter in de dagbladpers een zeer heftige tegenwind losgebarsten die de publicatie van recensies in Vlaanderen en Nederland heeft
begeleid. Ik ga die vaak heftig gezwollen tegenstemmen eerst laten weerklinken, eer ik er een paar recensies, geschreven in een stilaan geluwd heisaklimaat zo rond de sluiting van de Boekenbeurs, nog even op nalees.

I. TOURNEE GENERALE
Op 7 november publiceerde Bernard Dewulf (onder zijn beginletters BD) in
De Morgen het artikel Hoe sterk is de eenzame lezer?, met als ondertitel
Hugo Claus en de mediakanonnade. Nadat we ongeveer twee en een halve
maand (sinds 28 augustus) met zo'n `kanonnade' bezig waren, moest zo'n
schot voor de boeg er eens van komen. Verwonderlijk is wel dat precies
Bernard Dewulf in De Morgen dat schot als eerste loste. Maar dan was het
hek van de dam.
Bernard Dewulf knoopt aan bij de hommage aan Hugo Claus in Gent op 4
november en aan de première van de Tournée Générale de volgende avond
in Kortrijk, een evenement dat nog eens in acht andere Vlaamse steden op
het programma stond. Bernard Dewulf vindt dat al bij al een bedenkelijk
spektakel: `Op zichzelf behartenswaardige initiatieven, die onze belangstel-
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ling verdienen', zegt hij. `Maar zou het kunnen dat we langzaam een verzadigingspunt naderen? Dat we door 'overexposure' van de media sommige
boeken niet meer normaal kunnen lezen omdat ze al uitgebreid voorgelezen
zijn?' Misschien raakt hij hier wel een van de hoofdoorzaken aan van het
m.i. vrij lauwe respons in de kritiek en, op ietwat verdere afstand, van de
misschien wel geringe leesfrequentie, al moge de verkoop van die 8.500
exemplaren in Vlaanderen allicht binnen de verwachtingen verlopen zijn.
Zou het kunnen dat al die zeer breedvoerige interviews in de krant en in de
schouwburg hier en in het cultureel centrum daar ook een averechts effect
hebben gehad op de lectuur van de roman, want misschien was de welwillende lezer zo rond half november al overzadigd met informatie uit de eerste
hand?
Bernard Dewulf zet de salvo's in de mediakanonnade nog eens op een rij: op
3 november officiële voorstelling van Belladonna in de Bourlaschouwburg;
diezelfde avond gesprek met Jan van Rompaey in Schermen (en bij het einde
van die uitzending lag dat ongelezen boek in zijn schoot, `vers van de pers
maar toen al stukgeknuffeld, doodbesproken', zegt hij); op vrijdag 4 november Claus in het radioprogramma Het vrije Westen; de hommage in Gent en
het startschot van de Tournée Générale; de vijftien signeerbeurten in een
tiental steden; op zaterdag 5 november Claus in het journaal van VTM; de
dag daarna te zien in De zevende dag; naast de interviews in Humo en in vier
Vlaamse kranten een voorpublicatie in Humo; het speciale promotiekatern
voor de Tournée in De Morgen, met de roman als cadeau bij een abonnement op die krant.
Dat zal het zo ongeveer in Vlaanderen geweest zijn. En in Nederland moest
het op 7 november nog beginnen. Dewulf vernam bij de Bezige Bij, dat er
interviews op stapel stonden bij De Volkskrant en Algemeen Dagblad, op
VPRO Radio en bij Ischa Meijer op de televisie, evenals in de regionale pers,
`(goed voor twee miljoen exemplaren)'. Bovendien wou Behoud de Begeerte
haar Tournée Générale volgend jaar ook in Nederland organiseren. In
december zou Claus ook in de praatstoel zitten in de Stadsschouwburg van
Amsterdam, samen met Remco Campert.
In elk geval zal Claus kunnen terugblikken op het annus mirabilis 1994, toen
hij 65 werd. En dan sijpelt de wrevel door in dat artikel: ja, `de Claus-tentoonstellingen, Claus-herdenkingen, Claus-poëzieavonden, Claus-toernees,
Claus-prijsuitreikingen, Claus-opvoeringen, Claus-artikelen. Het grenst een
beeje (sic) aan waanzin'. Dat neigt volgens de journalist naar `pseudo-infor-
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matie'. En hij besluit met een vooralsnog voorzichtige vraag: `Is er niet meer
gepromoot dan bericht en gekommentarieerd? Misschien moesten we ons
dat met z'n allen maar eens afvragen'.
Diezelfde dag, 7 november, publiceert Mark Vlaeminck, met wie het allemaal begonnen is, in het Nieuwsblad een artikel over de happening
Versmacht in de nacht onder de titel Het is al Claus wat de klok slaat. Daar
staat een bijna paginabrede foto bij met Roger Raveel, Simon Vinkenoog en
Hugo Claus met een glas Maes-Pils in de hand en met als onderschrift een
citaat van Simon Vinkenoog. Die citeerde uit zijn huldegedicht bij de zestigste verjaardag van Claus: `je leven een vuurwerk of niets'. Een vuurwerk is
het wonderjaar 1994 zeker geweest. Mark Vlaeminck gaat nog eens de rij
van de mediakanonnade af en zegt: `Een heel weekend Claus. Al Claus wat
de klok slaat'.
Op dat `overvloedig literair banket' als ouverture van de Tournée in Kortrijk
moet Gust Gils gezegd hebben: `Hugo Claus is stilaan murw geëerd'.
(Misschien was de lezer toen ook al murw bestookt?) Claus las na de pauze in
de Versmacht drie lange fragmenten voor `voor die vijftien mensen in de zaal
die het boek nog niet zouden kennen', zei hij zelf. Mark Vlaeminck meent te
weten, dat Belladonna tijdens dat eerste weekend `dé onverbiddelijke best-seller' in de Vlaamse boekhandels was. Bij de signeersessie in Antwerpen ontstonden doodgewoon files. Tijdens Versmacht in de nacht te Gent werd door
het Poëziecentrum de eerste diefstal van dat boek gesignaleerd. `Het mooiste
bewijs', zei Claus, `dat dit een fel begeerd boek is'.
Nog een dag later, op 8 november, titelde De Standaard, die in de mediakanonnade niet ten achter kon blijven (zij het met een beschaafd schotje
voor de boeg) op haar financiële pagina: `De schrijver en de marketingmuze',
met als ondertitel Belladonna drijft op mediastorm. (In Het Nieuwsblad van
diezelfde dag verscheen hetzelfde artikel, daar ook ondertekend met J.S.).
(Tussendoor: De Standaard moet toch iets hebben met Hugo Claus: ongeveer zeven jaar later, op zaterdag 23/zondag 24 juni 2002, schrijft Marcel van
Nieuwenborgh in de katern Trottoir een luimig artikel naar aanleiding van
de herdenking van de `verrijzenis' van de nieuwe Standaard in 1976 (Feniks
met vleugels van papier, 25 jaar geleden herrees De Standaard uit zijn as); het
centrale stuk in zijn verhaal vertelt een reis naar Parijs met fotograaf Paul
Van den Abeele voor een interview met Hugo Claus en Sylvia Kristel; de
foto van die beide eminenties staat én op de voorpagina van de krant én op
de eerste bladzijde van Trottoir. Dat is toch wel een wonderbaar toeval: de
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herrijzenis van de krant, nog met AVV-VVK in haar kop, en het bezoek aan
Hugo Claus in Parijs. En midden 2001, nu het weer zo stil is rond de
Meester, wordt hij met zijn ex-geliefde - hij reserveerde in het restaurant als
`monsieur Kristel' - op de voorpagina neergepoot.) Je zou gaan denken dat
dit een praktische oefening is bij een door de Meester gedoceerde cursus in
marketing systematiek. Nu staat er onder die foto in De Standaard van 8
november 1994: `Hugo Claus (r.) brengt Roger Raveel en Simon Vinkenoog
de basisprinciepen van de marketing bij'. Ironie, af en toe wat schamper,
begint de verslaggeving over de mediasoap te verzuren. Zo schrijft De
Standaard: `Belladonna hijst zich naar de bestsellerlijst als het dankbare
onderwerp van een toevallige marketing-machine. Die is al sinds de 65ste
verjaardag van Hugo Claus op gang getrokken. De Meester wordt er alvast
niet armer van'. De jacht op geld, dat in die hele kanonnade toch niet zo
belangrijk zou zijn (kom nou!), wordt meer en meer openlijk ter sprake
gebracht. De Standaard weet hoeveel exemplaren in Gent, Hasselt en
Leuven over de toonbank gingen, resp. 40, 10 en 50, en de Antwerpse Fnac
versaste er 300, toen Claus daar op een van de vier signeersessies van die dag
even langskwam. Hier kunnen we ook al lezen, dat niet alle boekenverkopers in Vlaanderen onverdeeld gelukkig waren met die verplichte nachtelijke uitstap naar Schelle. Voor die `mediastunt' moesten zij de vervoerkosten
zelf betalen. Aldus knarst er toch wat zand in de mediamolen.
Nu vernemen we ook dat De Bezige Bij 50.000 paperback- en 5.000 gebonden exemplaren op de markt gooide en hoopte nog voor het einde van 1994
aan een herdruk te kunnen beginnen, want, zo luidt het in Amsterdam, `Het
gaat goedja, we horen langs alle kanten heel entoesiaste geluiden'. En maar
weer een overzicht van de tournée in Nederland via de krant en de radio en
vier signeersessies. De Bezige Bij zegt nochtans dat zij al bij al bescheiden is
tewerkgegaan en voor Claus niet is afgeweken van haar gebruikelijke strategie, `een mengeling van reklame en mediaberichtgeving'. De kranten hebben eigenlijk de hype gecreëerd. Zo drijft de mediastorm evenveel op `toeval' als op een geoliede marketingmachine, aldus De Standaard in een toch
wel dubbelzinnige (zelfironische?) conclusie. Ook Luc Coorevits van
Behoud de Begeerte noemt het een `toeval' dat het feestgedruis rond Claus'
65e verjaardag plots zo werd opgedreven door de verschijning van dat boek.
De toernee stond al maanden vast, zegt hij, `we hebben gewoon de touwtjes
samengevlochten, even gewacht tot het boek er was'.
Dat was dan toch een oordeelkundig geprogrammeerde advent. Coorevits
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moet toegeven dat de Tournée `goed uitgekiend' is. En dat was ook zo. De
Standaard besluit: `Een gebrek aan reklame, het zal Claus niet overkomen
(...). Ruw geschat moet Belladonna Claus dit jaar zo'n vier miljoen frank
opleveren: 1994 is een goed jaar voor De Meester'.
We schuiven op in november en terwijl de recensies, waar de meeste van
tegelijk koud en warm gaan blazen, aan het verschijnen zijn, krijgt ook de
Tournée een knauw van Brugsch Handelsblad op 18 november. Onder de
titel Puur amusement staat een foto van de auteur met als onderschrift `Hugo
Claus, aanstellerig en cynisch'. Hij moet daar in Brugge, zijn geboortestad,
niet zo'n goeie beurt gemaakt hebben. Wanneer de vragen te persoonlijk
worden, zo lezen we, gaat hij bijna aanstellerig de cynische toer op.
Bedenkelijk waren zijn uitlatingen over andere schrijvers, met uitzondering
van Lucebert, Shakespeare, Dante e.a. En over God wist hij radikaal te herhalen, dat die niet bestaat, ook niet in Vrijdag'. Wat hij na de pauze voorlas uit `zijn jongste kaskraker', waren `doorschijnende persiflages'. De verslaggever hoopt eerlijk `dat die fragmenten gekozen werden om het publiek
te amuseren, niet om een inzicht te geven in de struktuur en betekenis van
het werk'. In die wanklank uit Brugge zindert iets van een onbehagen dat
zich in de recensies zal doorzetten, tussen de regels maar ook openlijk verwoord.
In het Nederlandse dagblad De Limburger van 15 november verscheen een
verslag over de Tournée-avond in de Velinx te Tongeren van de hand van
Irene Verhiel. Die is ook niet mals voor de auteur van Belladonna. Zij acht
het `tegenstrijdig' dat hij het nodig vond aan zijn satire op de Vlaamse culturele wereld een toer langs schouwburgen vast te knopen. Onder de foto
van de auteur staat `Hugo Claus: grootsheid past bij mijn persoon', maar
dat blijkt niet uit dit sarcastische verslag waar hij alleen als `gretige kleine
kruidenier' uit naar voren komt. Irene Verhiel vertelt hoe Mark
Uytterhoeven even wou `checken in de zaal', hoeveel dames en heren het
boek al hadden gekocht en gelezen (tien), en hoeveel er het boek gingen
kopen (ook tien). `Zo, meneer Claus, u ziet het, moet Uytterhoeven gezegd
hebben, deze tournee heeft dus eigenlijk helemaal geen zin' - het enige
moment in de twee uur durende show waar Claus geen adremantwoord op
klaar had.
De gebruikelijke voordracht van die vervelende recensies, onder meer door
niemand minder dan Jan Decleir, deed Claus hautain af als `geknaag aan
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mijn enkels'. Belladonna, zoals gewoonlijk een boek met meerdere lagen,
moeten we wel meerdere malen lezen, hijzelf las het al 35 keer, de lezer mag
dat best drie of vier keer doen. Dat heeft Irene Verhiel in De Velinx kennelijk allemaal al gniffelend zitten opschrijven. De anekdote met koning
Boudewijn bij de première van De leeuw van Vlaanderen smeert ze breeduit.
Ze citeert uit de mond van de Meester: `het is wel zo dat ik mij niet herinner
dat koning Boudewijn ooit een zin heeft gezegd die mij interesseerde'. Nu
weet ik niet of dat verslag de verkoop van Belladonna in Nederlands
Limburg fel bevorderd heeft, maar ik betwijfel dat toch sterk. In de Top 10
van Humo stond Belladonna op nummer 1 op 1 december 1994 in
Vlaanderen, maar in Nederland? Dat durf ik toch betwijfelen. Belladonna
tuimelde overigens buiten verwachting al gauw van de Vlaamse Top l0-lijsten.
Algemeen Dagblad van 12 november bracht ook een interview, afgenomen
door L. Oomens, die Claus in zijn Antwerps huis voor dat gesprek uit zijn
bed had gebeld. De auteur kwam nochtans heel aardig voor de pinnen met
alweer de clichés over de roman die we al zo vaak mochten lezen. Bij voorbeeld over de 'zinnebeelden' van gemengde personages die Claus `een beetje
tricky' aan de realiteit ontleende. In die `kettingvertelling' kon hij zijn rancunes kwijt, af en toe in groteske scènes uit soapseries. Een wat heikel punt
voor de Nederlandse gesprekspartner is Claus' appreciatie van Willem
Elsschot, die zeker niet tot zijn favoriete schrijvers behoort. In Nederland
geldt Elsschot als de grootste schrijver, aldus Claus, maar eenvoud en soberheid van stijl kunnen toch geen norm zijn, dat is natuurlijk idioot. `Eenvoud
is dikwijls pure armoede. In België houden we meer van Rubens, in Holland
van Saenredam. De barok van Rubens die trekt mij ook in de literatuur
meer aan dan de eenvoud'. De titel van het interview is dan ook: `Liever
barok dan eenvoud'.
De meest brutale klap kwam van de Nederlander Jos de Man in zijn sarcastisch verslag van de Tournée-sessie in de Bourla. Het verslag verscheen in
HP1De Tijd van 18 november. De Man citeert met welbehagen de Vlaamse
autoriteit Bernard Dewulf in diens artikel in De Morgen van 7 november.
De Man zelf rekent af met het hele mediacircus. De titel van zijn artikel luidt
overigens: `Circus Claus'. Jos de Man schiet met gal en gif naar de gespreksleider Paul Jambers, die het boek niet gelezen heeft en die Claus meent te
kunnen complimenteren met de uitspraak: `Je bent een Jambers in het kwadraat! We zitten in een circus, zegt Jambers, en ik speel mee omdat jij het
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bent'. Jos de Man schrijft sarcastisch: `Zo'n circus, het is niet Jambers'
niveau'. Ook met het gedrag van Hugo Claus zelf veegt hij de vloer aan.
Claus zegt dat hij simpele gedichten gaat voorlezen, `speciaal voor het volk
geschreven, dat de krant De Morgen leest, dus simpele verzen over simpele
dingen'. Zo verkneukelt de Nederlander zich maar aan dat spektakel met
Claus op de rode sofa. Hij laat Claus zijn gekende one-liners afdreunen, bij
voorbeeld over zijn verhouding met recensenten: `Ik hou alleen maar rekening met kritiek van gelijken, en die zijn er bijna niet', of recensenten die zich
ongunstig over zijn oeuvre uitlaten, `pissen tegen het Parthenon'. Of over
Elsschot, die `de werkelijkheid van het leven herleidde tot een man die kaas
verkoopt, dat is armoe'. Ach ja, reageert De Man , Claus verkoopt geen
kaas, hij lijmt.
Wie zich zo aan Elsschot en Nescio vergrijpt, krijgt er van Jos de Man van
langs: `Een boek van Elsschot was een evenement. De auteur bleef bescheiden op de achtergrond. Bij Claus maakt het evenement thans het boek'.
Over Belladonna komen we in deze reportage van drie bladzijden weinig te
weten. De Man heeft het kennelijk op de auteur gemunt. De 'road-show'
rond Belladonna zit hem hoog. Claus mag heel serieus meedelen: Wat van
mezelf is, leg ik vast in boeken onder vele beschermende lagen' - wat toch
een centrale procedure is in zijn schrijverschap; Jos de Man heeft in de
Bourla alleen `de boert' gehoord. Hij hoorde Claus zeggen dat hijzelf bij het
schrijven bijwijlen in `onmenselijk gebulder' is losgebarsten, maar De Man
ziet in dat ongepaste om zich heen trappen en stampen alleen een goedkope
wraakoefening. Claus geeft toe: `Er is rancune mee gemoeid, iets wat je
opgekropt hebt. Het is geen wraak, het is lucht geven aan ergernis', en dat
doet hij bij middel van die vele `dubbele bodems'. Hij bevolkt Vlaanderen
met achterlijke figuren, zoals er zoveel kwasten rondlopen in Dode Zielen
van Gogol. Geen nood, Jos de Man kent geen pardon. Claus moet zo nodig
een maskerade opvoeren. `Niet voor één gat te vangen wil hij zijn, mysterieus en ongrijpbaar' en dat kan Jos de Man eigenlijk niet pruimen. Hij ziet
in de mythe Hugo Claus alleen `de mythe van de maskerade'. Zijn maskers
zijn (gespeelde) geheimzinnigheid en `quasi-diepzinnigheid'. Daarachter
woekert alleen maar `een doodgewone drang naar erkenning', die `een drift'
geworden is. Zijn de Vlamingen dan zo onbenullig dat ze met open mond
naar dat fenomeen zullen blijven luisteren en het toejuichen `om de virtuositeit waarmee hij hen allen in de maling neemt'? De Man heeft lak aan die
Clausiaanse knabbeling van interviews en babbels en tatershows.
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Ik meende bij dat verslag in HP/De Tijd even te moeten stilstaan om drie redenen: ten eerste, omdat het media-circus dat al bijna drie maand liep, een sfeer
van vermoeiende 'overexposure' rond de roman zelf en meer nog rond de
auteur heeft geschapen; ten tweede, omdat de toon van dit verslag veel gemeen
heeft met de algemene tonaliteit van de Nederlandse recensies (die doorgaans
wat afwijzender zijn uitgevallen dan de Vlaamse); en ten derde, omdat het verslag van een Tournée-sessie al heel wat constanten in de kritieken voorafspiegelt. Die constanten wil ik nu uit de recensies nog bijeensprokkelen.

II. RECENSIES
1. RECENSIES IN VLAANDEREN EN NEDERLAND
Uit de recensies in Vlaanderen en Nederland, die ik vast niet allemaal heb
kunnen terugvinden, pluk ik pro en contra. Na de euforische verwachtingen
van de adventtijd vóór de Boekenbeurs profileert dat contra zich gaandeweg
opvallend scherp. Ook valt op, dat zowel inhoudelijke als structurele karakteristieken die de recensenten uit de publicitaire incubatietijd hebben opgeraapt en die ze zelf ook al een paar keer in de krant hebben te kijk gezet, nu
als clichés in de Belladonna-receptie terugkeren. We komen zinnen tegen die
we een maand of een halve maand vroeger letterlijk in de lawaaierige interviews of in de reportages over de Tournée al hebben gelezen. Aan de hand van
een aantal steekproeven tracht ik een min of meer algemeen beeld te schetsen.
De eerste van allemaal die met een recensie van Belladonna uit kon pakken, was
Marc Reynebeau in Knack van 2 november. Ook hij had de drukproef ontvangen met het oog op de interviews in de Bourla. Hij had een gesprekje over
de roman gehad met `een meisje dat best gezien mocht worden' in Ziggurat
(want Behoud de Begeerte, die de hele mediavloer aan het draaien had
gebracht, verkoos een studiogesprek met Jan van Rompaey boven een interview in het zoveel minder bekeken literaire programma op zo'n laat uur). Dat
aardige meisje was Chantal Pattijn die Ziggurat presenteerde... vanop de
Antwerpse Boekenbeurs, waar dat beruchte boek dus niet mocht liggen, maar
waar Marc Reynebeau het wel mocht voorstellen, voor een televisieuitzending
van die avond dan nog. Daar stond Reynebeau dus met het pakje drukproeven in zijn handen voor de camera. Hij vertelde het hele verhaal, of toch bijna,
zo lezen we bij Dirk Lesage in Brute gedachten (I) (Dietsche Warande &
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Belfort,1995, nummer 1), want de pointe wou hij toen niet verklappen. Onder
de titel Naar huis zei de kat van zijn recensie schrijft hij: `op 3 november verschijnt "Belladonna"'. Hij is daar dus al met zijn recensie de dag tevoren. In
zijn ronkende intro somt hij nog eens het défilé van evenementen op: `Het zal
dit jaar niet aan aandacht voor Hugo Claus ontbroken hebben. Geen fatsoenlijk teatergezelschap dat niét een stuk van hem op de affiche bracht - het
Zuidpool Theater in Antwerpen brengt zelfs nauwelijks iets anders -, voor sommigen had hij alweer de Nobelprijs literatuur al zo goed als op zak, het hele
dorpje Watou huldigde hem een hele zomer lang, in Gent, waar al een aardige
bibliografische tentoonstelling over hem te zien is, komen twintig dichters hem
op vrijdag 4 november in het Koninklijk Muziekconservatorium een hommage brengen, kortom, het gevaar van de overkill is nabij. En dat alles omdat de
Meester (een op het gênante af misbruikt epiteton) dit jaar de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt'. In het voorjaar zijn ook nog zijn verzamelde
Gedichten verschenen. En morgen donderdag, zegt hij, op 3 november dropt
zijn huisuitgever Belladonna in de winkel. Na de storm van interviews die
Claus paginabreed aan het woord lieten, nu eindelijk de nieuwe roman. Met
de suite van recensies die Reynebeau met trompetgeschal mag openen.
Hij mist in deze nieuwe roman wel het epische elan van Het verdriet van
België, maar geen kwaad woord over de `kettingroman' met fragmenten als
`dominostenen', een echt 'patchwork' in vele opzichten, een symbool van
onze wereld vol versplintering, `vol zijwegen en uitweidingen'. Hij heeft dat
vernuftig maaksel zonder voorbehoud kunnen appreciëren.
In zo'n cultuur van plattelanders moet dan een `onding' geproduceerd worden als Claus' eigen fi lm De leeuw van Vlaanderen. Claus moet over die
afgang ooit gezegd hebben dat het vooral aan een geldgebrek gelegen had.
Hij had geen geld om een naaktscène te filmen... Reynebeau citeert uit een
interview met Knack: `Als je zes ruiters hebt gevraagd en er komt iemand
met een kruiwagen moet je terstond naar huis gaan. Maar nee, je denkt,
weet je wat, ik doe wel iets met die kruiwagen wat net zo goed is. Dat mag
wel een paar keer, dat heet improvizeren, maar niet elke dag, (...) dan komt
daar zogezegd de koningin van Frankrijk, ach, we hadden toch afgesproken
om een kleed te laten maken? Maar dat kleed was te duur en daar staat dan
een Josine van Dalsum in haar nachthemd. Nou goed, god, laten we dat dan
maar in een bed laten doorgaan. Maar er is geen bed. Geen nood, zijn er
daar niet een paar sigarekistjes waar we een oud tapijt kunnen overleggen?
Goed, dat wordt dan Josine van Dalsum als koningin van Frankrijk'. En
toch is Belladonna geen revanche, zo verzekert Marc Reynebeau ons ook al.
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Het had nog veel erger gekund.
Ook is Belladonna geen sleutelroman, maar doorkijkjes naar de werkelijkheid in Vlaanderen uit de jongste jaren zijn er genoeg. Reynebeau noemt een
aantal reële personen op die als personages in het boek optreden, zonder dat
ze nu echt herkenbaar geportretteerd worden.
Zo kan hij als eerste in een recensie vermelden dat Louis Paul Boon als
Spanoghe vermomd in de roman meespeelt. Hij vertelt het incident met de
Staatsprijs van 1946, toegekend aan Raymond Herreman, waar we al bij Jos
Borré over konden lezen. Claus zelf had de identificatie Spanoghe-Boon al
onthuld - zij het met wat tegenzin en schroom - in een interviewsessie in de
Bourla.
Reynebeau vermoedt dat de minister van cultuur, die liever minister van
landbouw zou geweest (of gebleven?) zijn, en die Meulemans heet, kan verwijzen naar de CVP-minister André Bourgeois, die ooit in een Knack-interview grotesk in de clinch ging met de Duitse politicus Jurgen Mólleman.
Dat zou al kunnen, maar dat is, samen met Boon, het enige personage waar
hij de deknaam verbindt met een reële naam, en voor de rest somt hij nog
op: prins Filip, televisiebaas Jan Ceuleers, cineast Robbe de Hert, filmcriticus Jos Burvenich, producer Jan van Raemdonck, allerlei acteurs die hij niet
met name noemt, en ook nog `professor Marcel Janssens'. Hij zegt niet
onder welke schuilnaam die in Belladonna rondloopt, maar ikzelf heb wel
een sterk vermoeden. (Ik spreek daar nog over wanneer ik het heb over de
recensie door Joris Gerits van drie maand later, waar eveneens mijn echte
naam maar niet mijn deknaam in de roman wordt genoemd).
Meer dan anderhalf jaar later vertelde Reynebeau in de rubriek Receptiegeruchten van De Vlaamse Gids (1996, 5), dat het nog `een week of twee' zou
duren eer er weer een recensie in een Vlaamse krant verscheen, maar dat
klopt niet, want op 6 november was de Gazet van Antwerpen er al. `De volgende was, denk ik, NRC Handelsblad', zei Reynbeau, maar daar zaten
inmiddels al zoveel Vlaamse tussen.
Luc Lannoy in de Gazet van Antwerpen van 6 november stoort zich aan de
`bevreemdende en enerverende sfeer' van de roman. Het zal weer `de nodige opinions chics' gaan regenen in ons literaire wereldje, zegt hij, `aangaande Claus' niet te beconcurreren grootheid en opperbestheid', maar die obligate bewieroking wist de vervelende, kleffe, stereotiepe passages in dat boek
niet uit. Belladonna ademt zeker niet de gedrevenheid en felheid van Claus'
beste prozawerk uit, de roman lijdt onder een `gebrek aan raffinement van
intrige'.
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Ongeveer dezelfde tekst verscheen een maand later in Lees ID (nulnummer,
december 1994). Aan de recensie gaat maar weer een vetgedrukte intro
vooraf, waar het mediatieke `copieus-Claus-diner zonder weerga' nog maar
eens wordt opgeroepen. Dat spektakel viel lekker samen met de `scènes uit
het leven in de provincie', aldus Lannoy, dus weer eens de coïncidenties tussen de soaps binnen en buiten het boek. Te midden van al die clausiana met
zijn vele toeters en bellen valt het de recensent moeilijk om zich nog alleen
op het boek te concentreren. Hij weet moeilijk raad met Belladonna, waar
`een bevreemdende en enerverende sfeer' vanuitgaat. Hij sluit dan maar af
met een uitspraak van Johan Anthierens: `Met de hem kenmerkende scherpte noemde Johan Anthierens Belladonna slechts het boek "dat Claus een rustige oude dag moet bezorgen". Tja... `. Welnu, de toon van die recensie, die
opvallend kort uitvalt, zou ik omschrijven als een obligaat betoon (of vertoon) van terughoudende goedjonstigheid of goedjonstige terughoudendheid - een ambivalente, misschien ambigue inschatting van het talent van
onze onbetwistbare Meester der Vlaamse letteren. Ik vind die houding terug
in de meeste recensies in Vlaanderen; ze doet zich meer afwijzend voor in
Nederland. In Vlaanderen heb je meer zo iets van de kool en de geit.
Na de lektuurshow' van weken en weken kan Jeroen Overstijns in De
Standaard (9 november) wel respect opbrengen voor de structuur van het
boek, dat zeker niet `groots' is, maar de inhoud geeft volgens hem blijk van
een `teleurstellende thematische eenduidigheid'. Het karikaturale karakter
van de kritiek op het Vlaamse provincialisme maakt het boek `al te eenduidig', schrijft hij. `De algemeen menselijke dimensie ontbreekt, en daardoor
blijft de roman in het oppervlakkige steken'. Thematisch eenzijdig dus,
maar `nooit teleurstellend', zo spreekt de recensent zichzelf tegen. Hij neemt
de goedjonstigheid toch nog gedwee in acht door te besluiten: `Belladonna is
een schop tegen de schenen van de gevestigde orde, met de nodige klasse
gegeven door een gecivilizeerd anarchist'. Zo zijn de meubelen toch weer
gered... .
Patrick Cornillie was in het Brugsch Handelsblad (18 november) toch een
beetje liever. Aan zijn korte bespreking gaat volgend motto vooraf: `Claus
op de affiche bij alle teatergezelschappen. Claus' gedichten 1948-1993 verzameld, Claus in Watou, Claus op Tournée Générale... . Wie na 1994 de naam
Claus niet kent, moet dringend zijn huisarts raadplegen. Of een extrakt slikken van belladonna (dolkruid), een gifplant die - bij beperkte inname! - de

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN 1187

pupillen doet uitzetten'. De recensie draagt als titel Waarheid en wanstaltigheid', en de recensent heeft zich niet gestoord aan de uitbeelding van
Vlaanderens wanstaltigheid, al bleef hij hoe dan ook met een bittere nasmaak
zitten. `Een schitterend boek, zo besluit hij, niet zijn allerbeste, maar toch
nog zestien keer beter dan al hetgeen Brusselmans en Boudens tot nu toe bij
elkaar gekakeld hebben'.
Niet te verwonderen dat Scripsi in `t Pallieterke (11 januari 1995) brandhout
maakt van Belladonna. De recensent pakt uit met het vernietigende oordeel
van Guido Lauwaert in het weekblad Panorama-De Post. Tegen de stroom
oproeiend had die durven schrijven: `Claus is uitgeblust. Er zit geen vlees
meer aan zijn botten'. Daar raast Scripsi lustig op door. Hij vermeldt meewarig vanuit de hoogte hoe De Standaard, volkomen terecht op de economische bladzijden, uit de doeken heeft gedaan hoe uitgever en schrijver tesamen een `machine' op gang brachten om het boek te verkopen. In
Vlaanderen hebben de media dat louter commerciële spelletje naïefweg meegespeeld. Een mooi staaltje van de werkwijze van de mediamaffia is dat: op
de redactie wordt vooraf beslist dat de bespreking `positief moet zijn, en dan
wordt een interviewer of recensent gezocht `die voldoende in aanbidding
staat voor de meester'. Aldus voegt Scripsi aan het Bezige Bij-circus ook
nog een recensentencircus toe.
Hij concludeert dat we met de mediasoap op een dieptepunt beland zijn. Hij
geeft toe dat Belladonna `ten minste nog zeer goed geschreven is', maar `de
inhoud van het boek is van een bijna onvoorstelbare banaliteit'. Hij vond
het verhaal `gewoon vervelend', `kaleidoscopisch versplinterd in wel honderd kleine hoofdstukjes'. `Laten we besluiten, zegt hij. Claus moet leven.
Hij leeft van zijn pen. (...) maar Claus is, zoals Guido Lauwaert scherpzinnig heeft opgemerkt, `uitgeblust', uitgepraat. Hij heeft niets meer te zeggen,
maar produceert... literatuur', die vervolgens door de mediamaffia (sic) aan
de man wordt gebracht. Volgend jaar is deze `Belladonna' vergeten, dood.
En zal Claus weer iets nieuws produceren, zonder innerlijke noodzaak, losjes uit de mouw geschud, en het honorarium opstrijken dat hem in staat stelt
te leven als God in Frankrijk'.
En alsof De Morgen nog niet genoeg afleveringen had gefabriceerd voor het
mediafeuilleton, publiceerde de krant op 19 november een paginagroot artikel Van vrouwen die blind worden en heksen die vliegen. Belladonna is niet
alleen een boek van Hugo Claus, ondertekend door zekere GEP. Het uitvoerige opstel kon een hoofdstuk uit een zeer serieus handboek over plant-
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kunde zijn. De auteur leert ons dat de titel van de nieuwe roman van Hugo
Claus verwijst naar de plant belladonna of wolfskers (Atropa belladonna),
ook nog dolkruid, doodkruid of lijkbes geheten, een van de giftigste planten
die men bij ons nog kan aantreffen. Ze hoort bij de `nachtschadeachtigen'
die sterke hallucinogene eigenschappen hebben. Een ongelooflijk encyclopedische uiteenzetting die niets zegt over de roman. Om Claus zelf te citeren: een tekst voor `simpele mensen die De Morgen lezen'?
Recensies in Nederlandse kranten waren al bij al talrijker dan in
Vlaanderen. Nederland was niet overstelpt geworden door die verwachtingsrage vanaf 28 augustus. Ook was de algemene toon terughoudender,
zelfs door de band kritischer en afwijzender. De graad goedjonstige duldzaamheid ligt daar aanzienlijk lager. Het gezelschapsspelletje van de kool en
de geit komt daar dan ook veel minder vaak voor. De Nederlandse pers
gedraagt zich door de band wel `zuiniger' ten opzichte van literatuur uit
Vlaanderen, al wordt die dan ook uitgegeven in de Grachtengordel.
De recensenten brengen respect op voor de filmische structuur van de roman
met meer dan honderd spotjes, wisseling van gezichtspunten en standpunten, mengeling van hij-en ik-verhaal, een veelvoud van vertelwijzen en genres, ook van talen en taaltjes in dat gekke Vlaanderen. Claus' `verbaal genie'
schittert op elke pagina. Het verteltempo met die shots van soms maar een
halve bladzijde, die doen denken aan een soap opera, sleept de lezer wel mee.
Niet ten onrechte verwijst Claus in het begin van de roman naar de scenische
opbouw en de satirische opzet van Dario Fo's Mistero Buffo. De scatologie
in zo'n hilarisch boek nemen we er dan maar bij, dit is `grote volksepiek' uit
Vlaanderen. De `hoge amusementswaarde' van Belladonna staat buiten kijf,
aldus Gerrit Jan Zwier in de Leeuwarder Courant (25 november). Het boek
overweldigt je `als een wervelende circusvoorstelling', in een overdonderend
`sneltreintempo' opgevoerd. (Doeschka Meijsing in Elsevier van 17 december bedacht niet toevallig als titel voor haar recensie Marionetten in vlammen
op, en Judith Rikken spreekt in HNl Magazine (17 december) ook weer van
`Het circus Belladonna'.) De roman zelf is een `mediacircus', dat is het. (De
mediatieke soap is er gewoon het natuurgetrouwe verlengstuk van geweest.
In het boek en buiten het boek hebben zich dezelfde carnavaleske maskerades voorgedaan.)
Nederlandse recensenten hebben meer moeite gehad dan Vlaamse met het
herkennen van concrete personen en instellingen in de karnavaleske sleutelroman (cf. L. Oomens in Algemeen Dagblad, 11 november). Ze hebben zich

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN / 189

verkneukeld aan dat poppenkastimago van Vlaanderen. L. Oomens vroeg
zich zelfs af: `Haalt België het jaar 2000?' T. van Deel (in Trouw van 11
november) vond deze `superieure soap-serie' een meesterlijke, grootse
roman, waar Claus zijn filmisch talent breed en gevarieerd heeft kunnen
verbeelden. Dat is het meest klinkende compliment dat Claus in Nederland
voor Belladonna oogstte. Ingrid Hoogervorst (De Telegraaf van 18 november) vindt ook dat het culturele leven van hun Zuiderburen `wel flink verloederd' moet zijn. Claus maakte er `een karikaturaal tableau van zotten'
van. In Vlaanderen kan die vermakelijke hekeling `nogal wat ergernis' opgewekt hebben (was dat wel zo?), maar in Nederland kan die alleen leiden tot
`een schaterend lachen'. En ook `tot bewondering', dat ook wel.
Nederlandse recensenten zijn in hun negatieve kritiek doorgaans explicieter
dan de Vlaamse. Grote pupillen, slecht zicht titelt Carel Peeters in Vrij
Nederland (12 november). Claus schildert Vlaamse cultuurdragers als carnavalsgangers op een Brueghelschilderij, zegt hij: `Zijn satire op de geheime verlangens van de provincie raakt zoek achter de dikke mist van alles wat hij overhoop haalt'. En dat wordt zowat de algemene tonaliteit: afwijzing van een
teveel aan satirische carnavalspots, die Nederlanders, allicht te weinig vertrouwd met de Vlaamse realiteit, niet adekwaat hebben kunnen inschatten. Uit
die kritieken komt een Hollands-nuchtere instelling naar voren, een ethischfilosofische oriëntatie, die niet te best overweg kan met deze overdaad van lasterlijke grimassen. Zij kennen blijkbaar de gesatiriseerde Vlaamse toestanden
onvoldoende en zo heeft die burleske poppenkast hen overvallen als een onverteerbare vracht zware kost. Bruegheliaans, dat wel, maar `overdone'.
Carel Peeters spreekt van een `ondoorzichtig matglas', van een `mist' waar
Claus alles en nog wat in overhoop haalt, van `een beslagen spiegel', die niet
meer kan boeien en die je met `een erg onbevredigend gevoel' achterlaat.
Claus zoomt niet in op `een helder detail', de opstapeling van spots wordt
`eentonig'. Hij herinnert zich Belladonna `als een satirische hallucinatie'.
Jaap Goedegebuure in HPIDe Tijd (18 november) stelt zich wat inschikkelijker op, maar concludeert toch dat de overtalrijke persiflages en parodieën
niets meer totstandbrengen dan `een loos mechaniek van ledepoppen die
zich goden wanen'. Die burleske `reidans' had minder afmattend uit kunnen
vallen. Dat bij `zoveel bouffonnerie' in zo'n omvattend `demasqué' van de
Vlaamse politiek en cultuur `niet alles even geslaagd' kan zijn, laat zich
raden, aldus Yves van Kempen in De Groene Amsterdammer (23 november).
Dus weer een minpunt voor een teveel. Zo heeft ook Doeschka Meijsing
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zich geërgerd aan de onduidelijkheid van de `boodschap' van de auteur. Het
verhaal komt niet van de grond, zegt zij, er ontstaat geen samenhang in dit
marionettenspel, waar geen marionet de kans krijgt zich te profileren. Bij
zo'n roman zonder kop of staart gaat de lezer duizelen. Het boek mist `overdachte tactiek of stilering'. Dat schreef ook Judith Rikken in HNIMagazine:
`Belangrijker is dat de lezer bijna verdrinkt in de hoeveelheid personages'.
Tjerk de Reus vatte het in februari 1995 in Het Nederlands Dagblad (4 februari 1995) nog eens allemaal samen. Hijzelf heeft inmiddels alles over het
mediaspektakel, evenals de recensies in Vlaanderen en Nederland kunnen
lezen en rapporteert behoorlijk over tekstexterne en tekstinterne gegevens.
Niettemin blijft ook hij met een vraag zitten: welke is de relatie met het echte
leven? Is werkelijk alles zo corrupt als Claus het afschildert? De tragiek van
Belladonna kan hij geen `wérkelijke' tragiek noemen. Daarom heeft de `brallende carnavalsroes' te weinig gewicht: dit doet hem denken aan `droogzwemmen'. Claus drijft de `schijnwereld' ten top. Van een reëel inzicht in
de werkelijkheid kan in dat boek geen sprake zijn. `De spiegel is kapot' en
`Claus staat erbij en kijkt ernaar'. `De menigte van existentiële vragen, die
stellingnames als deze oproepen, lijkt hem en zijn verhaalfiguren niet te
deren'. Dat is toch wel een onvoldoende op een Bovenmoerdijks rapport.

2. RECENSIES IN ANDERE TALEN
In de Franstalige Belgische dagbladpers vond ik maar twee recensies in september 1995, toen de Franse vertaling van Belladonna te Parijs bij Editions
de Fallois verschenen was. De vertaler Alain van Crugten genoot een groot
prestige sinds Le chagrin des Belges en die waardering van de vertaler heeft
zeker in de appreciatie van de roman meegespeeld.
De titel van de recensie in La libre Belgique (15 september 1995) luidt niet
toevallig: Comédie culturelle ... en Flandre. Via Brueghel staat de clowneske
non-cultuur uit Vlaanderen hier pietluttig te kijk, zoals ook Jacques de
Decker, de criticus van Le Soir (20 september 1995) zich heeft verkneukeld
aan onze culturele microcosmos. De satirische afrekening met dat ondermaatse Vlaanderen heeft die Franstalige Belgen zeker danig geamuseerd.
Jacques de Decker noemt Belladonna zelfs de koddigste `plaisanterie' die
Claus ooit publiceerde. Franstalige recensenten giechelden ook bij dat
knotsgekke letterwoord CONECU als benaming voor die stupiede culturele commissie van het Vlaamse ministerie, met haar ware naam: Commissie
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ter Bevordering van de Nederlandstalige Culturele Audiovisuele Expressie.
De twee recensies vormen een défilé van al de ontluisterende etiketten die het
`enfant terrible' Claus vastspijkert op het Vlaamse politieke en culturele
wereldje. Hij gaat als een James Ensor in onze culturele rariteitenwinkel te
keer. Zijn boek is `une farce, un carnaval, une sarabande'. De criticus van
de Libre meent in de relatie van de auteur met Vlaanderen en België ook
oidipale trekken te zien - en dat is wel een originele noot in al deze commentaren bij dat groteske spektakel van de leugens in Vlaanderen.
Jacques de Decker, die de roman ook maar weer als `ubuesque' afstempelt
en hem in de titel Le roman du bas-art noemt, liet bij zijn recensie in Le Soir
niet een foto van de auteur afdrukken, maar wel een foto van een opname
op de set van de film De leeuw van Vlaanderen, met als onderschrift: `Est-ce
l'échec de son "Lion des Flandres" qui a mis Claus sur la voie de
"Belladonna"?' Het zou me niet verwonderen dat Jacques de Decker iets
meer afweet van de achtergronden van het ontstaan van Belladonna. Is die
roman geen wraakneming geweest, dan puilt de rancune er toch uit, en dat
naar ik meen om ten minste twee redenen: de verfilming van De leeuw van
Vlaanderen was een miskleun, zoals Claus zelf zijn hele filmcarrière een mislukking heeft genoemd; en verder zou het misschien wel kunnen, dat hijzelf
nog een scenario, voor een Brueghel-film bij voorbeeld, heeft ingediend (of
laten indienen?) dat dan door de beotiërs van het Ministerie van Cultuur
werd afgewezen. Ja, ik heb altijd gedacht dat de cinematografische opbouw
van Belladonna met die ongeveer honderd sequenties zou kunnen teruggaan
op het klaarliggende script voor zo'n film (of soap, of feuilleton). Misschien
komt dat later nog wel eens aan het licht?
Ook de recensente van Le Monde (20 oktober 1995), Nicole Zand, verwijst
naar de "`film catastrophe", Le Lion des Flandres, qui a fait un bide en 1982'.
De criticus in Le Nouvel Observateur (19 oktober 1995), Frédéric Vitoux,
vergist zich wel, wanneer hij Belladonna een satire op de 'cinéma néerlandais' noemt (waarschijnlijk omdat hij heeft kunnen lezen `traduit du néerlandais par Alain van Crugten'). Ook hij zegt dat Claus in dat boek de
tegenslagen van zijn toneel- en filmcarrières met humor verwerkt. Die groteske kermis over de verfilming van het leven van Brueghel is voor hem niets
anders dan `un tourbillon breughélien, forcément breughélien', en daar heeft
ook hij veel plezier aan beleefd.
Ik voeg aan dit ongetwijfeld vrij onvolledige spectrum nog twee andere
stemmen uit het buitenland toe: een vrij neutrale in het Engels en ten slotte

192 I VERSLAGEN & MEDEDELINGEN

een Duitse afkraker. Martinus A. Bakker van Calvin College, uit Nederland
afkomstig, recenseerde de Nederlandse versie voor World Literature Today
(69, 1995, 3, (Summer)) en noemde Belladonna heel gevleid de (voorlopige)
climax in Claus' illustere literaire loopbaan. Ook hij werd getroffen door
dat hilarische spektakel van gekken in Vlaanderen, alsof wij hier allemaal in
een stoet van carnavalzotten lopen zoals op Brueghels schilderijen. De
Duitse criticus van de Frankfurter Allgemeine Zeitung (17 augustus 1996),
Dirk Schumer, zet in zijn recensie van de Duitse vertaling door Waltraud
Husmert, Hugo Claus zonder pardon op zijn nummer. Die man heeft waarschijnlijk niets opgestoken van de maandenlange media-hype en heeft geen
last van het aureool rond het hoofd van de Meester, wat hem ertoe zou kunnen verleiden om de inboedel in de porseleinwinkel wat te sparen. Nee, ook
Der Kummer von Flandern vermeldt hij niet. Hij concentreert zich op
Belladonna onder de titel Der Hammer Flanderns. Hugo Claus halt
Strafgericht fiber sein Land. De afbeelding in de tekst is er een van De ekster
op de galg van Pieter Brueghel de Oudere met als onderschrift Kommt das
jiingste Gericht fiber Belgiens Babylon?
Hij heeft zich behoorlijk ingeleefd in de structuur van de roman, maar ergert
zich een breuk aan de overdreven satirische agressie tegen Vlaanderens cultureel bestel en beleid, zonder meer `ein Sumpf,, grotesk kapotgemaakt door
`verkommene Vetternwirtschaft', dus door wat wij de corrupte ons-kentons-clubjes noemen. Die bittere grol van de auteur heeft Dirk Schumer
ervaren als `lacherlich'. Op het einde weet je absoltuut niet meer waar je niet
mee moet lachen. Die pose van de auteur als strafrechter hoort thuis in de
jaren 1950, zegt hij. Claus verzandt in `plumpe Moralistik', rukt ieder het
masker van het gezicht, maar op de duur ontmaskert hij ook zichzelf met
zijn afgezaagde `allgegenwartigen Altmannerphantasien'. Claus knutselt
een `strapazierte Romanmaschine' in mekaar, stelt het clowneske
Vlaanderen voor als een gek wereldtheater, maar 'so ist die Welt nicht'. Hij
zit verstrikt in zijn obsessies en met zijn gram voor middelmatigheid zit hij
wel op het goede spoor, maar het ontbreekt hem aan zelfironie. Is wat in
Belladonna allemaal voor burleske onnozelheid verteld wordt, nu echt een
geschikte materie voor `ein fldmisches Strafgericht'? De criticus van de
Frankfurter Allgemeine Zeitung is daar helemaal niet van overtuigd en heeft
dat in zijn recensie een keer open en bloot uiteengezet. Nog eens: de toon
van zo'n recensie acht ik in de Nederlanden, en zeker in Vlaanderen, ten
enenmale onmogelijk.
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3.

IN TIJDSCHRIFTEN

Ook uit de tijdschriften bloemlees ik een paar representatieve reacties. Joris
Gerits in zijn bespreking voor Streven (2 februari 1995) loopt een beetje
vooruit op wat anderhalf jaar later in de Frankfurter Allgemeine Zeitung zal
staan. Wie te veel wil zien, ziet niets, schrijft hij in de titel van zijn recensie
met een citaat uit het eind van het boek. Daarmee bedoelt hij op de eerste
plaats natuurlijk de schadelijke werking van de wolfskers of belladonna op
de pupil, maar hij heeft het toch ook over `een alles en iedereen fnuikend
cynisme', waar Claus met zijn wellustig ironiserende en pasticherende `kijkdoos' heel dichtbij komt. De provincie Vlaanderen is `een puinhoop', zo
moge blijken uit die roman, en veel meer valt er over die onbenullige poppenkast van ons niet te vertellen. In die recensie vind ik ook de echte namen
voor een paar personages die Joris Gerits Freudiaanse `Mischpersonen'
noemt, maar van wie hij ook niet de gefingeerde namen vermeldt. Toen ik
hem meer dan zes jaar later om wat toelichting bij zijn vermoeden betreffende mezelf vroeg, herinnerde hij zich een paar passages over zekere professor
Michielsen. Hij zegt dat een paar personages herkenbaar zijn `als Robbe De
Hert, Julien Schoenaerts, Marcel Janssens e.a.'. Die laatste heet dan in het
boek professor Michielsen die de speeches van de minister van cultuur
schrijft en de minister daarin zijn afkeer laat uitspreken voor `ondermijnende schrijfsels' die van staatswege niet moeten gesubsidieerd worden. De reële
persoon achter de `Mischperson' Michielsen heeft inderdaad gedurende één
legislatuur (1992-1995) ettelijke speeches voor een minister van cultuur
geschreven en ook heeft hij academische en literairkritische `schrijfsels' op
zijn naam die zoals al wat naar kritiek ruikt, in de roman smalend over de
hekel gehaald worden, en heeft hij ook niet in nogal wat commissies en jury's
gezeten, waar bij voorbeeld een tekst van Claus niet bekroond werd? Vóór
de pauze van elke Tournée Générale werden toch heiligschennende citaten
uit die `schrijfsels' van dat academisch individu voorgelezen en in het boek
Hugo Claus " Wat bekommert zich de leeuw om de vlooien in zijn vacht" (1999)
wordt hij toch door niemand minder dan Piet Piryns in het laatste hoofdstukje De luis in de pels met een citaat over het volgens hem veel te lullige en
te lange Verdriet van België weggehoond als een `professor doctor' die de
Meester schandalig ongepast kapittelde. Die reële persoon zou als
`Mischperson' Professor Michielsen in Belladonna kunnen meespelen. Ik heb
nog niet aan Claus zelf kunnen vragen of dat inderdaad zo is. Hij zou zeker
antwoorden : `Belladonna is geen sleutelroman, maar doe maar'. Ach, ik doe
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maar. Mijn vrouw en ik waren op 2 april 1992 uitgenodigd op een feestzitting van ECI voor boeken en platen in het Elzenveld in Antwerpen, waar
Hugo Claus gedichten voorlas en ikzelf een lezing mocht geven over hedendaagse Nederlandse literatuur. We hebben dan maar een paar uur met hem
en Veerle Dewit, met Noël Dupon en Andrea Croonenberghs, die de hele
zitting had gepresenteerd, aan een rijkgevulde tafel gezeten. Hij heeft mij
toen allicht extra zitten bekijken en beluisteren, en heb ik toen misschien zelf
gezegd dat ik schrijfsel-adviseur van de minister van cultuur was? Nou ja,
mogen meespelen in een roman van Hugo Claus in de buurt van Lowie en
Jeanneke Boon is nog lekker meegenomen. Maar die reële persoon was er
toch niet alleen verantwoordelijk voor dat een of andere roman van Claus
zelfs niet de short list van een of andere financieel zeer lonende prijs haalde?
Cyrille Offermans getuigt ronduit in Ons Erfdeel (maart-april 1995): `Ik heb
genoten van Belladonna'. Hij genoot kennelijk van de `fabuleerkunst' van
Claus, van zijn zwier en overdaad, van de rasse scènewisselingen in dat boek
dat zo authentiek `de reductie van tijd en afstand in het snelle tijdperk van
media en mode' weerspiegelt. In zijn bruegheliaanse taferelen mixt hij
komiek en tragiek, `zodat het lachen je vergaat'. En dan dat onnabootsbare `sponsachtige' Nederlands. Kortom, geen kwaad woord over die 350
bladzijden.
Heel scherp klonk Koen Vermeiren in zijn Logboek in Kreatief(1995, nummer
2). Hoe venijnig dat commentaar ook moge zijn, ik citeer het hier toch even,
omdat het op de achtergrond, kennelijk onder een laag afgunst en leedvermaak, iets laat zien van bepaalde mechanismen in ons literaire circuut. Ikzelf
heb besloten met recenseren te stoppen, zegt hij, maar hij gruwt van al dat
gedoe rond een `boek dat al tot meesterwerk was uitgeroepen nog vóór het
was verschenen'. Belladonna is hem al na twintig bladzijden gaan vervelen en
is dat blijven doen tot op pagina 266, waarna hij het boek zuchtend dichtklapte. Claus heeft recht op een middelmatig boek, daar niet van, maar
Vermeiren ergert zich blauw aan `de houding van critici die geen eigen mening
meer blijken te hebben of die althans niet in het openbaar durven te uiten. Zoiets noem ik cultuursnobisme en veel hedendaagse recensenten zijn er zwaar
door aangetast'. Ik citeer die bittere overpeinzing van Koen Vermeiren
maar verder, omdat zij m.i. gevat een teer punt in ons literair communicatiesysteempje aanraakt: `Hoe is het anders te verklaren dat ik van de doorsnee lezer, onder wie ook enkele Claus-fanaten, weinig of geen enthousiaste
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tot zelfs ronduit negatieve reacties opvang over Belladonna, terwijl het boek
door zogenaamde literatuurkenners toch de hemel in wordt geprezen?
Hebben al die niet-gespecialiseerde lezers het dan mis als zij zeggen dat het
boek hen niet kan boeien? Of hebben zij gewoon minder last van dat cultuursnobisme, dat een eerlijke en onbevooroordeelde kijk op een tekst lelijk
in de weg staat? Wie tussen de regels leest, merkt hier en daar wel dat sommige recensenten eveneens bedenkingen hebben bij `de nieuwe Claus', maar
die zwart op wit neerschrijven is blijkbaar wat veel gevraagd. Het is typerend voor de hypocrisie en de vooringenomenheid die zowel in Nederland
als in Vlaanderen heersen in het wereldje van de criticasters. Eerst kijkt men
naar de naam van de schrijver, dan naar die van de uitgeverij en pas daarna
naar de tekst zelf. Alsof die uiteindelijk bijzaak is geworden en er geen verschil meer zou bestaan tussen de literaire en de nieuwswaarde van een boek.
Op die manier degraderen recensenten zichzelf tot een soort elitaire reclamemakers, waarbij ze echter niet alleen de roman in kwestie trachten aan te
prijzen alsof het een of ander nieuw wasprodukt is, maar ook hun eigen al
dan niet vermeende eruditie. Zoiets van: `Wie verzint de beste slogan om op
het omslag van de tweede druk te plaatsen?' Als diezelfde literatuursnobs
dan ook nog eens met de regelmaat van de klok opduiken in allerlei jury's
en commissies ontstaat er al gauw een vicieuze cirkel waarin holle retoriek
en gekunsteld maniërisme tot `verbale genialiteit' of `een satirische hallucinatie' worden verheven'.
Dergelijke demystificatie van de mythe Claus moeten we niet verwachten in
de recensie van Willy Devos in Septentrion (1996, nr. 1). Hij onderkent zelfs
een flamando-universello-archetypische dimensie in de roman, die hij met
een litanie van de meest excellente abstracta de hemel in prijst. Daar ergens
op de Parnassus heeft dit boek zijn verschuldigde stek.
Gecanoniseerd, goed en wel. Maar wie hoorde in maart 1996, 20 maand na
het openingssalvo van Mark Vlaeminck, nog iets over Belladonna? Uit de
latere recensies in tijdschriften vermeld ik enkel nog een artikel van Daan
Carstens in Kunst&Cultuur (28e jaargang, januari 1998) met als titel
Stemmen die zien. De toon van dit artikel is onverdeeld gunstig voor `dit
onvolprezen boek'. Alleen maar lof voor de superspeler Claus. De recensie
is het vermelden waard, omdat Daan Carstens - bij mijn weten als enige verwijst naar een Belladonna uit T.S. Eliots The Waste Land. Daar somt
Madame Sosostris, een beroemde helderziende, in deel I. The Burial of the
Dead (vers 49-50) inderdaad een reeks kaarten op, onder meer: `Here is
Belladonna, the Lady of the Rocks, The Lady of Situations'. Die Enige,
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Vrouwelijke Vrouw, een Belladonna kortom, schrijft Claus boek na boek,
`steeds verbluffender', naar zich toe, zegt Daan Carstens, die aldus nog een
(mogelijk) leggertje toevoegt aan het verwijzingencomplex van de roman.
Ziezo, flink gewerkt vanwege het academisch cliënteel van de Meester'.

1

In mijn eerste bijdrage over Belladonna, De heisa rond Belladonna - 1. De Advent, in :

Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde,
jg. 2002, afl. 1, p. 9-10 vermeldde ik de verwijzing in de ondertitel Scènes uit het leven in de

provincie foutief. De ondertitel verwijst naar een van de talrijke ondertitels in La Comédie
Humaine van Honoré de Balzac, met name Scènes de vie de province.
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Een schakel in de overlevering?
De liedekens in de Bundel van Anthonius
Ghiselers (Gent, UB, 901-1)
Kees Vellekoop (t), Universiteit Utrecht

De onderstaande tekst werd uitgesproken in de Academie op 17 oktober 2001, ter gelegenheid van
de presentatie van het Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600. De toen geprojecteerde
pagina's uit het handschrift en de gezongen voorbeelden van contrafacten laten zich hier uiteraard
niet reproduceren. In het verloop van de tekst worden de volgende bronnen genoemd en soms met
een siglum aangeduid:
Hs. Werden

1450-1500

Westfaals-Nederrijngebied

Hs. BerlijnSPK mgo 190

1480-1500

Utrecht

Hs. BerlijnSPK mgo 185

eind 15e eeuw Deventer

Dit is een suverlijc boecxken ... (SB)

1508

Hs. GentUB 901-1 (BG)

1508-1518

Brabant?

Hs. BrusselKB II 2631-B

ca. 1525

Dordrecht?

Antwerpen

Een devoot ende profitelick boecxken ... (DPB) 1539

Antwerpen

Een Schoon Liedekens-Boeck ... (AL)

Antwerpen

1544

Een handschrift dat toebehoorde aan één persoon die ook de inhoud bepaalde, moet door deze als een kostbaar goed zijn beschouwd. Hij of zij zou het
niet graag verliezen. Zo schrijft Anna van Köln op fol.137b van haar
omvangrijke liedboek niet minder dan drie keer `dit hurt zu anna van kollen. Der et lijnt der geff'. En op het eerste blad staat: `Dit boek hoert toe
anna van collen der et fynt eer het verloeren w[ert], der sterft ovc wall eer hey
cranck wort.'
Anthonius Ghiselers - over wie verder niets bekend is - vermeldde eveneens
in zijn handschrift op verscheidene plaatsen zijn naam en zijn initialen.
Bovendien noteert hij bij vele teksten de datum waarop zij door hem werden
ingeschreven.
De bundel als geheel is globaal in 1861 beschreven door Serrure, die het in
zijn bezit had en in hetzelfde artikel in Vaderlandsch Vademecum de tekst
van drie historieliederen publiceerde. Fredericq (1894) gaat in op de inhoud
van de historieliederen en Van der Graft (1904) doet hetzelfde. Coigneau
(1980) behandelt Een refereynken vander gilden uit het handschrift en

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN / 199

bespreekt verder de status quaestionis. Dewitte publiceerde in Biekorf(1987)
het lied van de Ware Jacob. Vrijwel alle andere teksten uit het handschrift
zijn nog niet gepubliceerd en bestudeerd. Robert Michel tenslotte schreef in
2000 zijn Antwerpse licentiaatsverhandeling over de Nederlandse liederen in
het handschrift, waarbij hij dankzij zijn begeleiders - Frank Willaert en
Johan Oosterman - gebruik kon maken van alle gegevens die beschikbaar
zijn in het Meertens Instituut, en die nu voor iedereen toegankelijk zijn in
het Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600, zowel in boekvorm als op
CD-ROM.
Het nadeel van het tot nu toe uitgevoerde onderzoek is dat men zich altijd
tot één of enkele teksten beperkte, waarvoor men op dat ogenblik belangstelling had.
Een ieder die de bundel van Anthonius Ghiselers als geheel wil bestuderen,
wordt geconfronteerd met alles wat nog niet is onderzocht. Zo bestaat er
geen moderne codicologische beschrijving van het papieren handschrift. De
katernsamenstelling is waarschijnlijk erg gecompliceerd en uit foto's niet
met zekerheid af te leiden. Verder treffen we drie foliëringen aan in het handschrift, waarvan er maar één correspondeert met de huidige samenstelling.
We moeten aannemen dat het handschrift niet meer compleet is.
Er komen buitengewoon veel jaartallen voor in deze bundel. Vele plaatsnamen en personen worden vermeld en er is een familiewapen dat volgens
Serrure toebehoorde aan het geslacht Van der Marck. Kortom het handschrift verdient een interdisciplinaire benadering. Wat kan ons bijvoorbeeld
de heiligenkalender leren waarmee het handschrift nu begint? Welk dialect
of welke dialecten kunnen taalkundigen vaststellen? Men aarzelt i.v.m.
Brabant voor de eerste liederen, maar wijst voor de latere ook op zware
(Neder)Duitse invloeden. Zijn de wijsaanduidingen en de genoteerde melodieën bij de Latijnse Kerstliederen en hun vertalingen uit andere bronnen
bekend? Kunnen boekwetenschappers zeggen of alle teksten door één hand
geschreven zijn, of kunsthistorici zich uitspreken over de opvallend kundige,
in rode inkt uitgevoerde versieringen van initialen en over de tekeningen in
het handschrift?
Als musicoloog heb ik niet de pretentie deze vragen te kunnen beantwoorden.
Bovendien heb ik mij voorgenomen in te gaan op een klein aantal geestelijke
liederen, hun geschiedenis vóór en na de bundel van Ghiselers en hun onderlinge samenhang in het licht van hun melodie. Het nieuwe Repertorium van het
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Nederlandse lied tot 1600 heeft mij bij deze zoektocht goede diensten bewezen.
De drie onderzochte liederen bevinden zich in het gedeelte vanaf fol. 26r.
26r
26v

Een geestelijck liedeken op dye wijse

Cleue hoera ind batenborch

Ick will my gaen ontlaeden
Ende verlichten mynen moet

De bundel van Ghiselers is de oudst bekende bron van deze versie van het
lied. Het werd waarschijnlijk uit dit handschrift overgenomen door Symon
Cock in het eerste gedrukte geestelijke liedboek met muziek, het DPB van
1539, als nr 7. De tekst hier wijkt nauwelijks af van zijn bron; alleen heeft
Symon Cock de vijfde strofe als negende opgenomen.
Maar er bestaat een oudere versie van dit lied, daterend uit de periode 14801500, en beginnend met Ic wil my seluen troesten. In het omvangrijke handschrift met geestelijke liederen dat uit Utrecht afkomstig is, maar zich nu in
Berlijn bevindt (met de signatuur SPK oct 190), is het tweemaal opgetekend:
eerst strofe 1 met muziek (100rv) en elders in het handschrift de gehele tekst
met 9 strofen (124v-126r). De verschillen en overeenkomsten tussen het lied
in deze oudere bron en de bewerking bij Ghiselers zijn opvallend. De eerste
helft van strofe 1 wijkt het sterkst af:
HsBeSPK mgo 190

HsGeUB 901-I

Ic wil my seluen troesten

Ick will my gaen ontlaeden

3a

end maken enen moet

Ende verlichten mynen moet

3B

want alset gaet ten quaetsten

Ende wachten my vanden quaden 3a

so macht noch werden goet

Dat zall my wesen got

3B

van sonden wil ic my keren

Van sonden will ick my keren

3c

in mijnre iongher tijt

In mynen ionghen tijt

3D

Ic bid genade here

Ick bid genade lieue heere

3c

want gi genadich sift

Want ghij ghenadich zijt

3D

2. Mijn oghen die moghen scouwen

2. Myn oghen moeten aenscouwen

3 Woud ic die werelt verliesen

3. Had ick voer tswaer verliesen

4 Nyemant en darf hem poghen

4. Nyemant en derff hem voeghen
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5 Ouder mach ic warden

5. Ouder mach ick werden (9 in DPB)

6 Ende noch so wil ic hopen

6. Noch soe will ick hoepen

7 Och rat van auontueren

7. Aldus soe will ick temmen

8 Aldus so wil ic temmen

8. 0 rat van avontueren

9. 0 god van hemelrijck
10. Gestadich wil ic dienen
9 Nv spreect voir my int beste

11. Nu bidt voer den besten

De reden waarom de eerste vier verzen van de oude versie herdicht zijn, lijkt
mij het onvolkomen rijmschema te zijn. In alle strofen is het rijmschema
aBaBcDcD, met afwisselend vrouwelijk en mannelijk rijm, met uitzondering
van deze eerste strofe.
Vergelijken we de beginregels van de overige strofen in beide versies, dan
kunnen we de verschillen soms als herspellingen en hertalingen beschouwen,
maar soms is er voor een ander rijm gekozen en leidt dit tot herdichten van
de corresponderende regels. In de jongere versie is in het refrein `lieve' toegevoegd, wat het reguliere aantal van 3 accenten tot 4 verhoogt.
Verder valt op dat strofe 7 en 8 van plaats zijn gewisseld en dat in de jongere versie de slotstrofe door twee nieuwe vooraf wordt gegaan.
Ghiselers geeft aan dat het lied gezongen wordt op de wijs van Cleue hoern
ind batenborch. Kennelijk gaat het om een melodie waaraan hij gehecht is,
want ook het volgende lied heeft dezelfde wijs:
27v
28r

Een geestelijck liedeken op dye wijse Cleeff horn in batenborh

Ghij mannen in ghij vrouwen
Dij op dye werelt zijt

Van dit Marialied is BG de oudst bekende bron. Dit roept de vraag op of
Ghiselers de auteur van dit lied kan zijn, temeer daar hij aan het eind de volgende opmerking maakt:
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29r

Ditz wyt gescreven

In mynen loudel en

ist niet ghebleven

Anno Millesimo xvc xvij° fe°

Kopieerde Ghiselers het gedicht in februari 1517 van zijn `oude' boek, waaruit het verwijderd werd?
Het werd in elk geval opgenomen in het DPB, direct na het vorige lied, en
ook nu wijkt de tekst nauwelijks af van die in de BG. Het lied zou populair
blijven tot in de 17e eeuw. Alleen al op grond van deze twee liederen mogen
we niet uitsluiten dat de samensteller van het DPB de bundel van Ghiselers
als bron heeft gebruikt.
De wijsaanduiding Cleve horn en Batenborch opent eveneens nieuwe perspectieven op het DPB. Enige jaren terug heb ik aangetoond dat het DPB
veel teksten heeft overgenomen uit het eerste gedrukte geestelijke liedboek
met de titel: Dit is een suverlijck boecxken, in 1508 te Antwerpen uitgegeven.'
Concordanties van DPB (1539), Bundel Ghiselers (1517) en SB (1508)
DPB BG

SB

1

26

SB: Solaes willen wi hanteren ende altoos vrolic sijn

(wijs Cleve hoorne ende batenborch)
DPB: Solaes wil ic hanteren ende daertoe vrolick sijn (met melodie)
2

5

16

29v

6

25

7

26r

8

28r

9

I

23

13

SB: Och edel siele mercke
(wijs Met vroechden willen wi singhen ende loven die triniteyt)
DPB: Och edel siele wilt mercken (zonder strofe 13 van SB)
SB: Met vruechden willen wi singhen ende loven die triniteyt
(wijs Cleve hoorne en batenborch)
BG: Met vruechden willen wij singhen Ende loeven dye triniteyt
DPB: Met vruechden willen wij singhen Ende loven dye triniteyt
SB: Nu laet ons vrolic singhen
(wijs Cleve hoorne en batenborch)
DPB: Nu laet ons vrolic singhen
BG: Ick will my gaen ontlaeden
(wijs Cleve hoern ind batenborch)
DPB: Ick wil mi gaen ontladen
BG: Ghy mannen in ghij vrouwen
(wijs Cleeff horn in batenborch)
SB: Met vruechden willen wi singhen in desen bliden tijt
DPB: Met vruechden willen wi singhen In desen bliden tijt (zonder strofe 14 van SB)

'Een liedboekje in het Devoot ende profitelijck boecxken. De werkwijze van een verzamelaar'. In: F. Willaert (red). Veelderhande liedekens. Studies over het Nederlandse lied tot 1600.
Leuven, Peeters, 1997, p. 103-117.
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De eerste negen liederen in het DPB worden gezongen op de melodie welke
bij lied 1 is afgedrukt met de tekst Solaes wil ic hanteren. In de inhoudsopgave van DPB lezen we: `Op dese voys sijn neghen liedekens'. Bij het eerste
lied van deze groep staat weliswaar geen wijsaanduiding, maar die vinden we
wel in het SB bij nr 26: Cleve hoorne ende batenborch, en deze wijsaanduiding
wordt in het SB tevens vermeld bij nr 25 en nr 23.
Nr 23 (Met vruechden willen wij singhen), het beroemde lied van Johannes
Brugman (t 1473), vinden we ook in BG:
Een ander geestelijck liedeken
29v

Met vruechden willen wij singhen
Ende loeven dye triniteyt

Ghiselers heeft het niet overgenomen uit het SB. De volgorde van de zeven
strofen bij hem is namelijk anders dan in het SB en het DPB. Bij Ghiselers
is de vierde strofe als zesde opgenomen. Hij zal dus een andere bron hebben
gehad, mogelijk het handschrift Werden (Westfaals-Nederrijngebied), uit de
tweede helft van de 15e eeuw.
Wat is Cleve hoorne en batenborch eigenlijk? Is het wel een lied? Het SB wekt
wel die indruk, want daar wordt in alle drie gevallen expliciet vermeld `Dit
liedeken gaet op die wijse van Cleve hoorne ende batenborch". Maar als het
de eerste regel van een lied zou zijn, dan is het wel merkwaardig dat Cleve
hoorne ende batenborch vier accenten heeft, terwijl de liedteksten die ermee
in verband worden gebracht drie accenten hebben. Mogelijk is de oplossing
te vinden in een bewerking van een historielied, die we kennen uit het
Antwerps Liedboek (Een Schoon Liedekens-Boeck) van 1544 (nr. 109):
AL: "Van drie lantsheeren dingen" Hs. (BeSPK mgo 185, nr.40) wijs:
Met luste willen wi singhen

Met vrouden wille wy syngen

Schoon lief al bider hant

scoen boelken byder hant

Van drie lantsheeren dingen,
Geboren wt Nederland.

Cleve, Hoorne ende Batenborch
Haer namen zijn wel becant,
Met sanghe willen wijse prijsen
Gaen wandelen al door dat lant
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Het toghen uyt drie lantsheeren,
al in dat gulden jaer

Het lied heeft als opschrift `Van drie lantsheeren dingen'. Dit is geen wijsaanduiding, maar geeft aan waar het lied over gaat, net als het derde vers
van de eerste strofe.
Als dit zo is, moeten we misschien ook Cleve Hoorne ende Batenborch niet
beschouwen als een lied-incipit, maar als het onderwerp van het lied (vgl.
vers 5), dat betrekking heeft op hertog Johan I van Kleef, die in het jubeljaar 1450 te Venetië, op weg naar het heilig Land, de graaf van Hoorn én
Dirk van Bronkhorst, heer van Batenborch, ontmoette. In het Antwerps
Liedboek, onze enige bron volgens het Repertorium, wordt het terecht `Een
oudt liedeken' genoemd. Maar is het wel onze enige bron? In het laat-15eeeuwse handschrift Deventer wordt bij het lied Met vrouden wylle wy singenlEnde laven drievoldicheit als wijs opgegeven: Myt vrouden wille wy syngen scoen boelken byder bant. Meer weten we niet van deze wereldlijke tekst,
maar het lijkt sprekend op het begin van het Antwerpse lied uit 1544!
Misschien werd het Antwerpse lied ook ook wel zonder deze eerste strofe
gezongen. Voor deze theorie zijn wel argumenten aan te voeren.
De tweede strofe in het AL begint namelijk met Het toghen uyt drie lantsheeren, al in dat gulden jaer en dat is in het reeds genoemde Utrechtse handschrift Berlijn 190 precies de wijsaanduiding voor twee liederen: Met vreuchden laet ons singhen I ende loven die triniteyt en Met yolijt laet ons singhen I
aenroepende jhesum zeer.
Het verklaart misschien ook dat het DPB in 1539 de eerste negen liederen
laat zingen op eenzelfde wijs, zonder ook maar éénmaal die wijs met name
te noemen. Dankzij het SB konden we vijf van de eerste negen liederen met
elkaar in verband brengen: via Cleve Hoorne en Batenborch, via Solaes wil ic
hanteren en via Met vruechden willen wi singhen. Dankzij BG weten we nu
dat nog twee liederen uit die groep van negen met Cleve hoorne en
Batenborch in verband worden gebracht, nr. 7 en 8. Het lijkt er dus steeds
meer op dat de uitgever van het DPB niet zomaar wat liederen met eenzelfde structuur aan één melodie heeft gekoppeld. Veeleer is aan te nemen dat
hij bij het verzamelen die melodieverwijzingen in zijn bronnen (SB en BG)
heeft aangetroffen en ze op basis daarvan groepeerde, maar dan niet met
Cleve Hoorne en Batenborch, maar met Solaes wil ic hanteren als uitgangstekst voor de melodie. Op dezelfde manier verwijzen liedboeken uit de twee-
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de helft van de 16e eeuw liever naar het toen meer bekende Met vruechden
willen wi singhen.

Er is dus een grote groep liedteksten die gezongen kunnen worden op de
melodie die uitsluitend het DPB ons geeft voor Solaes wil ic hanteren.
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Er is echter een complicatie. De tekst van de eerste strofe is tweemaal afgedrukt en beide keren voorzien van een eigen melodie. Omdat die melodieën
in toonaard en karakter van elkaar verschillen, leidt de keuze voor de ene of
de andere melodie tot een ander klinkend resultaat.
Kennelijk waren er dus meer melodieën in omloop en heeft Symon Cock
beide willen geven.
De andere acht liedteksten uit deze groep kunnen op elk van beide melodieën worden gezongen.
Dat verscheidene teksten op éénzelfde melodie konden worden gezongen, is
in feite niets anders dan onze gewoonte om ter gelegenheid van een huwelijksfeest een nieuwe tekst voor het bruidspaar te maken en deze door alle
aanwezigen te laten zingen op een populair wijsje.
Van belang is dat iedereen de melodie al kent, en dat de nieuwe tekst dezelfde structuur heeft als de oorspronkelijke.
Deze werkwijze, die we contrafactuur noemen en die zo karakteristiek is
voor de geschiedenis van het Nederlandse lied, is dus gebaseerd op een gelij206 / VERSLAGEN & MEDEDELINGEN

ke tekststructuur en op een verwijzing naar een gekende melodie. De principes van de contrafactuur zijn beschreven door Louis Grijp en vormen de
basis van het Repertorium van het Nederlandse lied, waarin hij zo'n groot
aandeel heeft gehad.
Zelfs wanneer een wijsaanduiding ontbreekt, is het soms mogelijk om op
basis van de tekststructuur een melodie aan een tekst toe te kennen. Dat lijkt
misschien wat onwetenschappelijk, maar er zijn aanwijzingen die ons toestaan om ruimhartig melodieën aan een tekst toe te wijzen. Om één voorbeeld te geven: in een liedboek uit Dordrecht (ca. 1525, nu in Brussel KB II
2631) wordt bij de tekst van Met vruechden willen wi singhen opgemerkt:
"Dit lyedekijn heeft drie wijsen
die eerste I is drie heren sijn wt ghetogen in dat I guide jaer
Ende die ander is heer god wie I mach ik claghen mijn verloren tij
Die dorde I het viel een hemels douwe op een cleyn maechdekijn."
De eerste komt overeen met de laat-vijftiende-eeuwse verwijzing in het
Utrechtse handschrift te Berlijn, de tekst van de tweede staat in het handschrift Deventer, maar de melodie kennen we pas uit de Souterliedekens van
1540 (Rijk god wien sal ic clagen), de tekst van de derde Het viel een hemels
douwe staat weer in het Utrechtse handschrift en de bijbehorende melodie in
het DPB.
De conclusie kan zijn, dat een Middelnederlands lied op allerlei melodieën
gezongen kon worden, als het maar gezongen werd. Het Repertorium kan
ons hierbij de weg wijzen. Het is, althans voor mij, nu al een onmisbaar instrument geworden.

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN 1207

De

Weemoed van het Najaar

Over: ' Venetiaanse

Herfst' van Rose Gronon

Luc Daems

Op 20 december 1970 nam Rose Gronon (pseudoniem voor Marthe
Bellefroid) afscheid van haar luisteraars. Gedurende een periode van nagenoeg vijf jaar had ze voor Kroniek van de Dag bijna 130 stukken geschreven
en gelezen voor de radio. De allerlaatste bijdrage kreeg een wat nostalgische
ondertoon, zoals dat wel eens meer gebeurt om dingen die voorbijgaan. Ze
ving de kroniek als volgt aan: "We zijn in het diepst van de winter. Het jaar
loopt ten einde: weer een, weer een. Hoe ontzettend vlug gaan die voorbij.
Amper hebben we de botten zien openbarsten, of daar vallen de bladeren al
af. Amper schiet het graan groen op, of het wordt gemaaid. De nacht zal nog
aan de dag knagen, met kleine beetjes, als met fijne muizentandjes. Nog zullen de schaduwen langer worden, het licht bleker en kouder. Zal ik - zo vraag
ik me telkens af in dit seizoen - zal ik de mirakuleuze lente nog meemaken,
de bloesem zien sneeuwen op de boomgaarden, het groene licht in de bottende bomen zien groeien? Hoe ouder je wordt, hoe dringender de vraag."
In het register waarin Marthe toen de eerste versies van haar werk schreef,
wordt die ultieme BRT-tekst gevolgd door een essay over schilder
Evenepoel, dat de auteur concipieerde voor het door Albert Smeets bijeengebrachte Van Ensor tot Permeke (Lannoo, 1971). Opvallend is dat bij de
definitieve redactie van die tekst de aanvangszin van het handschrift werd
geschrapt. Die was nochtans illustratief voor de gemoedstoestand waarin
Marthe Bellefroid zich omstreeks die tijd bevond: "Evenepoel? Henri
Evenepoel? Paniek, zoals al te dikwijls nu gebeurt, omdat na de naam (de
beelden, L.D.) niet onmiddellijk komen aangestormd, precies omlijnd, glanzend in felle kleuren, ongeduldig, zich niet om de voorrang verdringen. Is het
dan werkelijk zo ver? De angst die niet te stillen is... Hoe onnozel van me!"
Deze zorgelijke gedachte blijkt dan weer de echo van de angst die de schrijfster ook een jaar eerder al (op 6 september 1969) voor de `Kroniek' had verwoord in een titelloos stuk over `ouder worden'. Daarvan luidt het slotfragment: "Ach, het is niet waar, wat onze zedige leesboekjes ons vroeger wijsmaakten, dat de ouderdom eerbiedwaardig is. Ouderdom is al te dikwijls
belachelijk, grotesk, kleingeestig, een last voor zichzelf en de anderen.
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Eerbied wordt traag ingewonnen, na vele jaren, met geduld, mildheid, wijsheid, zelfverloochening. Als de goden zich goedgeluimd over de kreaturen
ontfermen, en de helderheid van hun geest sparen, is de ouderdom geen
beproeving. Weleer een schone weg die daalt tussen de bomen, en waar de
milde avond over valt."
Voor mensen die dicht bij Rose Gronon stonden, waren die woorden geen
verrassing. Meer dan eens bracht ze het thema immers ook in privégesprekken aan de orde, beklaagde zich over kleine lichamelijke ongemakken en
koppelde wat ze als haar fysieke teloorgang dacht te ervaren, aan verlies van
inspiratie, aan een tanend schrijverschap waarvan ze het einde meende te
voelen naderen.
Marthe Bellefroid werd op 16 april 1971 zeventig jaar en het moge duidelijk
zijn dat de aanloopperiode tot en het bereiken van die leeftijd haar allerminst onberoerd hebben gelaten. Kort na haar verjaardag moet de auteur
begonnen zijn met de transformatie van die gevoelens in Herfsttijloos, een
novelle die onder haar definitieve titel Venetiaanse Herfst tot de kroonjuwelen uit haar oeuvre zou gaan behoren. In elk geval beëindigde ze de handgeschreven versie op 28 augustus 1971.
Rose Gronon had Venetië herhaaldelijk bezocht. Op 1 december 1959 reeds
was ook haar Venetiaanse legende De Drie Heiligen als luisterspel op de
nationale zender te horen geweest. Daarin werd verteld hoe de eenvoudige
visser Nicola met de hulp van de drie patroonheiligen van de stad, San
Marco, San Giorgio en San Nicola, Venetië voor een vreemde inval wist te
behoeden. Meteen kon de visser zijn dochter laten huwen met de zoon van
de deken der schippersgilde, die ze beminde. In een krantenartikel uit 1966
(in Gazet van Antwerpen van 18 november) vertelt ze niettemin dat ze "vroeger helemaal niet van Venetië (hield), dat ik enkel in de zomer bezocht had.
Pas enkele jaren geleden werd ik plots met de schoonheid van Venetië geconfronteerd. Ik zou er slechts 24 uur verblijven: ik was op doortocht naar
Griekenland. Juist de tijd om de opera te zien in het oude Fenice-theater, om
in een klein restaurant te eten en over de Santa Maria dei Miracoli tot aan
de Abbazia en de Fondamente Nuove te wandelen. In de late namiddag
bracht een gondola me naar het schip. Uit de hemel vloeide een rode-roos
avondlicht, dat zacht beefde over de smalle, brons-groene kanalen en in de
gevels stil aan het gloeien ging. Geruisloos schoof de gondola verder, onverpoosd, met regelmatige, zelfzekere, wiegende beweging. Toen proefde ik de
mysterieuze drank die Venetië brouwt, de tover van zijn schoonheid. Ik
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gleed over dode wateren, langs de gevels van oude paleizen die elk hun
geheim achter de pilaren van hun waterpoorten gevangen hielden. De boot
voerde me een mysterieuze reis in, een lange, lange reis, die nooit zou eindigen. Het prille licht van de lente is Venetië niet gunstig, en in de zomer worden pleinen en stegen door toeristen overspoeld. De meesten blijven weliswaar ronddrentelen op het San Marcoplein - trouwens een van de allermooiste afgesloten ruimten in Europa. Ze drummen in de basilica, in het
Dogenpaleis, beklimmen de campanile en de uurwerktoren. Voor de rest
voeren ze de duiven en gaan naar het Lido-strand zonnebaden. Het uur van
Venetië slaat pas in de herfst. September en oktober zijn de allermooiste
Venetiaanse maanden. De schoonheid van Venetië is geen lijnen-kombinatie, wel een symfonie van kleuren. De regen spoelt ze weg, alles wordt grijs,
en verdoezelt in de mist. De gevels vervagen, over het effen grijze water van
de kanalen drukt de regen een glansloos, rusteloos patroon. In een grauwe,
vijandige schimmenwereld dwaalt men door de stad. Niet zo als de herfstzon
goud strijkt over het veelkleurig marmer en de bleekroze baksteen. Dan
gloeit Venetië in onvergetelijke schoonheid."
In september 1970 bezocht schrijfster de Dogenstad opnieuw. De heenreis
was niet bepaald vlot verlopen, en zelfs de najaarstover werd haar deze keer
niet gegund. In de `Kroniek' van 20 oktober 1970 had ze daarover verteld:
"God, ik heb ze gezien, die menigte piepend of schril lachend, van angst - de
zwarte gondels in een rijtje achtereen, en de tenor die `0 Bella Napoli' galmde. Eén van de dames, genadig, wuifde even de toeschouwers toe, als een
vorstin in een galakoets. 0 vorstelijk Venetië, mysterieus, gesloten over
ondoorgrondelijke geheimen, met de dood in wit masker, traag over de
smalle kanalen geroeid - de gondel schuift onder de brug, langs dat portaaltje, tussen de zuilen, en wacht... Waarom hebben de mensen je schoonheid
geschonden, je magie verknoeid?"
Wanneer Rose Gronon enkele maanden later Venetiaanse Herfst schrijft,
zijn die 'mensen' vrijwel totaal uit het door haar opgeroepen stadsbeeld verdwenen, allicht omdat het delicate klimaat van het verhaal ze niet verdraagt.
Opmerkelijk blijft evenwel dat Marthe Bellefroid niettemin passages uit
bovenstaande kroniek én uit het eerder geciteerde krantenartikel losweekt
en ze haast woordelijk in de novelle zal verwerken, en dat terwijl de sfeer van
de stukken vaak grotendeels verschillend is. In die zin lijkt het niet uitgesloten dat Gronon kleinere opdrachtteksten soms schreef als een soort voorstudie, in functie dus van een project dat reeds enige tijd in haar hoofd rijpte.
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De auteur ondernam de reis van 1970 in gezelschap van een jongere `nicht',
An Bellefroid. Het motto waarmee Venetiaanse Herfst zal aanvangen, verwijst trouwens naar haar: "Weet je nog, An, dat brons-groene kanaaltje, te
Venetië, en de duisternis van de bogen over het eindje kaai? Ik zei: daar zit
hij op de loer, daar wacht hij..." En ook het afsluitende cursieve zinnetje
appelleert aan dezelfde An: "Weetje nog, An? Het is nu precies een jaar geleden." (VH, blz. 415 en 473)'.
Opvallend vaak vertelde de schrijfster aan wie het maar horen wilde hoe ze
tijdens die Venetiaanse trip - de dames wandelden naar de Santa Maria dei
Miracoli en kwamen langs een wat obscuur en verlaten kanaaltje - overvallen werd door de onweerstaanbare gedachte dat de dood haar dààr
opwachtte. De impressie moet sterk geweest zijn, want Marthe had het er,
weliswaar al schertsend, onmiddellijk over met haar gezellin. Dat Rose
Gronon naar het gebeuren refereert bij aanvang van haar novelle, is dus
zonder meer symptomatisch geweest voor haar ingesteldheid omstreeks die
tijd. Bij een andere gelegenheid tijdens dezelfde reis zaten de vrouwen in de
warmte van het najaar op een terrasje bij de Ponte Rialto van een cappucino te genieten, toen een jeugdige Franse muzikant de aantrekkelijke An een
serenade bracht op zijn gitaar. Marthe zocht nadien contact met de jongeman en heeft met hem gesproken.
Beide anekdotes zijn uiteindelijk bepalend gebleken voor de sfeer en het
kader waarin Venetiaanse Herfst zich zou ontwikkelen. De jongere An (voor
wie de muzikale hulde eigenlijk bedoeld was) wordt getransformeerd in de
oudere, net weduwe geworden Mathilde, en verdwijnt zelf als personage van
het toneel. Weliswaar was precies An enkele jaren eerder (in 1962) vroeg
weduwe geworden, maar ook Marthe had omstreeks die tijd (1963) een dergelijke emotie doorgemaakt, toen ze afscheid diende te nemen van Rodja, de
grote passie uit haar bestaan 2 . In Mathilde heeft Marthe niet An, maar zichzelf geportretteerd.

I

Voor de citaten uit Venetiaanse Herfst verwijs ik naar de uitgave van Rose Gronons

Verzamelde Novellen (De Clauwaert, Leuven, 1971). Venetiaanse Herfst wordt verder in de
tekst afgekort tot: VH.
2

Daarover meer in mijn Silhouetten van de Schimmenspeler, een essay dat o.a. de belangrijke
relatie tussen Marthe Bellefroid en `Rodja' behandelt en dat verscheen in Anne-Marie de

Wuestenraedt (Den Gulden Engel, Wommelgem, 1987).

212 Í VERSLAGEN & MEDEDELINGEN

Na de dood van haar autocratische echtgenoot vertrekt Mathilde op aanraden van haar schoonzoon Hilaire, die voor hij de dochter trouwde, in feite een
beetje verliefd was geweest op schoonmama, op reis naar Rome en Venetië.
Het lijkt wel alsof ze in Rome wordt opgewacht door een aantrekkelijke jongeman, die echter niet eens zijn naam wil prijsgeven. Hij zal nochtans haar
gids zijn, trekt met haar op alternatieve wijze door het oude Rome en neemt
haar daarbij steeds meer voor zich in. Op een heel eigen wijze presenteert hij
zich als een man `van overal' en `uit alle tijden', al laat de auteur die `universaliteit' door hemzelf of door haar hoofdpersonage Mathilde steeds weer relativeren tot een soort verbale `spielerei'. Zo zegt de jonge kerel: "Maar ik heb
het gezien hoe ze vochten de twee broers (Romulus en Remus, L.D.) en ...",
maar in één adem voegt hij eraan toe: "Vergeef het me, Madonna! Moet ik
waarachtig altijd bij de domme, saaie werkelijkheid van onze tijd blijven? Dat
kan elke gids" (VH, blz. 420). De conversatie tussen de hoofdfiguur en haar
begeleider, die ook muzikant zal blijken, wordt op die manier, zeker in de eerste fase van het verhaal, gedicteerd door een haast permanent ironische ondertoon, waarin slechts uitermate voorzichtig plaats wordt geruimd voor enige
genegenheid. Is de vreemde jongeman wel méér dan een charmeur die zich op
rekening van een wat oudere dame een tijd kostelijk komt vermaken? Van lieverlede zal zich evenwel ook zijnerzijds zachte toewijding ontwikkelen voor de
kwetsbare toeriste, die hem inmiddels Mercutio is gaan noemen. De speelman
Mercutio was Romeo's vriend (net als hij een Montagu), uit Shakespeares liefdesdrama Romeo en Juliet. Dat Gronon vertrouwd was met het werk van de
dramaturg, blijkt overigens uit theaterrecensies van de jaren dertig (Hamlet)3,
maar vooral ook uit haar ongepubliceerde bewerking van Shakespeare voor de
Jeugd, waarin Romeo en Juliet werd opgenomen4 . Het Mercutio-personage uit
het toneelstuk geeft niet alleen blijk van vrolijke sensualiteit, maar getuigt
bovendien van onvoorwaardelijke trouw. Heeft Mathilde getracht in die
naamgeving haar eigen lot te bezweren? Als `Mercutio' wordt de vreemde jon-

3

Over Hamlet verscheen op 17.09.1933 in Le Matin een uitgebreid stuk van haar, gesigneerd
met de letters M.B. (Marthe Bellefroid).

4

Shakespeare voor de Jeugd werd door de auteur ingezonden voor een `wedstrijd' die klaarblijkelijk georganiseerd was door Sheed en Ward N.V. Op een (ongedateerde) kaart van
die uitgeverij luidt het "Oordeel van de jury: zeer goed geschreven - zeer goed naverteld.
De jeugd zou er beslist wat aan hebben. Valt echter buiten het bestek van de wedstrijd die
uitgeschreven werd voor originele verhalen...".
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geman echter ook meteen gelieerd aan Mercurius, de hemelse boodschapper
en per definitie de god van de gidsen. Het is daarbij intrigerend hoe de
Mercutio-figuur bij Luigi da Porto - die in het begin van de zestiende eeuw en
vóór Bandello verhaalstof leverde voor Shakespeares `Romeo en Juliet' - eveneens een `man van alle seizoenen' is en meteen een wat irreële, divine toets
krijgt. Mercutio presenteert zich bij deze Italiaanse auteur weliswaar als een

half-komische tussenpersoon, maar hij beschikt over een uitzonderlijke eigenschap: zowel tijdens de zomer als tijdens de winter behouden zijn handen
dezelfde ijskoude temperatuur. Julia maakt trouwens gebruik van dit bijzondere fenomeen om tijdens het bal de banden met Romeo aan te trekken. Ze
zegt hem: "God zij dank datje naast me komt zitten, Heer Romeo. Jij kan tenminste mijn linkse hand warm houden, want Mercutio laat mijn rechtse
bevriezen van de kou"5.
Rose Gronon brengt aanvankelijk in de figuur van Mercutio accenten aan
die kunnen gerelateerd worden aan vergankelijkheid en teloorgang, later
gaat het personage steeds nadrukkelijker verwijzen naar Charon en de dood.
Zo hebben Mercutio's ogen oorspronkelijk de kleur van de lente, die van
hyacinten, daarna wordt hun tint donkerder en helemaal op het einde van
het verhaal evolueert de kleur zelfs naar die van tijloos, en van de herfst.
Ook op een andere wijze biedt zich trouwens van meet af aan voor het juvenile aspect van de openbloeiende affectie een pendant aan, dat van de naderende ouderdom, de aftakeling en het einde waaraan niet te ontkomen valt.
Soms bijna onopvallend maar steeds weer komt de eerst verklaarbare, later
ongewone vermoeidheid van Gronons hoofdpersonage aan de orde.
Groeien de centrale figuren in het eerste gedeelte van de novelle langzaam
maar onmiskenbaar naar elkaar toe, toch wordt de afstand tussen beiden
nooit helemaal overbrugd: elke avond laat Mercutio Mathilde achter in de
stad, of bij haar hotel, dat vrij gemakkelijk kan herkend worden als de `Pace
Elvezia', op de hoek van de via 4 novembre, waar Marthe Bellefroid bij haar
bezoeken aan Rome doorgaans logeerde. Dat die distantie wellicht pas achteraf door de auteur is gewild, blijkt uit het handschrift. Daarin kreeg de
passage: "Je geraakt me nooit meer kwijt, zei hij" (VH, blz. 426), een onmiddellijk weer doorgehaalde uitbreiding: "Mathilde, mijn lief". Door die omissie voert het verlangen permanent de boventoon, niet de vervulling.

5 Zie daarover: R. Kohlrausch, Klassische Dramen und ihre Stutten in Wort und Bild, Stuttgart

1903, blz. 76/97
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Mathildes Romeinse week wordt grotendeels beheerst door de helderheid en
de warmte die najaarsdagen nog geven kunnen. "Ze gingen in verblindend
zonlicht - de rijpe zomer, rijp als een vrucht, zijn rijpe glans gulpend over de
stad, de schaduwen blauw, en toch, en toch: iets gebarstens, iets onherroepelijks, zalig en bitter tegelijk, als wanhoop - in het zonlicht hadden zij
gewandeld" (VH, blz. 425) schrijft Rose Gronon. De breuklijn die door de
onuitgesproken tederheid tussen beiden loopt, is natuurlijk die van het
nakende vertrek naar Venetië. "Overmorgen (immers) wordt het herfst.
Overmorgen ben ik van hier weg" (VH, blz. 432). Bij het afscheid in het station te Rome belooft Mercutio Mathilde haar daar snel te zullen komen
opzoeken. Maar over het `tuiltje rozenknoppen die nooit zullen opengaan'
dat hij haar aanreikt, zegt hij: "Ze zijn goed in mos gewikkeld. Geef ze op
tijd wat te drinken. Maar als je ze toch niet goedhouden kunt, gooi ze gerust
weg. Niet op de grond, in het water van het kanaal. Ze zinken traag, ze sterven zonder pijn" (VH, blz. 449). De magnifieke metafoor is illustratief voor
wat Mercutio in Rome bij Mathilde teweeg bracht. Hij heeft immers levensvreugde in haar gewekt: "Ze was van hem, hij had ze geschapen (...) hij had,
Godgelijk, zijn adem over haar laten gaan en ze was tot leven gekomen"
(VH, blz. 435). Daar ook is en blijft ze eenentwintig jaar (VH, blz. 431).
Tegelijk preludeert het beeld evenwel op wat komen zal. In Venetië wil hij
haar immers ook leren omgaan met de eindigheid van het bestaan: met de
ouderdom en het sterven. Want, zegt hij: "Zo schrikken de mensen voor de
dood: omdat ze niet weten. Maar als ze hem herkend hebben..." (VH, blz.
447). Het wegrottende Venetië is daarbij een significatief decor dat fel contrasteert met dat uit de Romeinse hoogtijdagen. "Het was waar: de stervende stad had haar in haar luister gevangen. Zo deed ze altijd, had ze gelezen:
de fonkelende, de perfi(e)de, de Serenissima. Ze zonk weg in de lagune waaruit ze gerezen was, haar geheimen sleurde ze met zich mee. De stenen waren
stom, ze zouden niets verraden: de somptueuze stenen waar de dood met de
vingers langs streek, zoals het water" (VH, blz. 456). Vanuit haar hotel in de
buurt van de San Moïse (dat de `Regina e di Roma e Vittoria' aan de Calle
Larga XXII Marzo 2205 moet geweest zijn), bezoekt Mathilde kerken en
musea, laat ze zich voorbij het Dodeneiland en de rode kaaien van Murano
naar Torcello varen. In feite wacht ze echter dagenlang op Mercutio's
komst, verlangen verpakt in nachtelijke dromen. Mathildes hunker wordt
daarbij niet alleen intensiever, maar krijgt tevens een meer uitgesproken
karakter. Steeds opnieuw meent ze Mercutio te herkennen in schaduwfiguren die ze in de Dogenstad ontmoet en die ze aldoor nadrukkelijker gaat
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associëren met de dood: in een gondelier, in een veerman (zendt Mercutio
haar Charon?), op een mozaïek van San Marco, in een zanger of in een bruidegom... Het lijkt er echter op dat Mercutio haar niet tot in Venetië volgen
zal... In dit slotdeel (dat 1/3 van de totale novelle omvat) dreigen de vele
expliciete referenties naar de irreële draagwijdte van Mercutio de sereniteit
van de vertelling aan te tasten. De schrijfster last dan een lange passage in
die een heel rationele verklaring geeft voor het wegblijven van de gids/liedjeszanger: `Mercutio' is eigenlijk een Franse student die in Toulouse rechten
en politieke wetenschappen studeert en daarvoor als gids in Italië fondsen
verzamelt. Een ongeval heeft hem onderweg naar Venetië opgehouden. Het
fragment ontdoet het personage voor enige tijd van zijn geheimzinnigheid.
Maar wanneer Mercutio ten slotte toch in de Dogenstad arriveert, keert de
mytische dimensie glorieus terug: als Charon vangt hij de zieltogende
Mathilde in zijn armen op.
Mathilde noemt haar teder omgaan met Mercutio ergens in de novelle "dat
spel van liefde, dat geen liefde was. (...) Een spel, een teder spottend spel" (VH,
blz. 433). Behalve naar het vluchtige en voorbijgaande van de relatie zelf, verwijst ze daarmee naar een spel van de eigen geest. Mercutio belooft Mathilde
immers elders in het verhaal dat hij haar volgen zal `als de geheimste van haar
(je) dromen' (VH, blz. 426). In Shakespeares Romeo en Julia vervolledigt de
liedzanger die gedachte: "True, I talk of dreams, which are the children of an
idle brain, begot but nothing of vain fantasy" (scene IV, act 1). Dat de jongeman uit Venetiaanse Herfst de ideeënwereld van de Shakespeariaanse
Mercutio belichaamt, vindt bevestiging in een overweging die de schrijfster
hem ingeeft: "Hoe goed had ze (Mathilde) zijn naam geraden" (VH, blz. 429).
Een en ander geeft ook aan Gronons Mercutio archetypische contouren: de
novelle is de verbeelding van een wensdroom, de concretisering van een innerlijk fenomeen. Uit het oeuvre van Rose Gronon blijkt overigens dat het literaire kunstwerk bij haar doorgaans de expressie is van een affectief tekort.
In een interview met Joos Florquin dat dateert uit de periode net voor het
ontstaan van Venetiaanse Herfstti, komt die leemte aan bod. Op Florquins

6 Ten Huize van 6, (Joos Florquin, Davidsfonds, Leuven, 1970, blz. 107 tot 148). Het interview is enigszins bekort uitgezonden door de televisie op 3 februari 1969. Verdere verwijzingen naar Ten Huize van 6 worden afgekort tot: `THV'.
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vraag "Wat had u graag in uw leven gehad dat U niet kreeg" gaf de auteur
als antwoord: "kinderen". Dat verlangen naar een eigen kind, naar een eigen
kring lijkt Marthe Bellefroid op een vreemde wijze te hebben willen compenseren. Mensen van wie ze hield, verzocht ze nadrukkelijk haar `tante
Marthe' te noemen, hun kinderen noemde ze haar `kleinkinderen', en diverse malen aanvaardde ze het meterschap over een aantal onder hen. Heel wat
exemplaren van haar werk uit de bibliotheek van tot 'neef' of `nicht' gepromoveerde intimi dragen de opdracht: `van zijn (of haar) tante Marthe'. Meer
dan eens ook bevolken die `familieleden' als dusdanig haar verhalen en kronieken.
In het handschrift van Venetiaanse Herfst komt in dat verband een treffende passage voor, die later geschrapt werd en in de definitieve tekst dus niet
meer voorkomt. Het betreft een fragment dat thuishoort bij de kennismaking tussen Mathilde en de gids/liedjeszanger (VH, blz. 418, vanaf de zesde
regel). Het gaat als volgt: "Ze keerde zich om: Ik wist niet... Hij lachte, hij
was niet veel meer dan een knaap. Hij (was) te jong om haar z(oon?). Te oud
om haar kleinzoon te zijn - Te jong? Nee, niet te jong om haar zoon te zijn.
Een laatste, onverhoopte zoon, op de rand geboren van haar zomer. Nu was
het herfst - Hij lachte, leunde gemakkelijk tegen de ijzeren balustrade. Natuurlijk wist u niet. Ik ben altijd zo onbeleefd, weet u dat? Ik heb er al
klappen voor gekregen - zou ze nooit kunnen tellen. En ze had een harde
hand, mijn tante - Wat was het weer waar haar dochter haar zo zuur en bitsig en menigvuldig voor gewaarschuwd had? De Italianen, die spreken alle
vrouwen aan - Onbeschaamde voorstellen: je geraakt ze nooit kwijt. Elke
vrouw, oud of jong, vreemde vrouwen, die niet beter weten, en zich laten
vangen aan hun zoete stem, hun gevlei, hun komplimentjes - Maar deze hier
- dat kon niet. Hij sprak Frans, vlug, vlot, zonder het falsetto van het
Italiaans. En hij lachte, vertrouwelijk en ongedwongen, zijn haar in ringen
gekleefd op zijn voorhoofd, en zijn mond - gretig en toch onschuldig, als van
een kleine jongen. Blue jeans, maar zijn hemd was wit, de mouwen tot boven
de ellebogen opgerold, de armen brons, als van dat beeld, daar, diep, tussen
de bomen. U lijkt op haar, weet U? Op wie? Op mijn tante. Ze was heel
mooi. Dus toch - Ze keerde zich om, en wilde verder wandelen. Maar zijn
vingers sloten om haar pols. Ga niet weg - Het was of hij bad, rouwvol en
vol deemoed. Ik zag het wel dat u geen Amerikaanse was - die snaterende
ganzen (eerst stond er: `kakelende kippen'). Ik wou met u praten. Ga niet
weg. Ze leunden nu naasteen op de balustrade. Het licht, daar beneden, in
de mos-groene vallei: witte stenen tussen de waterkom." Het lijkt erop alsof
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Mercutio in eerste aanleg toch jonger was ("niet veel meer dan een knaap!")
en dat de bijzondere status van de gids wellicht van bij aanvang voorzien
was ("de armen brons, als van dat beeld"). Frappant is verder dat de auteur
in dit vroeg stadium personalia in verband met Mercutio prijsgeeft, die in de
uiteindelijke versie (terecht) worden achtergehouden, wat niet alleen de
structuur maar ook de sfeerschepping van de novelle zeer ten goede komt.
Hij is Frans, wil zijn taal spreken, en Mathilde lijkt op zijn tante, waarvan
hij zegt dat ze "heel mooi was". Daarmee bouwde Rose Gronon aanvankelijk in haar verhaal dus een soort spiegelrelatie (of averechtse realiteit) in:
niet Mathilde creëert de artificiële tante-neef-betrekking, maar de gids herkent in hààr de tante `die (bovendien) heel mooi was'. De opzet zou (indien
de schrijfster hem verder had uitgewerkt) meteen nog een andere verhouding
in de novelle sterk hebben geëxpliciteerd: de een generatie jongere Hilaire
was (zelfs) verliefd op hààr: "Het was waar, het was wààr! Hilaire had van
haar gehouden. Maar hij was met haar dochter getrouwd. Dat was redelijk
en logisch en vanzelfsprekend. Die twee hoorden toch tot dezelfde generatie... Maar tussen Hilaire en haar was er altijd iets gebleven, iets teders en
dubbelzinnigs. Maar zij was oud, en hij... Nee, ze was niet oud! Ze was eenentwintig" (VH, blz. 431/432). Pertinenter nog dan nu het geval is, zou in de
geschrapte versie de omgang tussen Mathilde en Mercutio de realisatie
geworden zijn van wat tussen het hoofdpersonage en Hilaire sociaal moeilijk aanvaardbaar was. Het is niet zonder belang in dat verband op te merken dat precies Hilaire Mathilde met aandrang naar Rome en Venetië
stuurt... Mercutio tegemoet! Alsof Mathilde/Marthe zich enigszins heeft willen verontschuldigen voor de niet wijkende behoefte aan tederheid en warmte, die ze een leven lang had moeten missen. Dat ze die niet zelden bij mensen zocht die (veel) jonger waren dan zij, moet ongetwijfeld haar manier
geweest zijn om de tijd vast te houden. Wie zo laat naar emotionele warmte
verlangt, stelt zich echter kwetsbaar op en de angst voor ridiculiteit loert
haast voortdurend om de hoek.
Gronons vakmanschap heeft haar wellicht al vlug de bewuste bladzijde doen
schrappen. Het personage van Mercutio krijgt zijn magisch-realistische trekken enkel doordat het lange tijd ontdaan blijft van externe elementen die het
dadelijk zouden banaliseren. Juist het `ondefinieerbare' element in Mercutio
schept ruimte en maakt hem bij uitstek geschikt als drager van de gedachten
en gevoelens van de schrijfster.
Wanneer Joos Florquin in het reeds geciteerde interview van februari 1969
Marthe Bellefroid bij wijze van slot vraagt naar de grootste vreugde uit haar
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bestaan, laat ze daarover weinig twijfel bestaan: "Het plotseling ontdekken
dat iemand van mij kon houden, wat ik tot dan toe voor onmogelijk had
gehouden" (THV 6, blz. 148). Ongetwijfeld verwijst de auteur daarmee naar
de passie die haar leven vijftien jaar lang heeft beheerst, maar ook die heeft
uiteindelijk haar beloften niet ingelost ' . Dat Marthe het `tot dan toe voor
onmogelijk had gehouden' dat iemand haar kon liefhebben, vindt zijn oorsprong in haar jeugd.
Het huwelijk tussen Guillaume Bellefroid en Adolphine Dandois, Gronons
ouders, is er allicht een geweest van een gefrustreerde man, die (als douanier)
nooit enige promotie maakte, en een lijdzame vrouw, die omwille van haar
enig kind véél heeft verdragen. In de grotendeels autobiografische roman
Iokasta8 heeft Rose Gronon het daarover gehad: "Er was tussen hem en mijn
moeder een soort vervreemding gegroeid die, nooit in woorden uitgedrukt,
toch op ons leven woog, zwaarder nog dan de oorlog. Het kwam nooit tot
bitsige woorden of openlijk verzet. Mijn moeder bleef deemoedig, en mijn
vader bazig en tiranniek. Maar de kloof hoe onzichtbaar ook, voelde ik
onder mijn voet beven. Ik dreef weg, onzeker, verder en verder, in dromen,
in onduidelijke verhalen, in groeiende eenzaamheid" (IO, blz. 187). Bij het
overlijden van haar moeder (in 1925 al) luidt het: "Ze stierf, de tedere, de
schuwe, de oneindig koppige. Ze stierf. En die onbaatzuchtige tederheid, fris
en koel als een bron, die niets anders nastreeft dan het geluk van de andere,
die heb ik sedertdien zelden ontmoet. Liefde, o ja, in tederheid vermomd.
Maar de echte, schuwe, deemoedige tederheid, daarop heb ik lang moeten
wachten" (I0, blz. 212). En wat verder: "Hoe moest ik nu verder leven?
Alleen tegen de vijandigheid van mijn vader, die ik niet liefhad, en nooit zou
kunnen liefhebben. Ik was alleen en kende niemand." (IO, blz. 215) 9 . Heel
waarschijnlijk heeft de schrijfster in het huwelijksleven van de gedweeë
Mathilde met haar overleden burgerlijke en autocratische echtgenoot (dat in
feite aan de novelle voorafgaat) die relatie tussen haar ouders getekend. In

7

Zie noot 2.

8

Iokasta, (De Clauwaert, Leuven, 1970). Andere verwijzingen naar de roman worden afgekort tot: `IO'.

9 Daarover meer in mijn De Moeder van Rose Gronon, een essay dat een drietal verhalen van
Gronon, verschenen onder de titel Het Glazen Karveel, begeleidt. (Den Gulden Engel/De
Clauwaert, Wommelgem, 1988).
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Venetiaanse Herfst komt een passage voor, waarin de weduwe Mathilde
terugdenkt aan de begintijd van haar huwelijk en moet constateren dat ze
werd `weggegeven'. Ze memoreert er "die nacht, die onbegrijpelijke, afschuwelijke nacht. Ze was eraan gewend geraakt: je raakt aan alles gewend als
het moet. Maar de gruwel ervan was ze nooit helemaal te boven gekomen"
(VH, blz. 444). In dat verband is een anekdote die Marthe me in een openhartige bui vertelde heel relevant. Als kind was ze er oor-getuige van geweest
- de altijd ongeruste Adolphine Dandois liet de slaapkamerdeur steeds op
een kiertje openstaan - hoe haar moeder haar vader `weigerde'...
Tussen die twee in alle betekenissen van het woord `oude' mensen (haar
moeder had haar gekregen toen ze veertig was) zou Marthe Bellefroid haar
jeugd doorbrengen. Als enig kind werd ze gedwongen in het keurslijf van
`voortreffelijkheid en keurigheid', dat haar meteen van de andere kinderen,
die niet altijd zo netjes waren, afsloot. Dat ze zich al vroeg lelijk' wist, vindt
wellicht mede een oorzaak in dat gevoel nooit welkom te zijn geweest bij de
anderen. In een oude dagboeknotitie schreef ze al: "Je suis plutót laide que
belle, peu plaisante. A part des yeux assez brillants et une belle grande bouche - et des mains douces - je n'ai rien de fameux. Mon profil et mon buste
sont désastreux..." (Journal, 22.04.1934) 1°. Hoe obsessief dat esthetisch
aspect Gronons leven moet hebben beheerst, blijkt ook uit Venetiaanse
Herfst. Nadat Mercutio (op de nadien geschrapte pagina handschrift) in
Mathilde gelijkenissen heeft ontdekt met zijn `mooie' tante, verzucht het
hoofdpersonage enkel: "Dus toch". Verder in het verhaal vinden we de passage: "Ze moest mooi zijn vanavond. Ze moest. Maar hoe kon ze? Ze was
oud en ze was lelijk. Lelijk: had iemand ooit anders gezegd? Niemand, zelfs
haar vader niet of haar moeder. Durfden ze niet, of wilden ze niet liegen?"
(VH, blz. 444) Mercutio echter maakt haar mooi: "Dat mooie gelaat van
haar, zacht en bang" (VH, blz. 429). Maar die is immers de projectie van
haar verlangens en gevoelens...
Rose Gronon heeft in de novelle De Reis de haat tegenover haar vader willen reduceren tot een louter gevolg van een onverdiende klap. Maar er is
natuurlijk veel meer geweest: na de dood van haar moeder heeft Marthe nog

10 Het dagboek van Rose Gronon is niet gepubliceerd. Het werd aangetroffen in haar nalatenschap en berust nu in privébezit. Het gaat om twee met de hand in `t Frans geschreven
cahiers (13 op 19 cm en circa 2 cm dik), die respectievelijk lopen van 1929 tot 1933 en van
1934 tot 1936.
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ruim tien jaar in het huis aan de Lange Beeldekensstraat gewoond, alléén
met haar vader, die pas in 1936 overleed. Hoe kil de relatie tussen beiden al
die tijd moet zijn geweest, wordt klaar uit Marthes dagboek, waarin met zo
goed als geen woord over vader wordt gerept. Ze zegt enkel op 19.07.1934:
"`s Avonds vind ik niets, tenzij vijandigheid, erger dan eenzaamheid". Nog
in een brief aan Rodja uit 1949 schrijft ze: "God Allemachtig! Denk je misschien dat ik niet weet wat het is, met iemand te leven, die er plezier in vindt
van je bestaan te vergallen en iedere kleine vreugde kapot te maken ? Ik heb
34 jaar zo geleefd" " . De relatie tussen Marthe en de burgerlijk gehuwde
Rodja was in 1933 begonnen en het valt niet moeilijk te raden dat die verhouding niet bepaald vader Bellefroids goedkeuring wegdroeg. Toch is
Marthe tot op het laatst bij haar vader gebleven: ze wilde niet dat achteraf
kon gezegd worden dat ze hem in de steek had gelaten. Vader en dochter
moeten dus meer dan een decennium lang geschuild hebben, elk aan zijn
kant van de leugen, met tussen hen in - als een gast waaraan men went - het
zwijgen12.
Heeft Gronon in het matrimoniale leven tussen Mathilde en haar overleden
echtgenoot, wellicht het huwelijk van haar ouders uitgetekend, dan treft
toch het fragment waarin het hoofdpersonage voor zichzelf met betrekking
tot haar man moet constateren: "Ze had hem gehaat. Nu wist ze het plots en
ze schrok" (VH, blz. 453). Iokasta laat vermoeden dat het tussen Marthes
ouders misschien toch niet zo'n vaart heeft gelopen. In die roman staat
enkel: "Hij (Marthes vader, L.D.) leunde bekommerd over haar (zijn stervende echtgenote, L.D.) heen, en ik begreep, in stomme verbazing, dat hij
van haar hield, dat hij haar liefhad. Onder de hatelijke schors van zelfingenomenheid, van domme, egoïstische tirannie, hield hij werkelijk van haar.
Maar dan op zijn manier. En het was ook te laat: ze hield niet meer van
hem" (IO, blz. 191). Of Rose Gronon in Mathildes rancune dan misschien
enige deceptie heeft willen laten doorklinken die haar restte na de passionele relatie met Rodja, is een vraag die onbeantwoord moet blijven. Het lijkt
er veeleer op dat ze in Mathilde niet enkel de onderdanige echtgenote van
haar vader heeft getekend (in horizontale zin), maar dat ze haar bovendien

"

De brieven van Marthe aan Rodja, die evenmin werden uitgegeven, dragen doorgaans
geen datering. Die moet zo mogelijk uit de inhoud worden afgeleid.

12 Zie noot 2.
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tot draagster heeft gemaakt van de gevoelens die ze als dochter tegenover
vader Guillaume Bellefroid koesterde (in verticale lijn). Dat de tederheid die
ze onderbrengt in de archetypische Mercutio, daarvoor een zoveelste poging
tot compensatie is, hoeft verder geen betoog.
Mathilde heeft een 35 jaar jongere naamgenote gehad. In Temps Pascal uit
Marthe Bellefroids debuutbundel Chandeleur13 wordt die als jong meisje verstikt in de overigens goedbedoelde maar kortzichtige bevoogding van haar
ouders. Veertien, vijftien jaar oud, krijgt ze voor het eerst enkele uren relatieve vrijheid. Ze zal alléén de grafmaker gaan betalen en op het kerkhof
haar overleden tante Irène bezoeken: "Tu as tout juste le compte", zegt moeder haar. "Deux francs pour ton tram, quinze francs pour l'entretien de la
tombe en vingt francs pour un pot d'azalées" (TP, blz. 28). Jaren eerder had
uitgerekend die tante Irène haar aangespoord om toch vooral van haar
jeugd te genieten... Mathilde realiseert zich bij het graf dat ze de troosteloosheid van haar jongemeisjesbestaan tot dan toe enkel heeft kunnen doorbreken in romantische dromen, waarin een buurman, de jonge vioolleraar
Jean Veyt, permanent een hoofdrol speelt. In werkelijkheid ziet ze de muzikant enkel occasioneel haastig voorbijlopen... Wanneer Mathilde het kerkhof verlaat, wacht Jean Veyt haar echter op en biedt haar aan om met hem
huiswaarts te keren. In een landelijke herberg gebruiken ze samen het vieruurtje. Er lijkt evenwel abrupt een einde te komen aan Mathildes geluk als
ze zich plots realiseert te laat thuis te zullen zijn. Bij aankomst liegt ze voor
het eerst tegenover haar moeder, maar diezelfde avond nog - in het besef dat
ze van iemand kan houden en heel misschien zelfs bemind kan worden bloeit in haar een grote vreugde open. Innerlijk weet ze zich eindelijk vrij, al
houden externe banden haar nog even vast.
De auteur heeft in het niet helemaal voldragen Temps Pascal - en op het
moment dat ze Rodja leerde kennen - gestalte willen geven aan het jonge
meisje dat ze (niet eens twee decennia eerder) was geweest. Haar Mathilde
van toen wordt verteerd door dezelfde hunker naar emotionele warmte, die
in haar zoveel oudere `zuster' uit Venetiaanse Herfst nog steeds niet tot bedaren gekomen is. In Temps Pascal (dat Bellefroid eerst Prélude had

13 Chandeleur (waarin opgenomen: Temps Pascal, Le Déjeuner sous la Tonnelle, La Route
obscure en La Nuit de Noël), (Editions de la Phalange, Bruxelles, 1936). Verdere verwijzingen naar Temps Pascal worden afgekort tot: `TP'.
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gedoopt!) wordt dat verlangen gekanaliseerd in de (illusoire?) ontmoeting
met en ontluikende liefde voor Jean Veyt. Muzikant ook, wacht die
Mathilde op en toont haar heel even de lente' van het echte leven. Bijna
veertig jaar later lijkt hij de oudere Mathilde uit `Venetiaanse Herfst' nog een
keer op te wachten. Zelfs al lijkt die na de dood van haar echtgenoot eindelijk vrij van banden, de behoefte aan tederheid blijkt nimmer te zijn geweken. Als `Mercutio' zal dat gemis ook Mathildes herfst begeleiden.
Inhoudelijk is er enige verwantschap tussen Venetiaanse Herfst en Couperus'
novelle Aan de Weg der Vreugde 14 . Ook daarin trekt de (dit keer jonge)
weduwe Emilia naar Italië, raakt er in de ban van een Italiaanse levensgenieter en gaat aan de onvervulbaarheid van haar passie ten onder. Anders dan
Mathilde is Milia vooral een vrouw zonder veel wilskracht. Grote gevoelens
als afgunst en egocentrisme slepen haar naar de onvermijdelijke katastrofe.
Rose Gronons hoofdpersonage, van binnenuit getekend, lijkt genuanceerder.
De maat van haar verlangen is intimistischer, bescheidener ook, en precies
daardoor indrukwekkender. Marthe Bellefroid had, zoals zovele jonge meisjes bij aanvang van de twintigste eeuw en later nog, Eline Vere gelezen, maar
dat ze ook Aan de Weg der Vreugde zou hebben gekend, lijkt niet erg waarschijnlijk. Tijdens haar leven werd Couperus' wat vergeten novelle alleszins
nooit afzonderlijk herdrukt. Gronons literaire belangstelling was trouwens
eerder internationaal gericht. Ze las veel, maar doorgaans in het Frans of in
het Engels, en niet zelden in functie van eigen werk.
Niet enkel voor wat de titel aangaat, maar ook op andere vlakken vertoont
Venetiaanse Herfst méér raakpunten met Thomas Manns beroemde novelle
Der Tod in Venedig. In beide vertellingen trekt het hoofdpersonage op een cruciaal punt van zijn leven naar Venetië en vindt er de dood. Literator Gustav
von Aschenbach ontvlucht halsoverkop een moeilijke artistieke periode en
hoopt aan de Adriatische kust tot rust te komen. In de Poolse jongen Tadeusz
ontmoet hij er de volmaakte schoonheid, in de klassieke betekenis van het
woord. Maar fundamenteel maakt die confrontatie zijn kunstenaarschap, dat
precies het zoeken naar schoonheid impliceert, overbodig. In strikte zin sterft
Gustav dus aan de kunst zelf. Die gedachte wordt zichtbaar gemaakt door
Mann in de wijze waarop von Aschenbach aan zijn einde komt: de stad die

14 Met dank aan Professor H.T.M. van Vliet die me aan de inhoud van Aan de Weg der
Vreugde herinnerde...
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schoonheid voor hem tastbaar maakte, besmet hem ook met cholera. Der Tod
in Venedig mag dus een kunstenaarsnovelle genoemd worden. In Gronons
werk is de herfst onbestaande zonder de zomer, is er geen Venetië zonder
Rome. Voor de herfst aanbreekt, beleeft Mathilde láát de zomer die ze nooit
heeft gekend. De seizoenen hebben daarbij een uitgesproken symboolfunctie
en grijpen niet - zoals bij Mann - in het bestaan van de hoofdfiguur in. Is de
novelle van Thomas Mann een ultieme verbeelding over schoonheid, dan wortelt Gronons verhaal diep in het leven zelf.
In de kritiek werd Venetiaanse Herfst unaniem lovend ontvangen. Jo Gerits
(Streven, november 1972) vond weliswaar dat de identificatie van Mercutio
met de dood te vroeg herkenbaar was, maar hij bewonderde Gronons genuanceerd taalgebruik en haar evoceren van "vooral de pijn van het onvervulde
en de duistere kracht van de vreemde meestal trieste banden van het bloed, die
voor een mensenleven zo determinerend kunnen zijn". Volgens hem had de
schrijfster daarmee terecht een grote reputatie verworven. In Gazet van
Antwerpen (26.04.1972) wees Paul Hardy op de "ontroerende, met psychologische nuances getekende verhouding" tussen Mathilde en Mercutio. Naar het
einde van de novelle toe wordt "de sluier tussen droom en realiteit (...) alleen
maar dunner, hij wordt niet weggerukt. Gelukkig maar" besluit de recensent.
Hugo Bousset (Spectator, 11.03.1972) prijst Gronons novellistische verteltrant, waarvan hij alle kenmerken in Venetiaanse Herfst heeft teruggevonden.
Als enige treft hij ook in deze vertelling de voor Gronons oeuvre zo kenmerkende matriarchale basisstructuur aan. Het artikel dat André Demedts voor
De Standaard schreef (25.02.1972), verscheen onder de titel Te bewust voor
Geluk. De criticus constateerde (nog maar eens) dat Rose Gronon "méér
bekendheid verdient dan ze geniet". Ze schrijft, zegt hij "zoals de groten die
iets te zeggen hebben het altijd hebben gedaan, over het volle en volledige
leven, met woorden en zinnen die natuurlijkheid met kracht en beeldend vermogen verenigen. (...) Dikwijls bij Rose Gronon zijn haar mensen te bewust
en daardoor te egocentrisch om gelukkig te zijn", besluit Demedts. Rudolf
van de Perre (Het Teken, oktober 1972) ziet in Mercutio "een averechtse
Orfeus, die de geliefde naar het dodenrijk begeleidt, in plaats van haar terug
te halen". Hij noemt Venetiaanse Herfst de synthese van haar (Gronons) oeuvre, van haar stilistische gaafheid, haar verfijnde atmosfeerschepping en haar
psychologische doordringingskracht. Remi van de Moortel ten slotte (De
Gentenaar, Kroniek van het Proza) bestempelt "Rose Gronon (als) een topfiguur". Ook hij heeft zich laten beroezen door wat hij de "buitengewone sfeer-
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schepping" noemt en voegt er meteen aan toe dat "alleen de hand van een
meester (is) tot zoiets in staat" is...
In haar dagboek (van dinsdag 18 februari 1930) schreef de jonge Marthe
Bellefroid: "Nous n'aimons pas les fantómes, nous batissons toute notre vie sur
notre propre vérité - donc sur un mensonge. Tel est en nous le besoin d'aimer,
que nous créons les images que nous aimons, masques sur les images qui nous
entourent. Et l'image dure autant que - quoi? - que notre illusion, que notre
besoin d'aimer, que notre force d'aimer". In Iokasta (1970), de roman die één
jaar voor Venetiaanse Herfst was gepubliceerd, had de auteur getracht de `spoken' die haar jeugd beheksten, de fi nitief tot zwijgen te brengen. In haar
Italiaanse novelle, leek ze ultiem nog eens vorm te hebben willen geven aan wat
de drijfkracht was geweest van haar hele oeuvre: "Een stukje droom, wat tederheid - een uur geluk misschien. Niets meer. (...) Een kladje zon aan het einde
van de weg" (VH, blz. 471). Geen wonder dat velen, toen Venetiaanse Herfst
verscheen, de vertelling beschouwden als Rose Gronons geestelijk testament.
Het is nochtans niet haar laatste publicatie geweest: er zouden nog enkele
novellen volgen en een roman. Eerst acht jaar later, enkele dagen voor het aanbreken van de herfst (16 september 1979) is ze gestorven. Anton van Wilderode
schreef toen een prachtig gedicht waarin symbiotisch Rose Gronons leven en
werk lagen vervat:
"Zij zag het liggend land dat wij sindsdien
met hààr ontwaakte ogen blijven zien
zoals zij door het helder dorp flaneerde
met keuvel en vertrouwde pelerin.
verdriet van vreugdeloze jaren
- van wilde blonde tot zeegrijze haren verborg zij in novellen en romans
die spiegelbeelden van haar leven waren.
De afstand tussen wat men weet en ziet
wordt vaak onzichtbaar als te oud verdriet
de dorpelingen die haar `s zomers zagen
zagen de winter in haar ogen niet."
(uit: Poedersneeuw, Lannoo, 1991)
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Rose Gronon in de jaren zeventig. (Foto Verwimp)
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Eerste pagina van het manuscript van 'Venetiaanse Herfst', onder de voorlopige titel

'Herfsttijloos'.

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN 1227

venetiaanse
herfst

Harry Woodward als 'Mercutio'. Theatre
Collection, N.Y. Public Library.

Omslag van de novelle 'Venetiaanse Herfst'.

Marthe Bellefroid en 'An' aan de Canal Grande, niet ver van de Ponte Rialto.
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Middelnederlandse vertalingen van de
Chirurgia magna van Lanfranc van Milaan
De

Een vergelijkende editie van de preliminaire hoofdstukken
Erwin Huizenga, universiteit Leiden en Joris Reynaert, universiteit Gent
Voor Jan Deschamps

1.

INLEIDING: MIDDELNEDERLANDSE CHIRURGIEËN

Het Repertorium van de Middelnederlandse artes-literatuur van R. JansenSieben geeft een indrukwekkend beeld van de omvang en de prominente plaats
die teksten van geneeskundige aard in het geheel van de middeleeuwse kennisen vakliteratuur in de volkstaal innemen. Van de zowat 1000 manuscripten met
artesteksten die het Repertorium beschrijft, vormen de geneeskundige handschriften veruit de grootste groep. Zonder al te zeer te overdrijven zou men
kunnen stellen dat de overige `wetenschappen', in vergelijking met deze opmerkelijke penetratiegraad van het medische, niet meer dan een marginale plaats
bekleden in de bewaarde overlevering. Dit laatste alvast ook in die zin, dat veel
teksten die tot die andere disciplines behoren in de handschriften vaak in de
schaduw staan van een primair medische inhoud. Zo bijvoorbeeld speelde,
zoals bekend, de astrologie in de middeleeuwse geneeskunde een belangrijke
rol, werden ook magische recepten en zegeningen tegen ziekten en kwalen ingezet, werd door de geneeskunde aan de werking van planten, aan dieet en voedselbereiding veel aandacht besteed. Heel wat teksten over astrologie/astronomie, magie, plantenkunde, kookkunst e.d. zijn dan ook bewaard gebleven in
verzamelhandschriften, waarin ze als het ware op instrumentele wijze functioneren ten opzichte van een primair geneeskundige opzet. In omvang overtreft
de medische literatuur, met haar zowat 200 bewaarde handschriften ' , hoe dan
ook alle overige `genres' of `stofcomplexen' die men in het geheel van de
Middelnederlandse overlevering kan onderscheiden.2
Waaraan deze opmerkelijke overvloed te danken zou zijn, is - ook al blijft het
verschijnsel in zijn volle omvang intrigerend - voor een deel wel duidelijk.

I Jansen-Sieben 1993, p. 552.
2

Jansen-Sieben 1989; Huizenga 1997, p. 199.
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Ongetwijfeld beantwoordt die overvloed aan een vergelijkbaar grote hoeveelheid van primaire gebruikers. Uit de samenstelling van de overgeleverde handschriften zelf kan men over de uiteenlopende sociale status en het intellectuele
niveau vara deze gebruikers al heel wat afleiden. Zo kunnen met name drie
soorten van medische (verzamel)handschriften worden onderscheiden, elk
met hun eigen typische functies. Sommige handschriften beogen in de vorm
van samenhangende traktaten, compendia of encyclopedische lijsten (van
planten, medicijnen e.d.) een volledig overzicht te geven van een bepaald vakgebied: ze impliceren een professionele gebruiker van enig wetenschappelijk
niveau (arts, chirurg, apotheker). Andere handschriften hebben veeleer het
uitzicht van een klein vademecum voor de geneeskundige praktijk, in het bijzonder met het oog op het bepalen van de astrologisch gunstige tijden, bijvoorbeeld voor het aderlaten: ze werden gebruikt door artsen bij hun huisbezoek, maar wellicht ook door barbiers en andere geneeskunstbeoefenaars van
minder allooi. Een derde soort handschriften kan men karakteriseren als huisboekjes voor privégebruik door leken: ze bevatten eenvoudige geneeskundige
zelfredzaamheid, naast andere praktische nota's over dieet, tijdrekening,
magie en andere directe Lebenshilfe.3
Dat het aandeel van de volkstaal in de laatste twee categorieën van overlevering groot is, ligt - daar de gebruikers in wetenschappelijk opzicht overwegend
`leken' zullen geweest zijn - voor de hand. Dat ook medische literatuur van een
vrij hoog wetenschappelijk niveau op ruime schaal in het Middelnederlands
heeft gecirculeerd, is daarentegen op zijn minst verrassend te noemen, evenals
de vaststelling dat juist van deze literatuur met hoog wetenschappelijk gehalte de overlevering het verst in de tijd terugreikt.
Binnen dit domein van de gespecialiseerde wetenschappelijke geneeskunde
neemt meer bepaald de chirurgie een opvallend belangrijke plaats in. Niet
minder dan zes Latijnse compendia van vijf van de meest gezaghebbende chirurgische auteurs zijn (soms, zoals hierna zal blijken, tot drie maal toe) in het
Middelnederlands vertaald. Het betreft, in chronologische volgorde van de
vertaalde auteurs: Bruno Longoburgensis en Willem van Saliceto (beiden dertiende eeuw), Lanfranc van Milaan (einde dertiende - begin veertiende eeuw;
in Lanfrancs geval gaat het om de vertaling van twee compendia, namelijk een
Chirurgia magna en een Chirurgia panva), Henri de Mondeville (t na 1325) en

3

Huizenga 1997, p. 185 en p. 208; zie ook aldaar p. 221 e.v. voor de medische beroepscategorieën.
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Guy de Chauliac (t 1368). Bovendien is een ouder, maar invloedrijk werk als
de Chirurgia van de Arabische arts Albucasis (t 1013) zeker ook in de
Nederlanden bekend geweest; delen ervan zijn in het Middelnederlands vertaald. 4 Daarnaast zijn, in wisselende mate gecompileerde of op eigen ervaring
steunende chirurgische handboeken in de volkstaal geredigeerd. De Cyrurgie
van Jan Yperman (j ca. 1330) gaat hier, zowel wat de datering als wat de
wetenschappelijke originaliteit betreft, voorop. Maar het Repertorium van
Jansen-Sieben levert verder, voor de periode vóór 1500 nog de volgende
namen van Middelnederlandse auteurs/compilatoren van chirurgische compendia op: Thomas Scellinck (Tienen, eerste helft veertiende eeuw), `de Jonghe
Lanfranc' 5 (Brabant, midden veertiende eeuw), Willem van den Egher
(Holland, midden veertiende eeuw), Jan Bertand (Vlaanderen, ca. 1400) en
Wouter van Casebancke (Ieper, vermoedelijk vijftiende eeuw).6
Hoe opmerkelijk deze medische literatuur in de volkstaal ook is, veel aandacht
heeft ze tot nog toe niet gekregen. Met uitzondering van Jan Yperman zijn de
genoemde vertalingen en compilaties nog niet wetenschappelijk geëditeerd en
nauwelijks bestudeerd of met het oog op hun wetenschaps- of cultuurhistorische betekenis ontsloten. Met de hierna volgende inleiding tot en editie van de
`preliminarra' van de drie Middelnederlandse vertalingen van de Chirurgia
magna van Lanfranc van Milaan willen we alvast iets doen aan deze toestand
van onterechte verwaarlozing. Dat we hier met drie in de tijd en in de ruimte
gespreide vertalingen van eenzelfde tekst te maken hebben, biedt bovendien
het aantrekkelijke perspectief om, door vergelijking, voor de diverse periodes
en/of geografische omgevingen kenmerkende aspecten te laten oplichten.
En met deze vergelijkende opzet staat tevens onze keuze voor een editie van de
`preliminaire hoofdstukken' in verband. Onder preliminaire hoofdstukken
verstaan we dat deel van Lanfrancs compendium dat aan de behandeling van
medische en chirurgische zaken stricto sensu voorafgaat. Het betreft met
name de proloog (proemium) en de eerste drie hoofdstukken, die in de Latijnse
tekst de prima doctrina van het eerste traktaat vormen. Vooraleer Lanfranc

4 Zie voor een editie Kusche 1980; voor aantekeningen hierbij zie Braekman 1983.
5 Meer over de verhouding Lanfranc van Milaan - Jonghe Lanfranc in par. 3.
6 Zie over deze auteurs en hun werk, afgezien van de vermeldingen in het Repertorium, ook
Jansen-Sieben 1990, p. 72 e.v. Allerwegen staat Jan Bertand bekend onder de achternaam
Bertrand. Toch noemt hij zich in de introducerende woorden van zijn werk heel duidelijk

meester Jan Bertand. Zie handschrift Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 78 C 27, fol. 93rab. Zie hierover Huizenga [2003], hfdst. 3.
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met een uitvoerig hoofdstuk over anatomie in het algemeen (de secunda doctrina van het eerste traktaat) en met de eigenlijke beschrijving van chirurgische
ingrepen `a capite ad calcem' (van het hoofd tot de voeten) vanaf de tertia doctrina in concrete zin ter zake komt, gaat de auteur in deze preliminaire kapittels in op: 1. de definitie, de omschrijving van de delen en van de studieobjecten van de chirurgie (De definitione, partibus et subiectis cyrurgie); 2. de hoedanigheden van de chirurg (De qualitate, forma, moribus et scientia cyrurgici);
3. de drie bewerkingen (scheiden, vergaderen, verwijderen) die samen de opzet
van de chirurgie vormen (De intentionibus cyrurgici).
Zoals uit deze opsomming blijkt, hebben deze hoofdstukken te maken met algemene, ook mentaliteits- en cultuurhistorisch relevante items als: de opvattingen
over de `betekenis' en de doelstellingen van de chirurgie, de gewenste opleiding,
het zelfbeeld en de deontologie van de chirurg. Meer dan de technisch-wetenschappelijke delen van de vertalingen leken ons dan ook deze preliminaire overwegingen interessant met het oog op een eerste diachroon-vergelijkende studie.

2. LANFRANC VAN MILAAN EN ZIJN CHIRURGIA MAGNA
Zonder twijfel moet Lanfranc van Milaan beschouwd worden als één van de
belangrijkste chirurgen die de Middeleeuwen hebben gekend. Hij werd rond
1245 geboren in Milaan. In Bologna, zeker in die tijd één van de belangrijkste
centra voor medisch onderwijs, volgde hij de artesstudie, evenals de geneeskundige opleiding. Nergens in Europa kreeg de chirurgie vastere grond onder de
voeten binnen de muren van de universiteit dan juist in Bologna; doordat ze
vaste onderdelen van het medische curriculum waren, konden chirurgie en anatomie er tot grote bloei komen. ' Hierboven werd Willem van Saliceto reeds
genoemd als één van de belangrijkste chirurgische auteurs, wiens boek eveneens
in het Middelnederlands is vertaald. Hij werkte in deze periode aan de
Bolognese universiteit en was naar alle waarschijnlijkheid Lanfrancs leermeester. Rond 1270, toen hij zijn opleiding voltooid had, vestigde Lanfranc zich
opnieuw in Milaan. Zijn roem nam daar snel toe, en al vlug kwam hij in contact
met vertegenwoordigers van de adel en hogere clerici. Tegen het einde van de
jaren tachtig van de dertiende eeuw kwam er echter een eind aan zijn periode
van voorspoed, toen hij gedwongen werd Milaan te verlaten. Mogelijk hield dit

7

Zie Huizenga 1997, p. 176 en 266.
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verband met zijn contacten in hogere, met name Ghibellijnse kringen. ' Hoe het
ook zij, Lanfranc werd door Matteo Visconti uit het hertogdom verbannen.
Hij week uit naar Frankrijk, naar de Provence, en vestigde zich rond 1290 in
Lyon. Daar schreef hij in de jaren 1293-1294 zijn Chirurgia parva, een beknopt
overzicht in twee traktaten, met tezamen zestien kapittels van zeer ongelijke
lengte. 9 Aan bod komen hierin onder andere de verzorging van wonden, oogheelkunde, en de behandeling van gezwellen en botbreuken. Het werk wordt
door Lanfranc in de inleiding opgedragen aan een bevriende arts of chirurg,
zoals nog blijkt in de Middelnederlandse vertaling: Bernaert lieve vrient, ic
voermicke te maken een boet in welken dat ic u gheven sel by der hulpen van
Gode des sceppers almactichs volmaecte leringhe die behoert te instrumenten van
surgijen. 10 Op het slot van het vijftiende kapittel maakt hij melding van zijn
voornemen om op termijn naar Parijs te verhuizen, en om daar een veel uitvoeriger verhandeling over de chirurgie te voltooien, een voornemen dat hij
met zijn Chirurgia magna uiteindelijk ook daadwerkelijk zal realiseren."
In het midden van de jaren negentig verlegde Lanfranc zijn werkterrein van Lyon
naar Parijs. In de epiloog van de Chirurgia magna deelt hij mee dat hij dit niet
alleen deed om in staat te zijn zijn chirurgie af te maken, maar ook omdat de
grote stad betere opleidingsmogelijkheden bood aan zijn zoon. 12 In Parijs was hij
niet rechtstreeks verbonden aan de medische faculteit, hoewel hij er wel voordrachten hield en er in nauw contact mee stond. Het is echter waarschijnlijk dat
hij tot het belangrijke chirurgengilde van Cosmas en Damianus behoorde, hoe-

Keil 1985, kol. 560-561.
De Chirurgia parva is in het Middelnederlands overgeleverd in twee handschriften: Londen,
British Library, Ms. Harley 1684, fol. 105r°a-126v°; en Parijs, Bibliothèque de l'Arsenal, ms.
8216, fol. 59r°a-73v°a. Zie voor een beschrijving Jansen-Sieben 1989, p. 392, nr. L 890, 2.4;
en p. 427, nr. P. 10, 2.9. Een editie naar het Londense handschrift geeft Scholle 1978, p. 4495. Een vertaling van de eerste Latijnse druk uit 1498 is te vinden in Klamroth 1978, p. 1-48.
Belangrijk voor inzicht in het totstandkomen van de structurering van de tekst en de receptiegeschiedenis ervan is het overzicht van Róhl/Keil 1976.
10

Hs. Londen, BL, Harley 1684, fol. 106r°a. Evenals bij de editie is bij citaten uit de handschriften door ons interpunctie en woordscheiding aangebracht, en is het gebruik van u/v/w
en i/j aangepast aan de moderne conventies.

11

Chirurgia parva, XV, 44-45; voor de Latijnse tekst zie de druk Venetië, 1498, fol. 165r°a; vertaling in Klamroth 1978, p. 36. Opvallend is overigens dat in de beide Middelnederlandse
handschriften met de tekst van de Chirurgia parva deze passage ontbreekt. Lanfranc was met
het werk aan zijn magnum opus zeker al in Lyon begonnen, en mogelijk zelfs nog in Milaan.

12

Keil1985, kol. 561.
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Afb. 1: Londen, British Library, IB 22989, fol. 166v°. Lanfranc van Milaan,
(Latijn). Het begin van de proloog.
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Chirurgia magna

wel daar geen directe getuige voor is. 13 Zijn roem verspreidde zich snel, niet alleen
als praktisch operateur, maar zeker ook als lesgever. Toehoorders kwamen zelfs
uit het buitenland om hem te horen spreken. 14 Lanfranc overleed waarschijnlijk
in 1306, hoewel voor het preciese jaartal geen eenduidige getuigenis bestaat.
Het chirurgisch compendium waaruit wij hier een deel van de inleiding in
paralleleditie presenteren kent een strikt hiërarchische structurering en systematische distributie van de informatie, waarin zich de scholastieke invloeden
waarmee Lanfranc zeker in aanraking kwam, laten herkennen. De indeling is
typerend voor de middeleeuwse chirurgieën: werkend van algemene termen en
begrippen naar de meer gespecialiseerde ingrepen, met vaak een tamelijk heldere structuur, doordat het materiaal geordend is in samenhangende brokken
informatie, waarbinnen ook steeds een logische samenhang evident wordt
gemaakt (Afb. I). Zoals we in onze inleiding reeds aanstipten, bestaat het werk
uit vijf traktaten, waarvan sommige, maar niet allemaal, op hun beurt weer
zijn onderverdeeld in kleinere delen (in het Latijn doctrina, in het
Middelnederlands leringhe genoemd). 15 De kleinste structurerende eenheden,
op een weer lager niveau dan de leringhen, zijn de kapittelen.
De eerste drie kapittels van het eerste traktaat, die hier geëditeerd worden,
bespreken als gezegd de chirurgie in algemene zin. Daarin komen zaken aan
de orde als: wat een chirurg moet weten om zijn vak uit te kunnen oefenen,
hoe hij zich dient te gedragen etc., maar ook algemene opmerkingen met
betrekking tot anatomische aangelegenheden, de verschillende soorten wonden die er zijn en hoe ze behandeld moeten worden. In het tweede traktaat
worden wonden besproken die in de afzonderlijke ledematen en delen van het
lichaam kunnen voorkomen, ruwweg in de volgorde a capite ad calcern, van
het hoofd tot de voeten.
Het derde traktaat behandelt meer in het algemeen ziekten en aandoeningen,
en ook hier wordt weer dezelfde volgorde van den hoefde totten voeten aangehouden. De onderwerpen die aan bod komen lopen zeer uiteen. Zo wordt vermeld hoe haar behandeld kan worden, of huidaandoeningen, waaronder
lepra. Het tweede hoofdstuk van het derde traktaat gaat in z'n geheel over alle
mogelijke soorten gezwellen, de daaropvolgende doctrina beschrijft de com-

13 Seidler 1967, p. 67.
14 Keil 1985, kol. 561.
15

Voor een veel uitvoeriger overzicht van de inhoud van de Chirurgia magna is Gurlt 1898, deel
I, p. 765-791, nog altijd een erg bruikbaar overzicht, hoewel gericht op de Latijnse tekst.
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plicaties bij andere ziekten, zoals stenen in de blaas, wratten en aambeien. De
laatste kapittels van het traktaat gaan in hoofdzaak over enkele belangrijke
methoden van behandeling die een chirurg ter beschikking stonden, de aderlating en de cauterisatie, het dichtschroeien van wonden door middel van een
gloeiend brandijzer.
Het vierde traktaat heeft in twee doctrina's als overkoepelend thema gebroken
botten en dislocaties (dat wil zeggen botten die uit de kom geschoten of verstuikt zijn). Zowel bij de gebroken botten als bij de dislocaties worden in elk
kapittel de individuele beenderen of de samenhangende groep botten en hun
behandeling afzonderlijk besproken, opnieuw in de volgorde van het hoofd
tot de voeten. Daarbij komt onder andere aan bod hoe men de verschillende
soorten breuken kan herkennen, of hoe de verbindingen tussen delen van het
menselijk skelet lopen, bijvoorbeeld in de vorm van gewrichten.
Het laatste traktaat tenslotte verschaft de lezer een Antidotarius, zoals veel chirurgieën die op het einde hebben. In een antidotarium werd de samenstelling
van de geneesmiddelen, waarbij meer dan één ingrediënt was gebruikt, nauwkeurig beschreven. Belangrijk daarbij is, en dat is ook het ordeningsprincipe
achter dit laatste traktaat, wat de voornaamste werking van zo'n zogenoemd
compositum is. Zo worden achtereenvolgens groepen medicijnen beschreven
die gezwellen doen rijpen (maturativa) of reinigen (mundificativa), die het vlees
van open wonden weer doen samenvoegen (conglutinativa), of die verharde
plekken verzachten (mollificativa).

3. DE PLAATS VAN LANFRANC IN DE GESCHIEDENIS VAN DE LAATMIDDELEEUWSE CHIRURGIE

Het gebeurt vrijwel nooit dat middeleeuwse chirurgieën zich uitspreken over
de geschiedenis van de chirurgie en het aandeel van de bekende chirurgen
daarin. Dat gegeven maakt de getuigenis van Guy de Chauliac driekwart eeuw
na Lanfranc in diens Inventarium sive chirurgia magna zo bijzonder. Guy is
echter in de enkele regels die hij aan Lanfranc wijdt niet erg positief over hem.
Hij verwijt Lanfranc dat deze niets nieuws aan het vak heeft bijgedragen en
dat zijn chirurgie niets anders deed dan het werk van zijn leermeester Willem
van Saliceto in een andere volgorde weergeven. We citeren hier uit de
Middelnederlandse vertaling, waarin deze passage ook bewaard is gebleven:
Lancfrancke heeft oec enen boec ghemaect in den welken hy niet vele gheset en
heeft dan die ghene die hy nam van Guilielmo; nochtan ordineerde se hi in ene
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andere ordinancie. 1b Toch logenstraft alleen al de frequentie van de door Guy
geciteerde auteurs zijn eigen woorden: met 102 vermeldingen wordt Lanfranc
verreweg het meest van alle middeleeuwse chirurgische auteurs genoemd."
Ook andere chirurgische auteurs van de veertiende, vijftiende én zestiende
eeuw maakten gretig gebruik van Lanfrancs geschriften. Zo wordt hij in de
bekende Wundarznei van de Duitse chirurg Hieronymus Brunschwig uit het
einde van de vijftiende eeuw niet minder dan 63 maal genoemd, weliswaar
minder dan de erkende klassieke en Arabische autoriteiten Galenus en
Avicenna, maar veel frequenter dan iedere andere min of meer contemporaine chirurgische auteur. ]$ Deze opvallende populariteit is niet slechts een gevolg
van het langzaamaan doorsijpelen van Lanfrancs faam in alle lagen van de
chirurgische beroepsgroepen in de eeuwen die volgden, maar moet vrijwel
onmiddellijk hebben plaatsgevonden.
Daarop wijst bijvoorbeeld al het feit dat ook iemand als Jan Yperman in zijn
Cyrurgie (ontstaan in of rond 1310) hem niet minder dan zeventien maal vermeldt. 19 Niet alleen Lanfrancs geneesmiddelen, zalfjes, poeders en dergelijke
zijn Yperman bekend, maar bijzonder is ook Ypermans aandacht voor de
casuïstiek in de Chirurgia magna. Regelmatig verwijst Yperman tot in detail
naar gebeurtenissen of concrete gevallen van behandelde patiënten die door
Lanfranc beschreven werden. Of hij daarnaast misschien ook daadwerkelijk
in persoonlijk contact is geweest met Lanfranc, lijkt onwaarschijnlijk. In 1859
publiceerde Diegerick alle passages uit de Ieperse stadsrekeningen waarin
Yperman geattesteerd wordt. 20 Daaruit bleek onder andere dat Yperman in de
periode 1297-1300 (dus juist de tijd dat Lanfrancs onderwijsactiviteiten en zijn
faam zich op een hoogtepunt bevonden) van de stad Ieper een bedrag ontving,
mogelijk als vergoeding voor gemaakte kosten tijdens een verblijf in Parijs.
Het lag daarom voor de hand te veronderstellen dat Yperman in die tijd te

'6 Utrecht, Universiteitsbibliotheek, hs.1356, fol. 3r°b (Jansen-Sieben 1989, p. 467, nr. U 300).
De passage komt ook in de andere Middelnederlandse tekstgetuige van Chauliacs

Inventarium, Den Haag, Museum Meermanno Westreenianum, hs. 10 C 17 (Jansen-Sieben
1989, p. 335, nr. G 1210), voor op fol. 3v°a. Zie voor een editie van de Latijnse tekst
McVaugh 1997, dl. I, Capitulum Singulare, p. 6, rgl. 39-41.
Keil 1985, kol. 571.
18 Keil/Muller 1971, p. 90. Zie voor een facsimile-editie van de Duitse incunabel met
Brunschwigs tekst (met talloze fascinerende illustraties) Brunschwig 1925.
19 Keil/Muller 1971, p. 90. De Cyrurgie is geëditeerd in Van Leersum 1912.
20 Diegerick 1859.
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Parijs onderwijs had genoten van Lanfranc en dat werd door de onderzoekers
na Diegerick dan ook gedaan. Sluitende bewijzen zijn er hiervoor echter toch
niet, zoals Van Leersum in 1913 betoogde, vooral niet omdat één van de
belangrijkste `bewijsplaatsen' uit de Cyrurgie bij nader inzien toch niet zoveel
bewijsmateriaal oplevert. In de editie Van Leersum heet het op p. 21a: waerbi
ic rade also lanfranc mi riet ende leerde. Het is heel goed denkbaar, alsdus Van
Leersum, dat met de `Lapfranc' die hier genoemd wordt niet de persoon aangeduid wordt, maar de tekst (i.c. de Chirurgia magna), wat het genoemde
citaat in een heel ander daglicht plaatst.21
Hoe het ook zij, Lanfranc was in de Nederlanden van meet af aan bekend.
Daarop duidt ook het ontstaan van een tekst die nu bekend staat als de Jonghe
Lanfranc, en die naar alle waarschijnlijkheid is ontstaan vóór het midden van
de veertiende eeuw. 22 In één van de tien (!) Middelnederlandse tekstgetuigen
van dit traktaat afficheert de schrijver zich als een bewonderaar van de grote
Lanfranc. 23 Lange tijd heeft men gemeend dat de Jonghe Lanfranc een vertaling
van Lanfrancs Chirurgia parva is. En deze gedachte ligt ook wel voor de hand,
want in twee tekstgetuigen wordt ook gesproken van de cleinen Lancfranke en
de Cirurgia minor magistri Lancfranci. 24 Het Londense handschrift is daarbij
een bijzonder geval, omdat hierin zowél Lanfrancs Chirurgia parva, als de
Jonghe Lanfranc voorkomen en wel direct na elkaar. De kopiist van deze codex
beschouwde ze als twee delen van één traktaat, zoals het begin van de Jonghe
Lanfranc laat zien: Al hier so beghint dat ander boeck van cleinen
Lancfrancke.25 Alle reden dus voor verwarring. In 1968 liet Rolf Muller echter
overtuigend zien dat er geen sprake kan zijn van identieke traktaten. Sinds zijn
editie wordt dan ook aangenomen dat de Jonghe Lanfranc een oorspronkelijke
Middelnederlandse compilatie is, waarvan de auteur Lanfranc dermate bewon-

21

Van Leersum 1913, p. 7-10.

22

Zie Jansen-Sieben 1983. Voor een editie van het traktaat, zie Muller 1968, en een reactie
daarop bij Braekman 1968 en Jansen-Sieben 1971.

23

De naam is gebaseerd op het incipit van één van de handschriften, hs. Cambridge. St. John's
College, A 19, II, fol. lr°a: Hier beghint den jon lanfranc. Ende by beghint erst an dat hooft.
Ic, Jonghe Lanfranc, wille u leren hoemen wonden handelen sal. Ende an dat hooft willic eerst
beghinnen. (Ed. Muller 1968, p. 75.)

24

Codices Londen, British Library, Harley 1684, fol. 127r°a, en Oxford, New College, 312, fol.

25

Hs. Londen, British Library, Harley 1684, fol. 127r°a.

175r°.
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derde, dat hij zichzelf als een leerling van de meester kenschetste.26
We zien dus dat voor wat het Middelnederlands betreft Lanfranc met zijn
Chirurgia magna grote invloed uitoefende op de ontwikkeling van de chirurgische literatuur in de volkstaal. Dit blijkt - afgezien van wat hier voorafgaat
- niet alleen uit het feit dat zijn traktaat in het Middelnederlands liefst drie van
elkaar onafhankelijke vertalingen kent 27 , maar ook uit de vertalingen van deze
chirurgie in bijna alle andere West-Europese talen (Frans, Occitaans, Spaans,
Italiaans, Engels, Duits). 28 Daarnaast is er nog een hele rits excerpten en deelrecepties van deze chirurgie. Voor het Middelnederlands kan daarbij verwezen
worden naar de chirurgische compilatie van Willem van den Egher (overgeleverd in een handschrift uit 1468). 29 Het eerste deel daarvan (fol. l ra-13va)
bestaat uit een chirurgische anatomie die ten dele een bewerking is van een
hoofdstuk uit de Chirurgia magna van Lanfranc van Milaan. Maar er zijn verder ook verscheidene verzelfstandigde fragmenten uit de Chirurgia magna
over bijvoorbeeld de gezwellenleer en over geschikte plekken op het menselijk

26

Degene die zich hier heeft geïntroduceerd als Jonghe Lanfranc heeft dit welbewust gedaan. We
komen hem op meerdere plaatsen in de tekst tegen: Ic, Jonghe Lanfranc, wille u leren [...]; of Ic,

Jonghe Lanfranc, ne prijse dat niet ende icne doets niet [...] (Fol. lr°a, p. 75, resp. 13r°a, p. 95).
Over de beweegredenen om zich als zodanig te presenteren tasten we echter nog steeds in het
duister. De compilator van het handschrift in Cambridge heeft zich inderdaad opgesteld in het
voetspoor van Lanfranc van Milaan, maar niet, zoals Muller meent, zonder diens werk te kennen. Tegen de tijd dat deze compilator zijn tekst afschreef en bewerkte, en dat was ver na 1350,
was Lanfrancs werk zeker wél doorgedrongen in de Nederlanden. De samensteller van de

Jonghe Lanfranc in deze codex heeft wel degelijk gebruik kunnen maken van werk van
Lanfranc, in de vorm van de Chirurgia parva dan wel de Chirurgia magna. Ook de talrijke
recepten die in het traktaat aan Lanfranc worden toegeschreven wijzen in die richting. In het
handschrift in Cambridge bijvoorbeeld wordt op verschillende plaatsen melding gemaakt van
zalven ofplaesters die Lanfranc heeft bereid: Een ander salve die ordineerde de groete Lanfranc
(fol. 2r°a; ed. Muller 1968, p. 76); Ofte men maecht minghen int vorseide salve, die Lanfranc ons
leert maken (fol. 2v°a; ed. Muller 1968, p. 77); Aldus maect men Lancfranc salve (fol. 4v°b; ed.
Muller 1968, p. 82). Maar in de andere tekstgetuigen van dit werk komt zijn naam eveneens
veelvuldig voor, zelfs in het oudste handschrift dat dateert uit omstreeks 1350 (Hs. Brussel,
Koninklijke Bibliotheek 4260-63. De Jonghe Lanfranc bevindt zich daar op fol. 38r°a-49r°a).
Het is dus aannemelijk dat óók de oorspronkelijke samensteller van het traktaat Lanfrancs
werk zal hebben gekend, ook al noemt hij zich niet Jonghe Lanfranc.

27 Meer hierover in paragraaf 5.
2R Zie Keil 1985, kol. 564-565.
29

Hs. Kassel, Landesbibliothek und Murharsche Bibliothek, 2° Ms. med. 1. Repertorium: nr.
K 80, p. 356-357. Zie over deze chirurgie en het handschrift uitvoerig Huizenga 2002.
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lichaam voor toepassing van de brandijzers, de zogenoemde cauterisatie. 30 En
tenslotte zijn er zowel in het Latijn als in de volkstalen nog een hele reeks zogenoemde pseudo-Lanfrancia, meer of minder omvangrijke chirurgische werken
die aan Lanfranc werden toegeschreven maar waarvan de toekenning onzeker
of zelfs zonder meer foutief is.31
Al met al is de plaats van Lanfranc in de geschiedenis van de laatmiddeleeuwse chirurgie nauwelijks te overschatten. Zijn invloed beweegt zich op
diverse uiteenlopende terreinen. Ten eerste was er natuurlijk zijn rechtstreekse invloed in de vorm van het onderwijs aan zijn studenten in het Cosmas en
Damianus-gilde; verder waren de kopieën van zijn Latijnse werken wijdverspreid, evenals de talrijke vertalingen en deelbewerkingen. Maar zeker was er
ook voortdurend een nadrukkelijke invloed in de vorm van door anderen
geschreven chirurgieën die op Lanfrancs ideeën voortborduurden, zoals we
zagen aan het voorbeeld van Guy de Chauliacs Inventarium sive chirurgia
magna.32

4. STAND VAN HET ONDERZOEK NAAR LANFRANC VAN MILAAN EN
DIENS

CHIRURGIA MAGNA

EN

CHIRURGIA PAR VA

Heel lang is het, na een periode van opmerkelijke populariteit in de late
Middeleeuwen, stil geweest rondom Lanfranc van Milaan. Hoewel zijn werken zoals we zagen tot ver in de zestiende eeuw gretig werden bestudeerd, verloren ze daarna meer en meer hun relevantie, gebaseerd als ze waren op de
scholastiek-academische inzichten van een tot de toplaag behorende chirurg
aan het einde van de dertiende en het begin van de veertiende eeuw. 33 De nieuwe mannen, Vesalius, Ambroise Paré, en later Harvey en Boerhaave namen
het roer over en zorgden voor een revolutie in de medische wetenschap en in

30

Keil 1985, kol. 569-570, met meer literatuur.

31

Keil/Muller 1971, p. 94-96.

32

Keil/Muller 1971, p. 100-102.

33

Zie ook hieronder, paragraaf 6, waar uit een vergelijking van de manier waarop de vertalers van
de drie Middelnederlandse versies omgaan met de proloog van Lanfrancs Chirurgia magna
blijkt, dat de (vijftiende-eeuwse) vertalers van de codices in Uppsala en Amsterdam al veel informatie over onder andere de theologisch getinte inleiding en biografische details over Lanfrancs
leven als irrelevant waren gaan beschouwen en dientengevolge weglieten, terwijl de vertaler van
het Gentse handschrift (veertiende eeuw) hier nog wel degelijk alle aandacht aan schonk.
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de chirurgie in het bijzonder.
Hoewel geen van de grote overzichten van de historische geneeskunde en/of
chirurgie hem oversloeg 34 , bleef gerichte belangstelling in de vorm van studies,
artikelen of edities toch heel lang uit. Pas tegen het einde van de negentiende
eeuw kende het Lanfranc-onderzoek een kortstondige opleving uit deze
lethargie toen Robert von Fleischhacker een editie bezorgde van een Engelse
vertaling van de Chirurgia magna. 35 De schaarse publicaties over zijn persoon
en zijn werk waren verder afhankelijk van de belangstelling van individuele
onderzoekers. En ook nu nog is het onderzoek naar deze belangrijke en
invloedrijke auteur niet echt structureel van de grond gekomen. Typerend is
bijvoorbeeld dat pas met de initiatieven van Gundolf Keil vanaf de zeventiger
jaren van de vorige eeuw sprake kan zijn van enige systematiek ter zake. Keils
activiteiten spitsten zich vooral toe op de volkstalige overlevering van
Lanfrancs werken: de vertalingen en bewerkingen in het Duits, maar ook die
in het Middelnederlands, want die werden (en worden) voor het gemak tot de
Duitse overlevering gerekend.36
Opvallend genoeg is er feitelijk de afgelopen decennia in internationaal opzicht
méér aandacht geweest voor de Chirurgia parva van Lanfranc dan voor haar
grotere broer, de Chirurgia magna. Dit begon in 1970 met de editie door Annika
Asplund van (een deel van) een Middelengelse versie van de Chirurgia parva.37

'4 Gunt 1898, I, 765-791; Allbutt 1905, 33-35; Von Brunn 1928, 162-166; Zimmermann/Veith
1961, 124-129; Grant 1974, 799-802; De Moulin 1988, 46-49; Jansen-Sieben 1990, 70.
'5 Von Fleischhacker 1894.
'' Twee artikelen over de Chirurgia magna waren in 1971 hiervan het gevolg. Samen met Jan
Frederiksen wijdde Keil een artikel aan de inhoud en de bewerkingswijze in een vertaling `in
sachsischer Umschrift'; bij nader inzien blijkt het hier om de `derde' Middelnederlandse vertaling (in de codex Uppsala) te gaan, die hierna uitvoerig aan bod komt. (Frederiksen/Keil
1971; zie ook de bijlage, deel IV). Nog in datzelfde jaar besprak Keil samen met Rolf Muller
de manier waarop delen uit de Chirurgia magna hun weg hadden gevonden in een ander
belangrijk Duits chirurgisch traktaat, de Chirurgie van Hieronymus Brunschwig, een voornamelijk in Straatsburg in de tweede helft van de vijftiende eeuw werkende chirurg (Keil/Muller
1971; zie over Brunschwig Brunschwig 1925; Frederiksen 1978; KeillDilg 1983). Later kreeg de
aandacht voor de volkstalige (lees: Duits-Middelnederlandse) receptie van Lanfranc nog wat
meer gestalte door opname van lemma's in de gezaghebbende naslagwerken Verfasserlexikon
en Lexikon des Mittelalters (Keil 1985; Keil 1991). In 1988 besprak Volker Zimmermann een
aspect uit Lanfrancs chirurgie, de behandeling van frakturen, in samenhang met het werk van
die andere, zo mogelijk nog invloedrijker chirurg, Guy de Chauliac (Zimmermann 1988).

VERSLAGEN 8L MEDEDELINGEN / 241

Onder de bezielende leiding van Gundolf Keil werden in de jaren zeventig ook
vanuit het Institut fiir Geschichte der Medizin te Wiirzburg verschillende Duitse
vertalingen van de Chirurgia parva in dissertaties geëditeerd en zelfs onderge38
bracht in een aparte reeks Deutsche Lanfrank- Ubersetzungen. Voortbordurend
op het werk van Keil en zijn medewerker Hans-Uwe Róhl editeerde in 1978
Stefan Scholle één van de Middelnederlandse versies van de kleine chirurgie.39
Van groot belang voor de studie van de Chirurgia parva is bovendien nog de studie van C. de Tovar, die uitvoerig ingaat op de handschriftelijke overlevering
van de Franse versies van Lanfrancs kleine traktaat. Interessant is dat hierin
ook de nodige aandacht wordt geschonken aan de samenhang met de overlevering van de tekst in andere volkstalen, waaronder het Middelnederlands.40
Het onderzoek naar de Middelnederlandse overlevering heeft pas heel laat, in
feite sinds een paar decennia, enigszins vaste grond onder de voeten gekregen.
In 1970 vestigde de grote kenner van Middelnederlandse handschriften Jan
Deschamps in zijn bekende Middelnederlandse handschriften uit Europese en
Amerikaanse bibliotheken de aandacht op de Cirurgia magna-vertalingen en
attendeerde toen reeds op de verschillende versies. 41 In een lezing voor de
Vlaamse Academie in 1987 kwam hij nog eens op deze vertalingen terug. Hij
wees onder meer op het voor de Middelnederlandse artesliteratuur (bijna")

37

Asplund 1970. Asplunds afbakening van de tekst, en haar bespreking van de structurering
ervan, riepen echter nogal wat vragen op. In 1977 reageerden (opnieuw) Keil en Hans-Uwe
Róhl daarop in een belangwekkend en verhelderend artikel over de problemen die zich voordoen bij de vraag, hoe de tekst van de Chirurgia parva oorspronkelijk ingedeeld was
(Rbhl/Keil 1977). Veel van hun bevindingen waren gebaseerd op voorwerk dat Rdhl in zijn
dissertatie in datzelfde jaar al had verricht (Róhl 1977). Zij kwamen tot de conclusie, dat de
indeling in zestien kapittels niet contemporain was, maar gebaseerd op een latere constructie van vijftiende- en zestiende-eeuwse drukkers/editeurs.

38

Zie Berg 1975, en Scholz 1977. Een moderne Duitse vertaling van de Latijnse tekst geeft
daarnaast Klamroth 1978.

39

Scholle 1978. Hij bezorgde in deze Wurzburgse dissertatie een editie van handschrift Londen,
British Library, Harley 1684, fol. 105r°a-126v° (p. 44-95).

40
41
42

De Tovar 1983, met name p. 253-261.
Deschamps 1972 (eerste editie 1970), p. 264-267.
Het medisch-farmaceutische werk Antidotarium Nicolai is naar alle waarschijnlijkheid zeker
vijfmaal in het Middelnederlands vertaald, in een tijdsbestek van niet veel meer dan één
eeuw. Zie hierover Huizenga 1997, p. 153-156, met aanvullende literatuur.
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unieke verschijnsel, dat er van één Latijnse tekst niet minder dan drie van
elkaar onafhankelijke vertalingen zijn overgeleverd, en gaf het onderscheid
tussen de drie versies duidelijk aan. 43 In haar beknopte, maar handzame overzicht van de Middelnederlandse chirurgische literatuur van 1990 refereerde
Jansen-Sieben dan ook aan de drie vertalingen van de Chirurgia magna.44
In 1992 maakten twee Gentse studenten onder de leiding van Joris Reynaert
een deeleditie van de vroegste bewerking van Lanfrancs compendium naar het
handschrift dat in de universiteitbibliotheek te Gent bewaard wordt. 45 De
aperte onvolkomenheden van de tekst in dit handschrift en de ontdekking dat
het gynaecologische traktaat Der vrouwen heimelicheit als secundaire bron in
deze vroege vertaling was verwerkt, werden door Reynaert besproken in een
lezing op het symposium Overdracht en spreiding van wetenschap in de laatmiddeleeuwse Nederlanden te Nijmegen op 25 september 1998. Dit vond zijn
neerslag in een tweetal bijdragen, waarin op deze aspecten van de Lanfrancvertalingen nader wordt ingegaan. 4ó De tekst van het handschrift in Uppsala
tenslotte is door Erwin Huizenga gebruikt voor een inhoudelijke analyse van
de Chirurgia magna.' Beide werken van Lanfranc, zowel de grote als de kleine chirurgie, komen ten slotte uitvoerig aan het woord in een overzicht van
deontologische vraagstukken in Middelnederlandse chirurgische traktaten."
Mogelijk heeft de enorme omvang (uiteenlopend van enkele tientallen tot
meer dan honderd dichtbeschreven folia) van de drie bewerkingen van
Lanfrancs tekst onderzoekers er tot nu toe van weerhouden ze nader met
elkaar te vergelijken. Met de hierna volgende verkenning van de eerste kapittels van de drie vertalingen willen we alvast een eerste aanzet geven tot zo'n
vergelijkende studie.

43 Van deze lezing is slechts een uiterst beknopte samenvatting uitgegeven: Deschamps 1987.
Deschamps' onderscheid in een eerste, tweede en derde vertaling werd overgenomen door
Ria Jansen-Sieben in haar Repertorium van de Middelnederlandse artes-literatuur, en is door
ons in deze editie gehandhaafd.
44

Jansen-Sieben 1990, p. 70.

45 Reynaert 1996, p. 130-133. Bracke 1992 (editie van het tweede traktaat, fol. 28r°-41v°); De
Keukeleire 1992 (editie van een deel van het eerste traktaat, fol. lr°-13v°).
46

Reynaert 1999; Reynaert 2001.

47 Huizenga 1999, p. 276-280.
48 Huizenga 2000.

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN 1 243

5. DE

MIDDELNEDERLANDSE VERTALINGEN

VAN DE CHIRURGIA

MAGNA
Die vertalingen zijn, als gezegd, in vier (al dan niet intact overgeleverde) handschriften bewaard gebleven, die bij nader inzien tot drie van elkaar onafhankelijke bewerkingen behoren. Van een eerste vertaling zijn enerzijds een aantal
fragmenten van een veertiende-eeuws manuscript (de Keulse en Darmstadtse
fragmenten), anderzijds een compleet handschrift uit de vijftiende eeuw (Gent,
UB 1272) bewaard. De overige twee vertalingen zijn telkens in één handschrift,
in beide gevallen uit de vijftiende eeuw, overgeleverd (Amsterdam, UB II F 39
en Uppsala, UB Kodex Waller 132). Ongetwijfeld zullen verder excerpten uit
(een of meer van) deze vertalingen in medische verzamelhandschriften of `vademecums' zijn opgenomen.49 Deze mogelijke overlevering in de vorm van excerpten hebben we vooralsnog buiten beschouwing gelaten. Vooraleer we overgaan
tot een meer gedetailleerde vergelijking van de wijze van vertalen in de preliminaria van de drie Middelnederlandse bewerkingen, schetsen we een beeld van
hun algemene tekstuele kenmerken en van hun overlevering.

De veertiende-eeuwse Zuid-Nederlandse vertaling
Van de vroegste vertaling van de Chirurgia magna zijn, zoals hierboven al aangegeven, enerzijds een aantal fragmenten van een veertiende-eeuws manuscript
en anderzijds een volledig afschrift uit de vijftiende eeuw overgebleven. 50 De fragmenten van het oudere handschrift liggen verspreid bewaard in het Historisches
Archiv te Keulen, de Hessische Landes- und Hochschulbibliothek te Darmstadt
(Afb. 2) en de Universita.ts- und Stadtbibliothek te Keulen. Alles samen bestaan
ze uit acht dubbele en twee enkele bladen perkament, in totaal dus achttien bladen, die op diverse wijzen en vaak met tekstverlies besnoeid zijn. De fragmenten
zijn uit drie verschillende boekbanden, waarin ze als dek- en schutbladen dienst
deden, tevoorschijn gekomen. Het oorspronkelijke handschrift zal iets meer dan
een tachtigtal folia in quarto hebben geteld, die door één kopiist in littera textualis werden beschreven in twee kolommen van (vermoedelijk) 48 regels. De lay-

49 Eén voorbeeld is ons alvast bekend: in hs. Hattem, Gemeentearchief 958 is op fol. 25v° een
excerpt uit het hoofdstuk over de anatomie uit de eerste Chirurgia magna-vertaling overgenomen. Vgl. Reynaert 2001, p. 171, noot 11.
5° Voor een gedetailleerde beschrijving zie de Bijlage met de beschrijving van de handschriften,
nr. I en II.
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out wijst op kopieerwerk van een bescheiden, maar toch wel professioneel
niveau. J. Deschamps en andere onderzoekers na hem dateerden het geschrift
van de scribent omstreeks het midden van de veertiende eeuw. Zijn taal wijst op
Vlaamse, vermoedelijk West-Vlaamse oorsprong. Het handschrift moet in het
begin van de zestiende eeuw in het klooster van de reguliere kanunniken van het
Hei li g Kruis te Keulen tot boekbindersmateriaal zijn verknipt.
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Afb. 2: Fragm. Darmstadt, Landes- and Hochschulbibliothek, zu 2201. Lanfranc van Milaan,
Chirurgia magna. Afbeelding overgenomen uit: J. Deschamps, Middelnederlandse handschriften
uit Europese en Amerikaanse biblotheken. Catalogus. Leiden, 1972, pl. 71 [na p. 303].
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Het volledig bewaarde afschrift van de Zuid-Nederlandse vertaling beslaat de 134
eerste van de 172 folia van handschrift Gent, UB 1272, een handschrift op papier,
van een (voor een éénkolomshandschrift) vrij ongewoon formaat (ca. 284 x 200
mm), door één hand in littera hybrida beschreven in één kolom van 30 tot 34
regels (Afb. 3). Niet alleen de lay-out, maar ook de samenstelling van het hanschrift is ongewoon. Het boekblok bestaat in hoofdzaak uit katernen van niet
minder dan twaalf dubbele bladen. Het geheel oogt dan ook veeleer als verzorgde
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Afb. 3: Hs. Gent, fol. 2v°. Lanfranc van Milaan, Chirurgia magna. Het begin van traktaat I,
leringhe I, kapittel 1.
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huisvlijt, dan als het werk van een professioneel scriptorium. De watermerken in
het papier wijzen op een ontstaanstijd omstreeks 1450. De taal vertoont zowel
Vlaamse als Brabantse kenmerken. Wellicht is het handschrift uit het grensgebied
tussen de twee dialecten afkomstig, mogelijk uit de streek tussen Gent en Aalst.
De vroegste gekende bezitter was de antiquaar Pierre Kockx te Antwerpen, die het
manuscript in Aalst had gekocht en van wie F.A. Snellaert het in 1862 verwierf.51
In de hierna volgende paralleleditie van de preliminaria geven we de tekst van
de Zuid-Nederlandse vertaling naar hs. Gent, UB 1272: van het gehele eerste
traktaat zijn immers tot nog toe geen fragmenten uit het oudere manuscript
opgedoken. Waar vergelijking aan de hand van de Keulse en Darmstadtse
fragmenten mogelijk is, blijkt dat het Gentse handschrift qua omvang van de
tekstonderdelen met het oudere handschrift opmerkelijk gelijk opgaat, in die
mate zelfs dat via het jongere handschrift een plausibele hypothese kan worden
gevormd omtrent de codicologische samenstellling van het ontmantelde manuscript (zie Bijlage). Ook op het woordelijk-tekstuele niveau staan de twee
afschriften zeer dicht bij elkaar. Ter illustratie leggen we hieronder enkele overeenkomende passages naast elkaar.

Fragment Darmstadt: Dubbel
blad I, fol. 1 v°b

Gent, UB 1272, fol. 29v°

Ende es thoeft ghequetst sonder broke
ende sonder quetsinge van hersenen,
dan soe ne hebdi niet te doene dan thaer
of te scerne ende te salvene die stede
met heeter olien van rosen ende met
pulvere van miertillop(?) van den sade.
Ende perst die stede met I binden tote
die stede es ghenesen ende die zwellinge
wech es. Ende alse die zwellinge vergadert es soe sceet die materie. Ende ghe
nesdijt het mach wel werden ghecorrumpert. Ende bleve daer eeneghe corrupcie, soe doet die stede open met
eenen vlieme ende doeter ute al tetter.

Ende es thoeft ghequetst sonder broke
ende quuetsinghe van hersenen, dan soe
en hebdi niet te doene dan thaer af te
scheerne ende te zalvene die stede met
heeter olien van rosate ende met pulvere van mintillen van den zade. Ende
perst die stede met I binde tote die stede
es ghenesen ende die zwellinghe52 wech
es. Ende alse die zwellinghe vergadert
es soe sceet die materie ghenaesdijt eer
het mocht corrumperen. Ende bleve
dair eneghe corrupcie soe doet die sceeden open met I cleenen vliemekine ende
doetter al tetter uw.

S1 Voor meer details over het handschrift, zie de Bijlage, nr. I.
52 Hs.: zwllinghe
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Keulen, Archief:
Blad 1 r°b

Fragment

Gent, UB 1272, fol. 53r°

Ende tlaten nes niet goet sonder [...1 53 Ende tlaten en es niet goet, ten si dat
ghi wet dat de laserie es harde sang-

men weet dat die lazerie herde sangui-

winlic worden met persinghen van nelike si worden van persinghen van
ademe dan doet laten ter hert adere.

ademe dan doet laten ten hert adre van

Ende an dien 2 aderen an de side van

den II adren an de zijde van den halse,

den halse ende onderwilen laet men an

ende onderwijlen laet men an die nese

de nese omme te bleekene die varuwe.

omme te bleekene die varwe. Ende

Ende men gheve den gonen die de

men gheve den ghenen die droghe laze-

droghe laserie hebben ende die de lede

rie hebben ende die de droghe lede heb-

droghe hebben, dat sin die gone die de

ben dat sijn die gheene die zwerte

zwarte varuwe hebben in hem droechte

varwe hebben

domineert van coleren.

droechte van coleren.

in

hem

domineert

Op ten minste één plaats heeft het Gentse handschrift in de vergeleken tekstplaatsen een betere lezing dan de veertiende-eeuwse fragmenten (ghenaesdijt
eer tegenover ghenesdijt in het eerste excerpt: eer lijkt onmisbaar voor een
goede zin). Vermoedelijk - afgezien van de (toch minder waarschijnlijke)
mogelijkheid dat de kopiist emenderend zou hebben afgeschreven - gaat het
Gentse afschrift dus niet op het fragmentarisch bewaarde veertiende-eeuwse
manuscript terug. Maar zoals men kan zien, ontlopen de teksten elkaar nauwelijks op het woordelijk-tekstuele niveau. We mogen er dan ook van uitgaan
dat het Gentse handschrift een nog vrij getrouw beeld biedt van de oorpronkelijke `eerste' vertaling.
Die vertaling moet dan, wat de grote lijnen betreft, vrij volgzaam en volledig
zijn geweest. Vergelijking van de inhoud van het Gentse handschrift met het
Latijnse origineel, levert nauwelijks significante verschillen op, althans wanneer men de vergelijking niet alleen op de inhoudsopgaven baseert, maar ook
het tekstverloop zelf natrekt. Zo bevat het vijfde traktaat in het Gentse handschrift een hoofdstuk over corrosiven medicinen dat in de inhoudsopgave van
de Latijnse incunabel ontbreekt, terwijl een kapittel De cauterizativis et de
modo cauterizandi dat daar in de inhoudsopgave als laatste figureert, in het

53 Een woord van drie of vier tekens, niet ontcijferd. Niet zonder meer dat.
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Gentse handschrift ontbreekt. Deze beide afwijkingen zullen we echter in alle
drie de Middelnederlandse vertalingen aantreffen. Zeer vermoedelijk wijkt
hier dus de incunabel van de originele vorm van Lanfrancs compendium af.
Verder nummert de inhoudsopgave in het Gentse handschrift 16 kapittels in
het eerste traktaat, waar het Latijn er slechts 15 telt. De discrepantie is evenwel louter daaraan toe te schrijven, dat de Middelnederlandse vertaling de
laatste lering' (doctrina) van de preliminaria (het gedeelte over anatomie) als
eerste hoofdstuk van de eigenlijke inhoud van het eerste traktaat heeft geteld.
Dat vervolgens het tweede traktaat in de vertaling 13 kapittels telt tegenover
10 in het Latijnse origineel, is een gevolg van het uitsplitsen tot telkens twee
hoofdstukken van drie van de tien kapittels van de Latijnse tekst. Anderzijds
heeft de vertaling ook wel eens twee hoofdstukken van het origineel samengenomen: zo zijn de kapittels 2 (Sermo universalia de apostematibus) en 3 (De
apostematibus capitis et de aqua congregata in capitibus puerorum) van de tweede doctrina van het tweede traktaat in de Middelnederlandse vertaling één
hoofdstuk geworden. Afgezien van dit soort kleine (en naar het zich laat aanzien vrij willekeurige) ingrepen op het niveau van de indeling, die de tekst zelf
voor het overige onberoerd laten, volgt voorzover we hebben kunnen nagaan
de vertaler het origineel in zijn grote lijnen op de voet.54
Eén niet onbelangrijke uitzondering hierop vormt het hoofdstuk over algemene anatomie in het eerste traktaat. In het Gentse handschrift (van het eerste
traktaat is, zoals gezegd, in de veertiende-eeuwse fragmenten niets bewaard)
blijkt dit hoofdstuk op vrij herkenbare wijze met een interpolatie uit Der vrouwen heimelijkheid te zijn aangevuld. 55 Vermoedelijk moet deze inlassing aan de
oorspronkelijke vertaler-bewerker worden toegeschreven. Noch structureel,
noch stilistisch laat zich althans op de plaats van de invoeging een breuk aanwijzen. Bovendien is in ten minste één ander handschrift een excerpt uit het
anatomie-hoofdstuk uit de Vlaamse vertaling bewaard (hs. Hattem,

54 Er moet bovendien rekening gehouden worden met een tweetal fouten in de inhoudsopgave
van de Latijnse incunabel. Volgens die inhoudsopgave bevat het vijfde traktaat een kapittel

De cauterizativis et de modo cauterizandi; op de bedoelde plaats in de tekst zelf vinden we zo'n
hoofdstuk niet. Wel is daar een kapittel De medicinis corrosivis et cauterizantibus dat dan
weer in de inhoudsopgave van de incunabel ontbreekt. Niet alleen het Gentse handschrift,
maar ook de andere Middelnederlandse vertalingen hebben deze fout in de inhoudsopgave
niet: hun inhoudstafels geven correct de reële inhoud weer.
55 Reynaert 1999, p. 27 e.v. en Reynaert 2001.
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Gemeentearchief 958), waar de invoeging uit Der vrouwen heimelijkheid voorkomt in dezelfde vorm als in het Gentse handschrift. Dat Hattemse handschrift is weliswaar vrij jong (zestiende eeuw), maar het betreffende gynaecologisch excerpt gaat niet op het Gentse handschrift terug, wat alvast aangeeft
dat de invoeging hoger in het stemma moet hebben plaatsgevonden.
Opmerkelijk, gezien de tekstgetrouwheid die (zoals uit de vergelijking met de
oudere fragmenten gebleken is) het Gentse afschrift kenmerkt, is toch wel de
grote mate van corruptie die men in zijn inhoudsopgave aantreft. Zo lezen we
daar als titel van het eerste hoofdstuk: Des cyurgijns van der anatomien ende
twerck, waarbij twerck een verlezing moet zijn van tsecreet, zoals blijkt uit de
eigenlijke hoofdstuktitel in de tekst zelf (Van der anatomien ende tsecreet: het
laatste woord heeft namelijk betrekking op de invoeging uit de
Middelnederlandse vertaling van het Secretum mulieris). Het tiende hoofdstuk
in de inhoudsopgave luidt: Van den wonden dat uten wonden vloyt; correct, in
de tekst zelf: Van den bloede dat uten wonden vloeyt; kapittel 11 in de inhoudsopgave: Van der diepten der ghewonder; in de tekst: Van der diepten dat uten
wonden vloyt. Op zijn minst merkwaardig dat dezelfde kopiist die in het overgrote deel van het handschrift de beschrijving van wonden, fracturen en andere aandoeningen en hun behandeling correct en met inzicht overschrijft, in de
inhoudsopgave zoveel steken laat vallen en zoveel onzin schrijft. Zoals we
hierna zullen zien, is deze hoge mate van tekstcorruptie voor de `preliminaria'
in dit handschrift in het algemeen kenmerkend.

De vertaling in het Amsterdamse handschrift
Handschrift Amsterdam, UB MG II F 39 56 is een manuscript in quarto,
bestaande uit 189 papieren folia, door (wellicht - zie hierna) twee kopiisten in
één kolom beschreven in een vlotte, maar verzorgde cursieve letter, te dateren
omstreeks het midden van de vijftiende eeuw (Afb. 4). Het handschrift is in
twee kopieergangen vervaardigd. Een eerste hand kopieerde op de eerste 162
folia 76 hoofdstukken (waarvan sommige slechts gedeeltelijk) van de 91 kapittels waaruit het Latijnse origineel bestaat. De tweede kopiist (misschien dezelfde als de eerste, maar dan geruime tijd na de eerste kopieergang) vulde op fol.
162v° tot fol. 188v° veertien van de aanvankelijk overgeslagen kapittels aan en
voegde voorin een inhoudstafel toe op het deel tot fol. 162, waarin hij (foutief)

56

Voor een gedetaileerd overzicht, zie de Bijlage met de beschrijving van de handschriften, nr. III.
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80 hoofdstukken onderscheidde. Ook de nummering van de kapittels, de
rubrieken en de rubricering in het eerste deel zijn door de tweede hand aangebracht. De taal van de kopiist(en) vertoont vooral typisch (Noord-)Hollandse
kenmerken, daarnaast ook kenmerken die ten oosten van Holland voorko-
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Afb. 4: Hs. Amsterdam, fol. 14v°. Lanfranc van Milaan, Chirurgia magna. Het begin van traktaat I, leringhe I, kapittel 3.
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men (Utrecht, Klee f) . We vermoeden dan ook dat de vertaling waarop dit
afschrift teruggaat, ontstaan is in de regio tussen Rijn en Zuiderzee.57
Of de door de twee kopieergangen vrij grondig omgewerkte volgorde van de
hoofdstukken alleen voor dit afschrift typerend is, dan wel iets met de vertaling zelf te maken heeft, valt moeilijk uit te maken. Nader onderzoek zou
zich bijvoorbeeld kunnen toespitsen op de vraag of in de toevoegingen door
de `tweede hand' ook indicaties te vinden zijn voor een tweede, aanvullende
vertaling. Zoals de tekst er nu ligt, wordt in dit handschrift hoe dan ook een
op het macro-tekstueel niveau nagenoeg volledige weergave van de Latijnse
tekst aangeboden.58
Een reden waarom bepaalde hoofdstukken hetzij door de vertaler, hetzij door
de kopiist, aanvankelijk niet werden overgenomen, valt uit de selectie zelf
moeilijk te reconstrueren. De kapittels die bij de eerste kopieergang werden
overgeslagen en naderhand weer toegevoegd, behoren tot het derde en het
vierde traktaat. Het gaat meer bepaald om de volgende hoofdstukken:
III, 1

ste

doctrina (bestaande uit 8 kapittels)

kap. 6: De impetigine et serpigine morphee et albarras
[Over schurft, huiduitslag en andere lepra-achtige
huidaandoeningen59]
kap. 7: De lepra et indiciis leprosi
[Over lepra en de tekenen ervan]

57

In tegenstelling tot J. Deschamps die de vertaling toeschreef aan het `noord-oosten van het
Nederlandse taalgebied' (Deschamps 1987, p. 471). Het handschrift zelf bestempelde
Deschamps nochtans als `Hollands' (Deschamps 1972, p. 266, nr. 97).

58

Slechts één hoofdstuk dat bij de eerste kopieergang werd overgeslagen, is naderhand niet
weer opgenomen of althans niet als afzonderlijk kapittel onderscheiden, namelijk het eerste
kapittel van (de eerste doctrina van) het derde traktaat (De ornatu et de decoratione capillo-

rum: over de schoonheid van de haren). Mogelijk is de inhoud van kap. III.1.1 met het daaropvolgende (De allopitia et tinea: over ziekelijke kaalheid en schilferigheid) samengesmolten.
In het vijfde traktaat vinden we als zesde hoofdstuk een kapittel dat in de Latijnse druk
(althans in de inhoudsopgave ontbreekt, nl. een kapittel over corrosive medicinen (na V, 5).
Vgl. hiervoor noot 54 hierboven.
59

We geven de titels waar dat kan woordelijk, en verder naar de inhoud zo getrouw mogelijk
weer; morphea en albarras zijn vlekken op de huid van een lepralijder, waarbij albarras de
donkere variant is.
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III,

3'

doctrina (bestaande uit 18 kapittels)

kap. 6: De ruptura sipbacis et relaxatione
[Over buikvliesscheuring en weefselverslapping]
kap. 7: De hernia testiculorum
[Over hernie van de teelballen]
kap. 8: De lapide renum vescice et eius cura
[Over steen in de nieren en in de blaas en de behandeling ervan]
kap. 10: De extrahenda aqua ydropicorum
[Over het verwijderen van water bij waterzuchtigen]
kap. 11: De ficu cancro et ulcere et excoriatione in virga virili
[Over wrat, gezwel, zweer en verlies van de opperhuid van de
mannelijke roede]
kap. 12: De emoroydibusfstula et ragadiis in ano
[Over aambeien, zweren en kloven aan de aars]
kap. 13: De cancrenis et malo mortuo
[Over gangreen en snel uitstervende lepra]
kap. 14: De varicibus et elephantia
[Over spataders en elefantiasis]
kap. 15: De rugis etfssuris manuum et pedum et poris et verucis
[Over rimpels en kloven aan handen en voeten en over wratten]
IV, 2' doctrina (bestaande uit vijf kapittels)
kap. 3: De dislocatione spondilium
[Over ontwrichting van de hals]
kap. 4: De dislocatione humeri et infra
[Over ontwrichting van de schouder en wat zich daaronder
bevindt]
kap. 5: De dislocatione coxe et infra
[Over ontwrichting van de heup en wat zich daaronder bevindt]
Op grond van wat in de eerste kopieergang uit het derde traktaat is overgeslagen, zou men misschien kunnen denken aan een vorm van (zelf)censuur met
betrekking tot onderwerpen uit de seksuele en de scatologische sfeer of tot thema's waar om een andere reden een taboe op rustte. Bij nader inzien gaat dit
echter niet zonder meer op: zo is bijvoorbeeld hoofdstuk 13 uit de tweede doctrina van het derde traktaat, dat handelt over `apostemen (abcessen) in de
roede en in de teelballen' wel meteen opgenomen. En voor een aantal van de
aanvankelijk overgeslagen kapittels gaat de taboe-hypothese hoe dan ook niet
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op. Mogelijk heeft de samensteller van de eerste kopieergang geselecteerd wat
hem voor zijn eigen praktijk functioneel leek. Dat een aantal aandoeningen in
zijn tijd of in zijn milieu inmiddels wellicht tot de taboesfeer behoorde, kan
daarin dan mede een rol hebben gespeeld. Verder zou men zijn selectie typisch
traumatologisch-chirurgisch kunnen noemen: wat hij weglaat betreft aandoeningen die niet het gevolg zijn van breuken en verwondingen. Dat hij het
grootste deel van de kapittels over ontwrichtingen heeft overgeslagen, is vanuit deze invalshoek dan weer minder goed te begrijpen. Kortom, een sluitende verklaring voor de gang van zaken bij het ontstaan van dit handschrift hebben we vooralsnog niet.60

De vertaling in het handschrift te Uppsala
Handschrift Uppsala, UB Kodex Waller 132 is een handschrift op papier
bestaande uit 77 bladen van ca. 283 x 205 mm, door één hand in een verzorgde
cursieve letter beschreven in twee kolommen (Afb. 5). Het aantal regels is sterk
wisselend: van 31 tot 45. Het handschrift is achterin defect: er ontbreken, zoals
men door vergelijking met de inhoudstafel kan nagaan, ten minste zeven bladen.

60

Dat geldt overigens ook voor de wijzigingen in de volgorde van de kapittels die we op sommige
plaatsen in de eerste kopieergang kunnen vaststellen. Verplaatst zijn de volgende hoofdstukken:
kap. II, 4 (wonden aan de armen) en 5 (wonden aan de borst) zijn met elkaar van plaats verwisseld; kap. III, 2, 8 (over gezwellen bij de nagels) komt na kap. III, 2,17, is met andere woorden verschoven naar het einde van de doctrina; kap. III, 3, 1 en 2 (resp. over ogen en oren) zijn
met elkaar van plaats verwisseld; kap. III, 3, 9 (over hermafrodieten) is naar voren geschoven:
komt aan het begin van de doctrina, vóór III, 3, 1 en 2; kap. III, 3, 16-18 (voor de inhoud: zie
hieronder) zijn naar voren geschoven: ze komen na III, 1, 5, waarbij kap. 16 tot twee hoofdstukken werd uitgesplitst. We stellen vast dat deze wijzigingen uitsluitend het derde traktaat
betreffen, waar ook, zoals we gezien hebben, de omvangrijkste weglatingen hebben plaatsgevonden. Het kan erop wijzen dat we hier wel degelijk een `bewerker' aan het werk zien die dit
deel van het compendium naar zijn hand wilde zetten, dat dus ook de (door de tweede kopieergang goedgemaakte) weglatingen bewust zijn doorgevoerd en niet aan een defecte legger te wijten zijn. Maar veel licht op zijn intenties werpen ook de geconstateerde verschuivingen niet. De
enige enigszins ingrijpende wijziging is de verschuiving van de `technische' hoofdstukken III, 3,
16-18 (over het bloedlaten, het zetten van laatkoppen, het cauteriseren e.d.) van de derde naar
de eerste doctrina (leringhe) van het derde traktaat, onmiddellijk na het hoofdstuk over jeuk en
schurft

(III, 1, 5) en vóór de beschrijving van de diverse `apostemen' (gezwellen). Daar steekt een

zekere logica in: de beschrijving van de technieken waarmee je bepaalde aandoeningen zal
behandelen, kan maar beter aan de bespreking van die aandoeningen zelf voorafgaan.

254 / VERSLAGEN & MEDEDELINGEN

Het geschrift is van het midden of de tweede helft van de vijftiende eeuw.
Over de ontstaansregio van de vertaling in dit handschrift hebben we al evenmin, zo niet minder zekerheid dan over die van het Amsterdamse handschrift.
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Afb. 5: Hs. Uppsala, fol. lv°a-b. Lanfranc van Milaan, Chirurgia magna. Het begin van traktaat I, leringhe I, kapittel 2.
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Evenals deze kan ze `Noord-Nederlands' worden genoemd, al wordt daarmee
niet veel meer aangegeven dan dat ze ten Noorden van de grote rivieren is ontstaan, wellicht ergens in de strook Holland-Utrecht-Gelre.61
In tegenstelling tot het Amsterdamse handschrift volgt deze tekst in zijn grote
lijnen het Latijnse voorbeeld van meet af aan getrouw. Op twee plaatsen duiken weliswaar hoofdstuktitels op die in het Latijn geen equivalent hebben (fol.
3lr°b en fol. 40r°b), maar bij nadere vergelijking blijkt al dadelijk dat de vertaler hier telkens alleen een titel heeft ingeschoven, geen eigenlijke tekst heeft
toegevoegd.
Op fol. 75v°b onderaan breekt de tekst af kort na de aanvang van het tweede
kapittel van het vijfde traktaat. Zoals hierboven al aangegeven moeten hier
een aantal bladen uit het handschrift verloren zijn gegaan. In de inhoudsopgave voorin telt het vijfde traktaat (het antidotarium) zeven kapittels over
diverse medicijnen, wat overeenkomt met het Latijnse origineel.'

6.

DE PRELIMINARIA IN DE MIDDELNEDERLANDSE VERTALINGEN:
63
EEN VERGELIJKING VAN DE BEWERKINGSWIJZE

Zoals we hierboven hebben kunnen constateren, hebben de drie vertalingen
op het hoogste niveau van de mogelijke selectie - het niveau van de afzonderlijke kapittels - het Latijnse voorbeeld getrouw gevolgd. In de vertaling
bewaard in het Amsterdamse handschrift heeft aanvankelijk misschien een
selectieproces plaatsgevonden; in tweede instantie is de tekst zo aangevuld dat
ook daar kan gesproken worden van een `volledige' vertaling. Over de mogelijke selectie binnen de afzonderlijke hoofdstukken is daarmee vanzelfsprekend
nog niets gezegd. Maar de vaststelling wekt wel de verwachting dat alle verta-

61

Zie voor een gedetaileerde codicologische beschrijving de Bijlage, nr. IV.

62

Althans als we er rekening mee houden dat het hoofdstuk over `corrosieve medicijnen', dat
hier vermeld wordt, in de Latijnse tekst oorspronkelijk ook van dit traktaat deel uitmaakte.
Het kapittel over het cauteriseren, dat de Latijnse incunabel als laatste kapittel heeft, ontbreekt ook hier in de inhoudsopgave. Vgl. noot 54 hierboven.

63

Van de Latijnse tekst van Lanfrancs Chirurgia magna bestaat nog geen moderne editie. Voor
onze vergelijking van de bewerkingswijze van de Middelnederlandse vertalingen hebben we
gebruik gemaakt van de tekst in de incunabel Londen, British Library, IB 22989 (Venetië,
1498), fol. 166v°a-168v°a.
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Iers ook op dit lagere niveau volledig en getrouw hun voorbeeld hebben willen weergeven. In grote trekken wordt dit door ons vergelijkend onderzoek
bevestigd, in de details, als te verwachten, genuanceerd.

De proloog
De Latijnse Chirurgia magna opent met een vrij uitvoerige proloog
(Proemium), beginnend met, een verheerlijking van God als schepper en verlosser van de mensheid (A 1 -E l ) 64 , waarin enkele typische aandachtspunten
van de medicus reeds opvallend naar voren komen: de goddelijke oorsprong
van het menselijk lichaam, dat geschapen is als een efficiënt `instrument' voor
de vrije wil van de redelijke ziel, en de `helende' mirakelen die Christus tijdens
zijn aardse leven verrichtte. Op deze verheerlijking, die naar de inhoud tevens
een nadrukkelijke en vrij volledige - ten dele wellicht door de twaalf artikelen
van het Symbolum geïnspireerde - geloofsbelijdenis vormt, volgen (Fl-F4)
enkele autobiografische gegevens over hoe Lanfranc na persecuties en perikelen in Parijs, in terram pacis et studii, is terechtgekomen. Dit geeft aanleiding
tot (Gl-I2) een bevlogen lofspraak, in de vorm van een apostrof, op de stad
Parijs, waar onder koninklijke bescherming studie en wetenschappen zo'n
hoge vlucht hebben genomen. Vervolgens (J142) somt de proloog de redenen
op waarom Lanfranc zijn compendium magnum heeft geschreven: hij heeft dit
gedaan (a) ter ere van God, Maria, de H. Ambrosius (patroonheilige van
Milaan), van alle Heiligen én van koning Filips van Frankrijk (Filips IV de
Schone), (b) uit genegenheid voor zijn vriend Bernardus en om tegemoet te
komen aan het verzoek van meesters in de fysica en van confraters in de
geneeskunde, en (c) tot nut van allen, in het bijzonder tot instructie van zijn
eigen zoon. Verder geeft de auteur kort aan (J2) waarop zijn lering gebaseerd
is: ze berust op de kennis die oude en wijze meesters hem hebben overgemaakt
en op zijn eigen jarenlange ervaring. Ten slotte (Kl) smeekt Lanfranc Gods
hulp af zodat het werk tot een goed einde kan worden gebracht.
Alleen de vroegste (`Vlaamse) vertaling heeft deze proloog als geheel overgenomen. Beide latere Noord-Nederlandse vertalingen laten alles weg tot en met
de lofspraak op Parijs en steken van wal met een eigen bekortende versie van
de motivering tot het schrijven (J142), waarbij de formulering `ter ere van...'

64 De aanduiding

Al-El tussen haakjes refereert aan de indeling in secties in onze teksteditie

hierna. Zo ook de analoge verwijzingen in het vervolg.
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getransformeerd wordt tot het typische incipit In den name ... des vaders. Dat
beide vertalersó5, onafhankelijk van elkaar, tot deze omvangrijke weglating
hebben besloten, is begrijpelijk. Niet alleen zijn de eerste delen van de proloog
van een hoog retorisch, hier en daar zelfs lyrisch gehalte en daardoor vrij lastig Latijn, ook naar de inhoud zullen ze de vertalers voor problemen hebben
gesteld. Voor wie niet enigszins theologisch gevormd was, was de
lofspraak/geloofsbelijdenis

(Al -El) op enkele plaatsen ongetwijfeld moeilijk

te volgen en dat gold al evenzeer voor het autobiografisch gedeelte (Fl-F4 en
Gl-I2), althans voor wie over de biografie van Lanfranc verder niet geïnformeerd was.
Dat de latere vertalers met het overslaan van dit hele eerste deel van de proloog een wijze beslissing hebben genomen, blijkt dan ook onrechtstreeks uit
wat de vroegste vertaler (hs. Gent) ervan gemaakt heeft. Het theologisch
gedeelte (Al-E1) heeft hij, enigszins zwoegend, maar toch met enig begrip vertaald. Vanaf het autobiografisch gedeelte (F 1-F4) echter geraakt hij de draad
helemaal kwijt. Als wij het goed zien, heeft hij zelfs niet begrepen dat de auteur
hier autobiografische mededelingen deed, maar heeft hij de hele passage opgevat als nog deel uitmakend van de theologische introductie: veel zin levert dat
vanzelfsprekend niet op, zodat hij dan maar varend op eigen kompas iets
invult over schepping, verlossing en liefde Gods, daarbij teruggrijpend naar en
variërend op een in de tekst al eerder voorgekomen voorstelling, namelijk dat
God de ziel heeft geschapen `van hemelse substantie'. Ook van de lofspaak op
Parijs is in het Gentse handschrift weinig overgebleven. In dit geval moet weliswaar zéker met latere tekstcorruptie rekening worden gehouden: panis
coneghelike scat is duidelijk een kopiistenfout voor paris... stat. Dat de passage zo sterk is bekort, kan dus eveneens aan latere kopiisten toe te schrijven
zijn.
Dit alles laat ons hoe dan ook toe te constateren dat de latere NoordNederlandse vertalers kennelijk vanuit een andere instelling dan de vroegste
bewerker aan hun vertaling zijn begonnen: waar bij de veertiende-eeuwse vertaler de theologische aanloop en de figuur van Lanfranc nog enige relevantie
hadden, was dat in de vijftiende eeuw blijkbaar niet in dezelfde mate het geval.

65 We hanteren in deze paragraaf bewust geen strikt onderscheid tussen `vertaler' en `bewerker',
hoewel dat feitelijk wel zou moeten. Zoals echter nog zal blijken, zijn de personen achter de
drie Middelnederlandse vertalingen nu eens rasechte vertalers, dan weer laten zij door middel van hun ingrepen zien dat ze hun brontekst ook durven bewerken.
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In de eerste helft van de veertiende eeuw zal voor velen in de medische professie de Parijse leermeester nog een actuele, levendige autoriteit zijn geweest.
Een honderdtal jaren later was de herinnering aan Lanfranc ongetwijfeld al
zeer vervaagd. Dat de latere vertalers ook de theologische aanloop blijkbaar
niet langer als functioneel hebben ervaren, kan tekenend zijn voor hun van
meet af aan doelgericht informatieve en op directe medische toepasbaarheid
gerichte benadering. Dit aspect komt ook naar voren in de wijze waarop ze de
inhoudstafel hebben geplaatst en ingericht.

De inhoudstafel
In de Latijnse tekst komt het inhoudsoverzicht direct na de proloog. Het geeft
de indeling weer in vijf traktaten, die zelf weer verdeeld zijn in een aantal doctrinae (wisselend van 1 tot 3), met daarbinnen een aantal genummerde kapittels (wisselend van 1 tot 18). 66 Wat de plaatsing van het inhoudsoverzicht
betreft, leunt ook hier alleen de vroegste Middelnederlandse vertaling bij het
origineel aan. Alleen in het Gentse handschrift komt de inhoudstafel na de
proloog: ze geeft de indeling in vijf tractaeten en daarbinnen de kapittels doorgenummerd - met voorbijzien dus aan het niveau van de doctrina. In beide
andere handschriften hebben de kopiisten eerst de hele tekst van de vertaling
afgeschreven, om pas naderhand op een aparte codicologische eenheid vooraan in het manuscript (in hs. Amsterdam: een katern; in hs. Uppsala: een
afzonderlijk blad 67 ) een inhoudstafel toe te voegen. Opvallend is dat bovendien
in deze beide latere bewerkingen op een doorlopend verwijzingssysteem is
overgestapt: in het ene geval (hs. Amsterdam) zijn alle hoofdstukken van het
begin tot het einde doorgenummerd (van I tot LXXX), in het andere (hs.
Uppsala) is de kapittelnummering vervangen door een verwijzing naar de
nummers van de folia waar de betreffende teksten te vinden zijn. Van wat in
oorsprong fungeerde als een overzicht van de inhoud en de structuur van het
gehele werk hebben de Noord-Nederlandse versies dus veeleer een zoekinstrument gemaakt, een vooropgeplaatste index als het ware, waarin op onderwerp de kortste weg naar de gewenste informatie kon worden gevonden.

66

Zie par. 2.

67 Zie de beschrijving van de handschriften in de Bijlage.
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Capitulum I. De diffinitione cyrurgie et suis partibus et subiecto eius
Het voorafgaande samenvattend kunnen we stellen dat de beide latere
(Noord-Nederlandse) bewerkingen op een zelfstandige, maar opmerkelijk
parallelle wijze met de proloog en de inhoudsweergave zijn omgesprongen.
Precies het gelijklopende in beider aanpak wijst erop dat we hier niet met `toevallige', individuele ingrepen, doch veeleer met functionele verschuivingen te
maken hebben. Vanaf het eigenlijke eerste kapittel van de Chirurgia magna
(Eerste traktaat, Doctrina I, kap. 1) zijn de tussen de vertalingen te constateren verschillen van een heel wat subtielere aard en tevens een stuk moeilijker
te interpreteren.
Grosso modo kan men vaststellen dat alle vertalingen de Latijnse voorbeeldtekst naar de inhoud volledig en getrouw hebben willen weergeven. ó8 Gezien
de toch vrij abstracte en voor de chirurgische praktijk niet echt noodzakelijke
informatie die dit hoofdstuk bevat (het gaat over de mogelijke `definities' van
de chirurgie), contrasteert dit voor de latere Noord-Nederlandse vertalingen
enigszins met wat we hierboven hebben vastgesteld. Opvallend is weliswaar
dat deze beide vertalingen, in tegenstelling tot de vroege Vlaamse bewerking,
bij het weergeven van de titel het woord `definitie' niet uit het Latijn overnemen maar gebruik maken van de meer toegankelijke omschrijving: `wat chi-

68

Voor de eerste vertaling, waarvan we de preliminaria alleen kennen uit het Gentse handschrift, geldt de vaststelling weliswaar slechts na toepassing van een welwillende tekstkritiek.
Het is duidelijk dat de tekst in dit handschrift vrij corrupt is. Dat bijvoorbeeld van de zin

Cum dicitur `cum manibus' ad aliorum dicitur practice instrumentorum differentiam (`Als men
zegt «met de handen», zegt men dat met het oog op het onderscheid met andere praktische
disciplines') het hele tweede gedeelte in het Gentse handschrift ontbreekt (G2), moet wel aan
corruptie te wijten zijn; wat er staat, heeft immers geen enkele zin. Wanneer iets verder de

drie werke van de chirurgie (in het Latijn: continuum solvere, solutum continuare et superfluum
removere) worden weergegeven als vergaderende salverende ende tghesceedene vergaderende,
tovervloyende of te doene, is al evenzeer duidelijk dat op zijn minst het eerste woord een corruptie is, vermoedelijk uit vergaderthede of tvergaderde. Slechts een vijftal zinnen hoger (Fl)
vinden we de `drie werken' immers ook in het Gentse handschrift correct weergegeven; dat
de vertaler bij de tweede passage zijn voorbeeldtekst niet zou begrepen hebben, mag dus worden uitgesloten. Ook de laatste zin van het kapittel (Il) lijkt ons in het Gentse handschrift,
waar de oorspronkelijke betekenis helemaal verloren is gegaan, door de kopiist(en) getransformeerd tot wat er staat; dat het hier zou gaan over het `stichten' van de lieden' door de chirurg, is een gedachte die pas na de verlezing liede voor lede kan zijn ontstaan.
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rurgie is'. Maar wat de verdere vertaling van dit kapittel betreft, blijkt deze
`vulgariserende' adaptatie alleen voor de tekst in hs. Uppsala typerend te zijn.
Afgezien van de titel volgt immers de vertaling in het Amsterdamse handschrift de voorbeeldtekst om zo te zeggen woordelijk, met inbegrip van een
aantal plaatsen waar in het Latijn het woord difJinitio voorkomt.
Dat daarentegen hs. Uppsala ook in de verdere tekst het geleerde woord `definitie' uit de weg gaat (Al, E2) 69 , is ongetwijfeld kenschetsend voor het in wetenschappelijk opzicht bescheidener niveau waarop deze vertaling mikt. Dit laatste
komt in diverse andere aspecten van de tekst aan de oppervlakte. Zo wordt bijvoorbeeld in de eerste zin (Al) het abstractum wesene (essentia) met een
omschrijving geëxpliciteerd: ofte by wattet sy oft by sinen wesen dat alleens is. In
de tweede zin (B1) wordt de etymologische verklaring uit de Griekse bestanddelen cyros en en gyos overgeslagen. Eveneens overgeslagen worden niet alleen
de daarop volgende verwijzingen naar de autoriteiten Galenus en Avicenna,
maar ook de uit deze auteurs aangehaalde gedachten (Dl, El en G2). Waar verderop het onderscheid tussen werk en konst, werken en theorica, geneeskunde en
veeartsenij ter sprake komen, gaat deze vertaler integendeel uitbreidend te werk,
met verduidelijkende of concretiserende toevoegingen, die voor de goede verstaander (en zeker vanuit het standpunt van de oorspronkelijke auteur) overbodig, zo niet tautologisch waren (Gl: Want konst is eweliken; G1 : theuorijc die
men alleen begrijpt mit sinen eynde ende mit speculacien; G3: alse in perden). Van
echt vertaalwerk kan hier nog nauwelijks sprake zijn, veeleer van een enerzijds
vereenvoudigende, anderzijds uitspellende bewerking. Het is overigens opvallend hoe vaak deze bewerker, in vergelijking met het Latijn én met beide andere vertalers, het voornaamwoord ic gebruikt, met andere woorden expliciet in
zijn eigen naam formuleert (Bl: Ende aldus seg ic...; vgl. nog Cl, Fl, Gl, G3,
G8). Toch geeft hij een naar de inhoud getrouwe en correcte weergave van het
origineel, op een aantal details na, waarvan overigens moeilijk valt na te gaan of
ze niet aan tekstcorruptie (eventueel reeds van de Latijnse tekst) te wijten zijn.70

69 Ook andere `technische termen die de vertalingen in de handschriften in Gent en
Amsterdam als leenwoorden uit het Latijn overnemen, wijst deze vertaler af (Fl: scientia

medicinalis: konst van den medicinen; G1 : corruptibilis: voertganclic).
70 Dat bijvoorbeeld de toelichting van het aspect cum manibus in hs. Uppsala geheel ontbreekt,
betekent vanzelfsprekend een verlies aan informatie. Maar het valt toch op dat ook de andere Middelnederlandse vertalingen hier verstek laten gaan. Misschien had reeds de Latijnse

Chirurgia in een aantal handschriften op deze plaats een onvolledige tekst.
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In vergelijking met de versie in hs. Uppsala kunnen die in de handschriften in
Gent en Amsterdam als woordelijke vertalingen worden gekarakteriseerd.
Ten gevolge van de hoge graad van corruptie waarvan het Gentse handschrift
blijk geeft, is het verder niet goed mogelijk om de twee in detail tegenover
elkaar af te wegen. Toch lijkt ons de latere Hollandse vertaling nog net iets
dichter bij het origineel te willen aanleunen dan de Vlaamse. Zo is bijvoorbeeld in de eerste zin (Al) werke als vertaling van actionem meer ad rem dan
experimenteliken wercken en is warachtigher ende essenciaeler díffinicien als
vertaling van veram essentialem diffnitionem juister (vollediger) dan waerachtigher diffinitien. Men vergelijke verder bijvoorbeeld nog:
B1 : finis et utilitas; Gent: hare nutscap; Amsterdam: hoer eynden ende al
hoer nutscap.

Cl: cognoscere; Gent: mercken ende kennen; Amsterdam: bykennen.
El : in hs. Gent ontbreekt het eigenlijke citaat, de zin die erop volgt is
onherkenbaar verminkt, mogelijk door de kopiist(en).
Fl : Unde dicimus; Gent: niet weergegeven; Amsterdam: Waer of dat wy
segghen.
qua docemur; Gent: die ons leert; Amsterdam: mit welken (...) wy werden gheleert.
secundum intentionem theorice medicine; Gent: ontbreekt;

Amsterdam: na der meninge der theoriken der medicines.
G1 : dicimus; Gent: die segghen; Amsterdam: wy seggen.
scientia; Gent: een sonderlinghe conste; Amsterdam: een kunst [mogelijk een kopiistenfout in hs. Gent: sonderlinghe hoort bij hant werck
iets verderop}.
nomen scientia; Gent: ontbreekt; Amsterdam: dit wort kunst.
G2: cum manibus; Gent: ontbreekt; Amsterdam: mit handen.
G3: adduntur; Gent: soe leeden siere toe; Amsterdam: so wert daer to daen.
tres differentie; Gent: ontbreekt; Amsterdam: dre differencien.
G6: dicitur ut sciatur; Gent: ontbreekt; Amsterdam: dat wert gheseyt dat
men moet weten.
quod necessarium est cyrurgico; Gent: dat hi moet; Amsterdam: dat den
cirurgijn is orberlic.
score theoricam; Gent: te theoriken; Amsterdam: to weten de theoriken.
sicut apparebit apertissime in suo loco; Gent: als men wel segghen sal;
Amsterdam: alsoet openbaerlike sal verliken [blijken] in siin stede.

Hl : quicquid dicant alij; Gent: ontbreekt; Amsterdam: so wat de andere
seggen.
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Uit dit alles blijkt duidelijk dat van deze twee vertalingen die in hs.
Amsterdam in het woordelijk weergeven van de voorbeeldtekst het meest consequent is, op het rigide af. De veertiende-eeuwse Vlaamse vertaler heeft (nogmaals: als we afzien van de tekstcorrupties door latere kopiisten) het Latijn
weliswaar op de voet volgend vertaald, maar toch enigszins interpreterend,
hier en daar de zinsbouw aanpassend (met name van passief naar actief) en
ook wel eens op woorden uitsparend. Waar we hem deze kleine ingrepen zien
uitvoeren, kunnen we - zie het lijstje hierboven - contrastief vaststellen dat de
Hollandse vertaler in de regel zijn voorbeeldtekst ook naar de wijze van formuleren nauwkeuriger volgt. De plaatsen waar het Gentse handschrift een
`betere' vertaling heeft, zijn daartegenover heel wat minder talrijk en voor een
deel uit andere factoren te verklaren dan uit de vertaalattitude zelf. We noteren in totaal drie plaatsen:
Dl : veritatem rei; Gent: die waerheit van der dine; Amsterdam: een dinc.
ex sui essentia; Gent: bi haren properen wesene; Amsterdam: uut hoer were
ende wesene. In het licht van wat voorafgaat en wat volgt een begrijpelijke toevoeging, die de vertaler als een correctie kan hebben opgevat.
G2: in Tegni; Gent: in Tengin Galieni; Amsterdam: ontbreekt.
Vermoedelijk heeft de vertaler het (inderdaad toch wel raadselachtige)
Latijn hier niet begrepen.
Een interessant nevenproduct dat de vergelijking van de tekstgetrouwe vertalingen in de handschriften in Gent en Amsterdam oplevert, is de vaststelling
dat deze vertalingen op enkele plaatsen een lezing gemeenschappelijk hebben
die van de Latijnse incunabeltekst afwijkt. Hoogst waarschijnlijk gaan deze
plaatsen terug op een variant in de Latijnse overlevering. Zo verwijzen zowel
Gent als Amsterdam bij de bespreking van de `definitie' van de chirurgie, na
de aanhaling uit Galenus, ook naar Avicenna (El); in de incunabeltekst ontbreekt die verwijzing. De typering van `werk' tegenover `kunst' als zijnde sonder ghetal in het Gentse handschrift, overtallige in het Amsterdamse handschrift (Gl) zou kunnen wijzen op een legger met infinita in plaats van finita
op de overeenkomstige plaats in het Latijn. En de gelijkluidendheid van beide
Middelnederlandse afschriften door de formulering met ghesticht in de laatste
zin van het kapittel (Il) geeft eveneens te denken: wellicht stond in de teksten
die de vertalers onder ogen hadden fundatur, niet fabricatur. Wie ooit een
wetenschappelijke editie verzorgt van de Latijnse Chirurgia magna zal zijn
tekstkritiek óók uit de Middelnederlandse vertalingen moeten betrekken.
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Capitulum II: De qualitate forma moribus et scientia cyrurgici
doctrina
In het tweede kapittel van Lanfrancs Chirurgia magna komen achtereenvolgens aan bod: de lichamelijke en zedelijke vereisten waaraan de chirurg moet
voldoen, zijn vorming en zijn wetenschappelijke kennis. Meer bepaald de fysica en de theoretische geneeskunde, en in het bijzonder de theorie over de
natuurlijke elementen en de complexieën worden daarbij uitvoerig uit de doeken gedaan.

1. Secties Al tot E4
Ook in dit kapittel manifesteert zich van meet af aan heel duidelijk het specifieke karakter van de vertaling in hs. Uppsala. Waar de Latijnse voorbeeldtekst het belang van fysica en theoretische geneeskunde thematiseert, vertoont
de vertaling Uppsala een omvangrijke leemte in vergelijking met de beide
andere handschriften (C2-C9). Daaruit besluiten dat de vertaler het nut van
fysica en medische theorie voor zijn praktijk niet inzag, zou echter voorbarig
zijn. Waar iets verderop de Latijnse tekst verdergaat met de uiteenzetting over
elementen en complexieën, komt de Uppsala-vertaler weer getrouw meeluisteren. De weglating zal dan ook niet zozeer met de strekking, als wel met de
vorm en de formulering van Lanfrancs pleidooi voor de theorica te maken
hebben. Het betreft hier namelijk een staaltje pure dialectica, in de vorm van
een logisch syllogisme: `Elke practicus is een theoreticus; elke chirurg is een
practicus; dus is elke chirurg een theoreticus'. Vooral het argument over de
relatie tussen theorie en praktijk is in Lanfrancs tekst vrij abstract. Ook de
getrouwere vertalers in de handschriften Gent en Amsterdam laten, zoals we
zullen zien, in dit gedeelte hier en daar een steek vallen.
Zoals gezegd neemt de vertaler van de versie Uppsala de draad weer op waar
in concreto de vier elementen worden behandeld. Om te beginnen valt dan op
dat hij een aantal zinnen van algemenere strekking over wat het Latijn de commixtio van de elementen noemt blijkbaar niet goed verstaat en niet goed weergeeft: het begrip commixtio (Gent: minghelinghe; Amsterdam: vergaderinge)
laat hij onvertaald en wat hij ervoor in de plaats geeft (die complexien ende die
complexie van natuerliken naturen) is onzin (D2). Bovendien laat hij hier al
dadelijk weer een heel stuk tekst, waar het Latijn op deze commixtio nader
ingaat, achterwege (E3-E4). Pas waar de vier elementen en de eruit voortkomende complexien met hun concrete eigenschappen aan bod komen, volgt ook
Uppsala het Latijn, wat de behandelde items betreft, weer op de voet.
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Dat deze vertaler niet zo goed thuis is in de wereld van de theoretische geneeskunde, de fysica en het `hogere onderwijs' in het algemeen blijkt ook uit een
aantal geringere afwijkingen ten opzichte van het Latijn. Lanfrancs tekst vermeldt in het gedeelte waar de kennis en de opleiding van de chirurgijn aan de
orde zijn naast de sciencia medica in eigenlijke zin de drie disciplines van het
trivium (grammatica, dialectica, rethorica) en verder de philosophia naturalis,
de logica, de ethica en de physica (A5-Cl). Als we ervan uitgaan dat physica en
philosophia naturalis elkaar grotendeels overlappen, wordt hier naast het trivium naar de drie grote delen van de philosophia verwezen volgens de in het
`hogere' onderwijs geldende indeling: philosophia naturalis (kennis van de
natuurlijke wereld in de ruimste zin), philosophia rationalis (logica) en philosophia moralis (ethiek). " Opvallend nu is dat de vertaler die we aan het werk
zien in hs. Uppsala precies deze hogere filosofische disciplines nominaal
onvermeld laat: philosophia naturalis wordt natuerliken konsten, logica als
zodanig laat hij weg (zijn logica in A5 vertaalt dialectica, een equivalentie die
bij middeleeuwse auteurs wel meer voorkomt), ethica wordt manierlicheyt
(A6), physica (C l) vervalt. Bovendien is zijn omschrijving van het voor de chirurgijn nuttige van de overgehouden disciplines, ook van die van het trivium
(A6), bekortend en veralgemenend.
Dat de vertaler van hs. Uppsala het met de wetenschap omtrent de natuurlijke wereld minder nauw neemt, vermoedelijk omdat zijn kennis ervan beperkt
is, blijkt ook uit een op zich nauwelijks opvallend, maar voor het profiel dat
hij in het algemeen vertoont wél karakteristiek detail in zijn weergave van de
volzin over de samengestelde lichamen que sunt infra lunarem circulum (El).
De beide andere vertalers geven dit laatste getrouw en correct weer (Gent:
onder den cirkel van der manen; Amsterdam: onder manen cirkel). Handschrift
Uppsala heeft als vertaling: die onder den hemel sijn - veralgemenend en in kosmologisch opzicht, strikt genomen, niet correct.
In het lijstje van de vereisten waaraan de chirurgijn moet voldoen is in handschrift Uppsala het item over de intellectuele vermogens weggevallen (A4).
Dat de chirurgijn subtijl van sinne moet zijn, zoals we in het Gentse handschrift
lezen (hs. Amsterdam: alle mit subtilen pensen ende dencken), heeft in Uppsala
geen equivalent. Rekening houdend met wat we hierboven hebben opgemerkt,
moeten we dat wellicht niet zonder meer aan onoplettendheid of tekstcorrup-

Reynaert 1994, p. 31 en de verwijzingen aldaar.
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tie toeschrijven: de weglating kan tekenend zijn voor de intellectuele zelfinschatting en de beperkte wetenschappelijke ambities van deze bewerker.
Vanzelfsprekend betekent dit niet dat hij in medisch opzicht een leek zou zijn.
De verrassend modern en professioneel aandoende termen paciens en patient
waarmee hij het Latijn eger weergeeft (Gent en Amsterdam hebben zieke) wijzen al op het tegendeel.
Dat de beide andere vertalers het een vereiste vonden dat de chirurgijn subtilis ingenii zou zijn, weten we dus wél met zekerheid. Allebei volgen ze dan ook
de Latijnse tekst nagenoeg op de voet, ook waar die de moeilijker kwesties van
de relatie van de chirurgische praktijk tot de theorie en tot de overige disciplines van de philosophia aansnijdt. Toch komt ook in dit hoofdstuk het in het
voorafgaande kapittel geconstateerde verschil tussen beiden aan de oppervlakte: hoewel beide vertalingen naar de inhoud getrouw kunnen genoemd
worden, sluit de Amsterdamse tekst woordelijk nauwer bij het Latijn aan dan
de Gentse. Dat is bijvoorbeeld al het geval in de wijze waarop de terminologie
van de wetenschappelijke disciplines wordt weergegeven. Terwijl de
Amsterdamse tekst het Latijn om zo te zeggen letterlijk overneemt met de termen philosophie naturale, loyke, gramerie, dyalectica, rhetorica, ethica en phisica trekt de vertaling in het Gentse handschrift de hele terminologie als het
ware naar zich toe: dyalectica wordt logica (A5), waardoor deze term twee
maal in het rijtje voorkomt en semantisch als het ware wordt overbelast, philosophia naturalis wordt vereenvoudigd tot philosofie (A5), welke term verderop tevens wordt gebruikt als vertaling voor physica (Cl), zodat ook hier overlapping optreedt. In de gegeven context en rekening houdend met wat in de
middeleeuwse terminologie omtrent het systeem van de wetenschappen
gebruikelijk was, gaat in het Gentse handschrift van de beoogde betekenis niet
echt rampzalig veel verloren. Maar helemaal getrouw en precies kan men zijn
vertaling ter zake, in tegenstelling tot de Amsterdamse versie, toch niet noemen.
Om te illustreren hoe deze tegenstelling zich in elk onderdeel van de vertaling
heel stelselmatig manifesteert, plaatsen we de betekenisdragende verschillen in
de eerste zinnen van dit hoofdstuk even naast elkaar:
Al : Necessarium; Gent: noetzake; Amsterdam: noetzakelic.
proportionatam (...) compositionem et complexionem similiter temperatam; Gent: goede complexie ende ghetemperde; Amsterdam: gheproponeerde schepnesse ende oec ghetemperde complexien.
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A2: non est impossibile ei; Gent: het en es niet on moghelijc dat hij;
Amsterdam: hem en is niet onmoghelic.
bonos habere moros; Gent: dat hij hebbe goede seeden; Amsterdam: to
hebben guede seden.
A3: Et Avicenna: [directe rede]; Gent: Ende Avicenna seit dat [indirecte
rede]; Amsterdam: Ende Avicenna seit: [directe rede].
stint sequentes; Gent: volghen; Amsterdam: siin navolghende.
manus (...) bene formatas; Gent: ontbreekt; Amsterdam: die handen
wel ghescapen.
corpus forte non tremulum; Gent: [vinghere] niet bevende; Amsterdam:
al den lichaem sterck ende niet bevende.
membra cuncta habilia; Gent: al die leede abel; Amsterdam: alde leden
des lichaems sterck ende abel.
ad perficiendum; Gent: omme te doene; Amsterdam: om te fulmakene.
bonas anime operationes; Gent: goede wercke; Amsterdam: die gueden
werken der zielen.
Voorzover dat enigszins mogelijk is neemt de vertaling in hs. Amsterdam, ook
waar zich heel valabele en (zoals blijkt uit de Gentse tekst, bijvoorbeeld in A2
en A3) vlotter Nederlandse alternatieven voordoen, de woordsoort, de zinsbouw en de woordvolgorde van het Latijnse origineel over. Verder blijkt ook
hier dat de vertaling in het Gentse handschrift zich niet alleen naar de vorm,
maar ook naar de inhoud minder strikt aan het origineel houdt. In de meeste
gevallen gaat het dan om kleine uitsparingen of adaptaties die, in hun context
bekeken, alweer weinig van de oorspronkelijke bedoeling verloren laten gaan.
Wat bijvoorbeeld de fysieke capaciteiten van de chirurgijn betreft (A3), is toch
in de eerste plaats belangrijk dat hij over welgeschapen, handige, niet bevende
vingers beschikt; wat in het Latijn over de handen en het gehele lichaam
gezegd en in de Amsterdamse versie woordelijk overgenomen wordt, kan de
vertaler die we in het Gentse handschrift aan het werk zien dus heel goed als
enigszins redundant beschouwd hebben.
Toch laat hij op enkele plaatsen een zwaardere steek vallen. Het syllogisme
waarmee Lanfranc bewijst dat elke chirurg ook een `theoreticus' moet zijn
(C2), reduceert hij tot een tweevoudige implicatie, waarvan de eerste (Elc cyurgien die de theorike weet es practick) niet met het Latijn in overeenstemming is
en bij nader inzien ook onjuist is (`theorie' kan heel goed zonder `praktijk'
bestaan). Het zal dan ook geen toeval zijn dat hij niet alleen bij het vertalen
van deze volzin het Latijnse syllogizando niet overneemt, maar ook in de
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afsluiting van de redenering (C9) de logische conclusie en de verwijzing naar
het syllogisme achterwege laat. De termen major en minor, die hij wél overneemt, hebben anderzijds slechts zin binnen het kader van een syllogistisch
betoog. Vormt dit een voldoende indicatie dat het verloren gaan van de syllogistische structuur niet zozeer aan de vertaler als wel aan tekstcorruptie door
latere kopiisten moet worden toegeschreven? Zoals we ook hierboven al hebben kunnen vaststellen, is het Gentse handschrift in de preliminaire gedeelten
inderdaad sterk gecorrumpeerd.
Maar ook het Amsterdamse handschrift vertoont in de syllogisme-passage
opvallende verbasteringen: kan phiseliken theorike voor sciat theoricam (C2; kan
is wel de weergave van Lat. sciat, maar wat betekent de vertaling verder?), mont
voor minore (C5), de theorike onderwerpen werkende voor een drieledige volzin
(C7); sylogisticus voor syllogismus (C9). Gezien de accuratesse waarmee deze
vertaler anders te werk gaat, moet hier beslist een en ander aan wanbegrip en
slordig overschrijven door latere kopiisten te wijten zijn. Want voor het overige
wordt in dit hoofdstuk het tot hier toe naar voren gekomen profiel van deze vertaler bevestigd: hij volgt het Latijn woordelijk op de voet, af en toe op het houterige af, maar in het algemeen toch wel vaardig en met een voor zijn tijd vermoedelijk opmerkelijk strikte opvatting van wat het begrip `vertalen' inhoudt.
Dit blijkt ook bij herhaling in het vervolg van dit omvangrijke kapittel, waar overigens ook de kenmerken van beide andere vertalers zich duidelijk affirmeren.
We bespreken (en vergelijken) in het navolgende nog enkele typische plaatsen.
2. Secties F1-L14
Lanfranc gaat vervolgens uitvoerig in op de aard en het aantal van de complexieën. Er zijn vier complexieën, zo zegt hij, te weten heet, koud, vochtig en
droog (F2). Doordat zij zich met elkaar vermengen en daarbij verschillende
eigenschappen kunnen gaan bezitten, vermeerdert hun aantal steeds exponentieel: een complexie kan alléén heet of koud zijn, en is dan enkelvoudig, maar
ook heet gecombineerd met droog, en is dan samengesteld - dit leidt tot acht
complexieën. Deze kunnen dan op hun beurt, aldus de tekst, weer mét of zonder materie zijn (= zestien). En al deze categorieën zijn dan weer Of natuurlijk
Of onnatuurlijk. Deze strikt dichotomische structuur leidt uiteindelijk tot niet
minder dan tweeëndertig complexieën (F1-F4).72

72 Bedoeld worden feitelijk de eigenschappen of kwaliteiten. Zie ook de verklarende aantekeningen van paragraag 10 bij kapittel 2, nr. F4.
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Deze kennis nu moet men gebruiken wanneer men medicijnen gaat toedienen.
De complexieën en hun gradaties (er zijn vier `graden': I 1 -L 1) zijn bepalend
voor de sterkte van het medicijn dat men zal gebruiken. En Lanfranc illustreert dat met een anekdote over twee mannen die op vrijwel hetzelfde
moment en op een identieke manier zijn verwond (namelijk door middel van
een zwaard). Lekenwijsheid houdt het erop dat, wanneer je medicijnen met
dezelfde eigenschappen toedient, deze mannen ook op dezelfde manier zullen
genezen. Maar chirurgische experimenten, op redelijke wijze uitgevoerd, leren
iets heel anders. Wanneer de één een complexie heeft die heet en vochtig is, en
de ander één die koud en droog is, zullen de mannen er heel anders op reageren; misschien geneest de ene wél en de andere juist niet (L3). Het is een
treffend staaltje van scholastieke argumentatieleer: Lanfranc moet met die
argumentatieleer, blijkens de bewoordingen die hij gebruikt, vertrouwd zijn
geweest.
De bewerker van de tekst in het Amsterdamse handschrift volgt Lanfranc
opnieuw uiterst precies, om niet te zeggen minutieus. Waar de Amsterdamse
tekst van het Latijnse voorbeeld afwijkt, lijkt ook hier eerder sprake van kopiistenfouten. Zo zien we op woordniveau hoe in de Amsterdamse tekst zo nu
en dan kleine steekjes worden gelaten: ghebonden in F 1 bijvoorbeeld moet wel
een foutieve lezing van ghevonden zijn, Latijn inventarum."
Een pikante afwijking, en één die ons mogelijk een kleine indicatie geeft over
het profiel van de vertaler van de bewerking in het Amsterdamse handschrift,
vinden we in L2. Het Latijn vermeldt hier dat het voor een chirurg noodzakelijk is dat hij óók de samenstelling van de complexieën in het menselijk

'

Zie bijvoorbeeld ook het wegvallen van het getal 4 om de gemengde complexieën aan te
geven in F2. Een opvallende afwijking in de tekst van hs. Amsterdam, en één die niet direct
op het conto van een onoplettende kopiist lijkt te kunnen worden geschreven, vinden we echter in datzelfde F 1. Het Latijnse commixta in toto, gezegd over de aard van een complexie,
heeft de vertaler omgezet in in lichaem der deren, `in het lichaam van een dier/dieren'. Het is
niet duidelijk welk woord hier nu eigenlijk vertaald is (of welk woord de vertaler meende te
vertalen). Eén van de betekenissen die het MNW voor dier geeft is levend wezen in het algemeen'. Onduidelijk blijft hoe het Latijn commixta in toto, wat zoveel betekent als `vermengd
in het geheel', tot dier of levend wezen kan zijn geworden. En dat dan nog wel niet alleen in
het Amsterdamse handschrift; de vertaling in hs. Uppsala heeft ook deze opvallende variant:

in den lichaem des diers. Wellicht hebben we ook hier te maken met een plaatselijke Latijnse
variant, die de voorbeelden van de vertalingen Amsterdam en Uppsala gemeen hadden.
Gent, die ook hier het kapittel drastisch heeft ingekort, geeft daarentegen minghelinghe der

ghedaenten, wat veel dichter bij het Latijn lijkt te staan.
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lichaam kent, evenals in de individuele ledematen en in de geneesmiddelen.
Binnen de context van Lanfrancs nadrukkelijke pleidooi voor een uitgebreider
theoretische kennis voor chirurgen waardoor zijn Chirurgia magna zo gekenmerkt wordt, is dit een logische vaststelling. Gent en Uppsala nemen het
woord `chirurg' dan ook over. Het Amsterdamse handschrift daarentegen
stelt nadrukkelijk dat dergelijke kennis voor een arts noodzakelijk is: Daer den
mediciin noetsaeclic is to weten [...]. En dat is binnen de context een volstrekt
overbodige mededeling: artsen (doctores medicinae) lieten zich er immers op
voorstaan dat juist zij de nodige theoretische onderbouwing bezaten; de interne geneeskunde waaraan in deze zin wordt gerefereerd was hun werkterrein.
Waarom de bewerker van hs. Amsterdam hier mediciin gebruikt is niet helemaal duidelijk; elders hanteert hij `gewoon', net als de beide andere
Middelnederlandse vertalers, cirurgiin. 74 Was de vertaler van hs. Amsterdam
geen chirurg in de strikte zin van het woord, maar iemand die meer algemeenmedische vaardigheden bezat, ook op het gebied van de interne geneeskunde?
Dat de aanvankelijke selectie in hs. Amsterdam, zoals we hierboven constateerden, juist typisch algemeen-medische onderwerpen elimineerde en zich
integendeel toelegde op het `traumatologische, is hiermee op het eerste gezicht
in tegenspraak; maar bij nader inzien wellicht juist niet: de vertaler (kopiist?)
kan bij zijn eerste selectie precies datgene hebben weggelaten waarover hij zich
(als medicus) reeds voldoende geïnformeerd achtte. We hebben hierboven al
bij herhaling kunnen vaststellen dat de algemene wetenschappelijke kennis
van deze vertaler inderdaad van een hoog niveau was. Maar hij moet ook een
goede basiskennis gehad hebben van de chirurgie. Want hoe valt anders te verklaren dat hij überhaupt was begonnen aan een taak van een zo gigantische
omvang, het vertalen van één van de grootste middeleeuwse chirurgieën, een
taak die hij bovendien met onmiskenbare deskundigheid heeft uitgevoerd?
Ook in dit tekstgedeelte sluit de Amsterdamse tekst in het gebruik van woordsoorten en zinsbouw nauw aan bij het Latijn. Maar de vertaler houdt zijn
hoofd erbij en voegt ontbrekende zinsdelen toe waar hij dat nodig acht.
Wanneer het Latijn bijvoorbeeld opmerkt dat het nodig is dat een patiënt ter
kameren gaat en, als dat niet vanzelf gaat,.een handje geholpen moet worden
met stoelgang bevorderende middelen (L6: Si naturaliter non assellabit I cum
suppositorio vel clisteri), geeft de Amsterdamse tekst: Ende gaet hy niet ter
kameren natuurliken, dan doeten mit suppositorien oif mit clisteren gaen toe

74 Vgl. bijvoorbeeld 04, Pl en Vl.
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stoele. De Latijnse kernwoorden blijven gehandhaafd; een aanvulling wordt
gegeven waar nodig: dan doeten L.] gaen toe stoele.75
Net zoals in het eerste kapittel het geval was, brengt de bewerker van hs.
Uppsala hier een opvallend persoonlijke noot aan door met regelmaat in de
ic-vorm te spreken (Fl: ende aldus seg ic voert; F2: ende aldus vijnt ic) dan wel
zich rechtstreeks tot zijn publiek te richten (Gl: Nochtan saltu weten), op plekken waar dat noch in het Latijn noch in de beide andere vertalingen gebeurt.76
Zijn bescheiden doelstelling blijkt ook hier uit het vergaand vereenvoudigen van
een complex onderwerp als de vermenging van de vier complexieën in het menselijk lichaam (G1-G2). Het meeste daarvan wordt gelaten voor wat het is, om
te besluiten met een eenvoudig Ende hier omme heten wy alle dinghen heet, vocht,
cout ende drughe na des mensschen complexien. Ook verderop gaat de bewerker
van hs. Uppsala sterk bekortend te werk, bijvoorbeeld in L2, waar het Latijn
beschrijft dat de chirurg goed op de hoogte dient te zijn van de werking van de
vier complexieën in zowel het menselijk lichaam en zijn ledematen, als in
geneesmiddelen, kruiden en voedingsmiddelen. Waar Gent en Amsterdam het
Latijn precies weergeven, stelt de bewerker van Uppsala zich tevreden met een
eenvoudig Ende dat een cirurgicus dese complexje weeten sal dat proeve ic aldus
(waarbij dus opnieuw de eerste persoon gebruikt wordt).
Aan de andere kant laat de Uppsala-vertaling in de voorafgaande zin, Ll, een
opmerkelijke oppositie zien tussen deze tekst en hs. Gent enerzijds, tegenover
het Latijn en Amsterdam anderzijds. Lanfranc beschrijft in het Latijn hoe,

';

Maar in nog dezelfde passage blijkt een zekere slordigheid, waarschijnlijk eerder te wijten
aan de kopiist dan aan de bewerker zelf. Waar het Latijn vermeldt dat je iemand pas de ader
kunt laten wanneer zijn kracht en leeftijd geschikt zijn (L6: si virtus et etas conveniant), geeft
de Amsterdamse tekst de onbegrijpelijke lezing: up dat de virtuut ende outheit eens koninc. De
corruptie zal een gevolg zijn van een verkeerde lezing van [over] eens komen. Overigens
bezorgde deze passage ook de Gentse bewerker hoofdbrekens: hij maakt zich eraf met of hij

van heeter complexien es. De codex in Uppsala is de enige die hier de juiste vertaling geeft: 1st
sake dat hy stark sy ende out ghenoech te laten.
76 In zijn behandeling van vakterminologie blijkt de tekst in hs. Uppsala nu en dan dicht bij het
Latijn te blijven. In geval van twijfel schroomt de vertaler niet om zowel het Latijnse woord
als de Middelnederlandse vertaling te geven: contrarium qualitatum is bij hem contrarien

qualitatis ofte ghedaente (F1). Maar ook de Amsterdamse vertaler kan er wat dat betreft wat
van. In Gl blijkt zijn bezorgheid om toch vooral maar geen misverstand over de betekenis te
laten verstaan: comparentur wordt door hem vertaald met ghedisponeert, waarna onmiddellijk een synoniem volgt: (dats to ghevoget).
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wanneer iets een hete complexie in de vierde graad heeft, het lichaam daardoor
kan worden aangetast. Iets vergelijkbaars geldt dan ook voor de andere complexieën: eadem enim doctrina de aliis habetur complexionibus, in Amsterdam
omgezet tot het (bijna) identieke Ende dese selve leringhe mach wesen gheven
van den anderen dre complexien - merk de subtiele toevoeging van het getal
`drie'. Voor Gent en Uppsala is dit echter niet genoeg: zij vermelden ook nog
eens om wélke andere drie complexieën het gaat, alsof dat de lezer in het voorafgaande niet duidelijk genoeg was geworden: Ende weet dat dese prouve es in
dander complexie, also wel in cout, in versch, in droghe (Gent); Ende dese leringhe sal men hebben van den anderen drien, alse cout, vocht, ende droghe
(Uppsala). Beide Middelnederlandse vertalingen laten hier een opvallende
overeenkomst zien in hun bekommernis om de duidelijkheid van de tekst voor
de lezer, in tegenstelling tot de zakelijke brongetrouwheid van de
Amsterdamse tekst.
Typerend voor de werkwijze, en de praktische gerichtheid van de vertaling in
hs. Uppsala is dat ze na de hierboven beschreven anekdote over de verschillende complexieën van de twee mannen die tegelijkertijd verwond worden,
afziet van de nadrukkelijke citaten uit Galenus, Isaac en Avicenna over de
oorzaken van koorts (L4-L5). In plaats daarvan stelt ze eenvoudig vast: Ende
daer of sey Galienius. Oeck Ysaac ende Avicenna.
Hier en daar getuigt hs. Uppsala ook van onbegrip ten opzichte van de bron.
Zin L9 lijkt een pasage waarin zowel ingrepen van de vertaler, als fouten van
de kopiist voorkomen. We vergelijken het Latijn met het Middelnederlands:
Latijn

U

Sed supra vulnus medicinam ponemus

Ende legghen daer op een ungent van

defensivam de bolo armenico et oleo diffentivum (dats een bescerminghe);
rosato et pauco aceto I ita quod medi- ende is ghemact van bolus arnicum,
Gina attingat ad finem vulneris I ne

ende van terra sigilata, ende rosen oly,

possit ad locum vulneratum habere

ende een luttel wijn edix.

decursum.
De essentie van de Latijnse tekst is dat op een wond een papje of een zalfje
wordt gelegd dat ervoor moet zorgen dat kwalijke humoren de wond niet nog
verder kunnen aantasten. Opvallend aan de vertaling in hs. Uppsala is ten eerste dat enkele woorden, waarschijnlijk door de kopiist, verkeerd begrepen of
gespeld zijn (diffentivum voor defensivam; bolus arnicum voor bolus armenicum
- toch een heel bekend ingrediënt in medische teksten). Anderzijds echter zijn
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er ingrepen die op het conto van de vertaler moeten worden geschreven: de uitbreidende omschrijving dats een bescerminghe, inderdaad het equivalent van
defensivam en het resoluut weglaten van de reden voor het aanbrengen van een
dergelijk geneesmiddel (het bestrijden van humoren).
In de eerder genoemde passage (L4) blijkt opnieuw de creatieve eigenzinnigheid die de `Gentse bewerker' soms kenmerkt ten opzichte van de beide
Noord-Nederlandse vertalingen. We zetten de betreffende zin en de
Middelnederlandse vertalingen hieronder naast elkaar:

U

G

Latijn

Nam dicit Galienus: bedi Galienus seit: [Ontbreekt]

A
Want Galienus seit:

"Membra

calorem "Die heete lede apos-

"De leden de heet

apostema

habentia teme beteekent corts,

aposteem hebben siin

sunt febri sicut fons, alse de fontaynen van

coertzen als een fon-

corpori
nax. "

sicut

tein, des lichaem als

for- den lichame rennen
van der aposteme-

een

oven

ringhe, die gloeyt alst

complexie."

ware een fornays ten
andren leeden ende
ten ghebeteekeliken
leeden. "
De Gentse tekst breidt de metaforische voorstelling van koortsen als een fontein uit door de toevoeging dat ze zich vanuit het koortsige gezwel verspreiden
over het hele lichaam; en de voorstelling van het lichaam dat gloeit als een
fornuis wordt aangevuld met de mededeling dat die hitte zich ook over alle
andere ledematen zal verspreiden."

Overigens laat de volgende zin (L5) dan wel weer één van die corrupte plaatsen zien, die zo
kenmerkend zijn voor het Gentse afschrift: Galienus ende Ysac ende Avicenna orconden alle,

ende alle donderinghe sijn ghebieder van den corts. Het `alle' van het Latijnse omnibus aliis is
betrokken op de reeks autoriteiten; wat volgt is in deze bewoordingen onzin (alle donderin-

ghe sijn ghebieder van den corts), maar zal het gevolg zijn van een leesfout van een kopiist: het
verzelfstandigde donderinghe in plaats van alle dandere of iets dergelijks. Hs. Amsterdam
volgt hier opnieuw, als elders, vrijwel woordelijk het Latijn.
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ende de

3. Secties M1-Ffl
In Lanfrancs tekst wordt, volgend op de vaststelling dat een chirurg een goede
kennis moet hebben van de vier complexieën en hun eigenschappen, nader
ingegaan op de behandeling van wonden en de `nazorg' die aan patiënten
moet worden gegeven. Ze moeten om te beginnen een zorgvuldig dieet voorgeschreven krijgen, om hen te vrijwaren van gezwellen en koortsen (L9-L14).
Daarnaast hebben sommige medicijnen, met name vitriool, een gunstige
invloed bij toepassing op de verschillende complexieën, zoals Lanfranc illustreert met citaten van Galenus en Johannes Damascenus (M 1-03). Omstandig
gaat de Chirurgia hier in op de noodzaak voor chirurgen om op de hoogte te
zijn van de natuurlijke factoren die de gezondheid beïnvloeden (de res naturales) (04-Y1), de onnatuurlijke factoren (de res non-naturales78) (Z 1-Cc 1) en,
als afsluiting van dit lange kapittel, de bereiding en toediening van medicijnen
(Dd 1-Ffl ). Daarmee strekt het werkterrein van de chirurg zich noodzakelijkerwijze uit tot dat van de arts, zoals Lanfranc laconiek opmerkt: Qui ergo
omnes partes medicine considerat I manifeste reperiet I quod necessarium est
cyrurgico completam addiscere medicinam (`Wie daarom alle onderdelen van

de geneeskunde in beschouwing neemt, zal het duidelijk worden dat het noodzakelijk is voor een chirurg om [ook] de geneeskunde erbij te leren') (Ffl).
Ook in dit deel van het tweede kapittel vertoont de vertaling in Uppsala opvallende omissies ten opzichte van het Latijn. Zo heeft de Chirurgia het in M1 M5 over de wonderbaarlijke genezende werking van vitreolum romanum, in
het Middelnederlands vaak coperrose genoemd, zoals hs. Amsterdam (als
enige) correct vertaalt (M1 : dat in walsk is heten coperosa; het Latijn heeft hier
quod in Gallico dicitur cuparosa). 79 Dit geneesmiddel, aldus Lanfranc, helpt
zowel bij vochtige als bij droge complexieën, omdat het er telkens een andere
werking heeft. Het Latijn van de incunabel gaat uitvoerig in op de eigenschappen van vitreolum - getrouw gevolgd door de bewerker van het
Amsterdamse handschrift. Uppsala noemt het geneesmiddel weliswaar, maar

78 In tegenstelling tot de zes res naturales, die de mens vanaf zijn geboorte gegeven waren (bijvoorbeeld de invloed van de sterren), gaat het bij de zes res non-naturales om factoren die van
invloed kunnen zijn op de gezondheid, die door menselijk handelen zelf veranderd of aangepast kunnen worden. Deze factoren zijn: rust en beweging (motus et quies); eten en drinken
(cibus et potus); slapen en waken (somnus et vigilia); zaken met betrekking tot menselijke
excreties en `secreten' (excreta et secreta); de lucht (aer); en tenslotte de gemoedsrust van de
ziel (affectus animi). Zie over de non-naturales Niebyl 1971.
79 Vitreolum romanum: Een uit Italië afkomstig ijzerhoudend kopersulfaat.
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bekort sterk op de inhoud, en laat M4-M5 zelfs geheel weg. Hoewel minder
precies dan Amsterdam, geeft Gent in essentie toch wel de informatie over de
dubbele werking van vitreolum, en besluit deze passage als enige in M6 met
een opmerking over de genezing door middel van contrarien: Die heete hevet
te doene van couder medicinen ende die coude van wermer - een opmerking die
we in het Latijn niet terugvinden.
In N1, 02 en 03 geeft Lanfranc drie citaten over de eigenschappen van toe te
dienen geneesmiddelen, die onder bepaalde omstandigheden al dan niet overeen dienen te komen met de eigenschappen van de ledematen waarop zij aangebracht worden; twee citaten zijn afkomstig van Galenus, één van Johannes
Damascenus. Met uitzondering van het eerste citaat van Galenus in N1 (dat
is hs. Gent ontbreekt), worden alle citaten overgenomen in de drie vertalingen.
Deze teksten, in het Latijn steeds in de directe rede (`Galenus zegt: [...]'), worden door Amsterdam ook zo weergegeven; Gent gebruikt nu eens de directe,
dan weer de indirecte rede (Galenus zegt dat [...]'); bij Uppsala tenslotte laat
zich vaststellen dat deze toch al eigenwijze vertaler niet zo houdt van citaten
in de directe rede en ze meestal ombouwt tot de indirecte rede (met uitzondering van N1).
Ook de manier waarop de drie vertalingen omgaan met metatekstuele elementen in Lanfrancs tekst loopt, zo kan men in dit gedeelte vaststellen, nogal
uiteen. We zien zo'n metatekstueel element (dat wil zeggen een mededeling die
verwijst naar een plaats elders in het traktaat) voor het eerst in L8:

G

Latijn

A

U

Et cetera faciemus Dan sal men leggen [...] ende doen voert Ende doet hem de
circa vulnus I que omtrent de wonde, als men hier na leren cure de men uw leren
dicentur inferius suo alsoe staet int capit- sal.

sal hiir na in sun

loco proprio

stede

tel dair off.

De drie vertalingen nemen de mededeling over; Gent echter maakt daarbij als
enige melding van een (nieuw) kapittel, waarbij uit de bewoordingen niet blijkt
of dat al geweest is of nog moet komen. Dit geeft bij deze vertaler enige voortvarendheid te zien, daar de wondbehandeling waaraan gerefereerd wordt,
onmiskenbaar nog in hetzelfde kapittel aan de orde wordt gesteld. De beide
Noord-Nederlandse vertalers handhaven Lanfrancs bedoeling, een verwijzing
naar wat nog moet volgen, wél.
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Elders in dit kapittel heeft de bewerker van de Gentse tekst soortgelijke metatekstuele verwijzingen helemaal weggelaten. 80 Daar staat tegenover dat de metatekstuele opmerkingen in Aa4 en Ff 1 wél door hem worden gehonoreerd. Veel
radicaler is wat dat betreft weer de Uppsala-bewerker. Hij laat alle metatekstualiteit resoluut weg. Mogelijk hangt dit samen met de van de beide andere vertalingen afwijkende insteek, om niet zozeer een integrale vertaling te maken,
maar veeleer een bewerking, waarbij hij gedurende zijn werkzaamheden de
mogelijkheid wilde behouden om weg te laten wat niet van pas kwam; metatekstuele opmerkingen pinnen je dan te veel vast, omdat ze een belofte inhouden van
wat er nog te komen staat. Het is denkbaar, dat de bewerker van hs. Uppsala zich
met dit soort verwijzingen teveel gebonden voelde en ze daarom wegliet.

Capitulum III: De intentionibus cyrurgici
Van de drie kapittels waarvan in deze studie een paralleleditie wordt gepresenteerd is dit verreweg het kortste. Het gaat over de zogenoemde intentionibus: in
het Middelnederlands meninghen (handschrift G), begheerten (U), en zelfs
meninghe ende begherten (A). Wat ermee bedoeld wordt is een soort afbakening
van het werkterrein van de chirurg, datgene wat zijn werk behelst. Deze werkzaamheden vallen in hoofdzaak uiteen in drie delen. Ten eerste moet een chirurg
van elkaar losmaken wat met elkaar verbonden is. Deze voor ons wat cryptische
omschrijving blijkt onder meer betrekking te hebben op het uit elkaar halen van
humoren, die in het lichaam met elkaar (op een schadelijke manier) verweven
zijn geraakt, door middel van het toepassen van aderlating. Zoals bekend, was
de aderlating in de Middeleeuwen hét middel om schadelijke humoren uit het
lichaam te verwijderen. 81 Maar ook de cauterisatie, het schroeien van vlees door
middel van gloeiende brandijzers en het verwijderen van water bij waterzuchtigen behoorden tot dit aspect van het `scheiden' van het (ten onrechte) bijeengebrachte. De tweede taak van de chirurg (het bij elkaar brengen van wat geschei-

80

Bijvoorbeeld in T1. Het Latijn heeft hier: Necessarium quoque est ut sciat ordinare dietam I
pront inferius in proprio dieta capitulo continetur. Uppsala geeft: Hy sal oeck connen Betten die-

ten als hier na in sinen sonderlinghe capittel sal openbaer werden. En Amsterdam: [...] nochtan
so ist hem noet to weten de gheordineerde dieten, al soet ghehouden wert hiir na in dat proper
capitel van den dieten. Ook op andere plekken laat hij opmerkingen over passages die ergens
anders in de chirurgie voorkomen weg (Ddl).
81

Zie hierover uitvoerig, aan de hand van enkele Middelnederlandse traktaten over dit onderwerp, Huizenga 1998.
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den geraakt is) bestaat erin om wonden, gezwellen en puisten te helen, en om
ontwrichte en gebroken botten te herstellen. En als derde hoofdtaak van de chirurg ziet Lanfranc het `wegnemen van wat overbodig is': een complex van grotere en kleinere ingrepen, die wij ten dele als `plastisch' zouden bestempelen:
huidziekten, kwalen aan de ogen, het verwijderen van overtollige haren en wratten, en het behandelen van blaasontstekingen, kortom om het lichaam te zuiveren van die zaken, de welke den lichaem niet van node siin (FI; hs. Amsterdam).
Ook in dit kapittel valt de eigengereidheid van de Uppsala-vertaling op. In feite
heeft de bewerker zijn Latijnse tekst zodanig ingekort, dat er weinig meer dan
enkele losse frasen, haast zonder enige samenhang resteren. Weggelaten zijn een
deel van Al, en verder A2 en A3 in hun geheel: de algemene indeling in drie
hoofdtaken voor de chirurg wordt daarmee overgeslagen. Evenzeer ontbreken
B3 en C 1, met een persoonlijk getinte opmerking van Lanfranc over het feit dat
hij erin was geslaagd ader te laten op plekken waar sommige barbiers hadden
gefaald. 82 Opmerkelijk is ook dat in hs. Uppsala eveneens Cl ontbreekt, over de
praktijk van het cauteriseren. Mogelijk weerspiegelt dit de afnemende populariteit van het gebruik van het brandijzer in de late Middeleeuwen, een ongetwijfeld buitengewoon onplezierige ingreep. Iemand als Thomas Scellinck van
Tienen is er rond het midden van de veertiende eeuw al veel behoedzamer mee
dan zijn collega Jan Yperman, minder dan een halve eeuw vóór hem.
De inhoud van het laatste nummer van dit kapittel in de Latijnse incunabeltekst (F1) is in hoofdlijnen door de vertaler van hs. Uppsala weliswaar correct
weergegeven, maar dan wel zo beknopt als maar enigszins mogelijk is. Wat
opvalt is dat de vermelding van een vorm van blaasontsteking bij vrouwen (?;
foliculum clause vulve) door hem is overgeslagen. Daarentegen voegt hij geheel
op eigen initiatief wel weer de frasen die de overgang naar de volgende doctrina markeren toe (F2-F3): Ende tot desen werck alle die begheerten cirurgicus
ghebracht. Ende aldus gaet hier uut die eerste leringhe des eersten boecks. De
beide andere vertalingen én het Latijn missen deze woorden.
In dit derde kapittel manifesteert zich de vertaler van hs. Amsterdam, behalve als een kundig en mogelijk ietwat overijverige vertaler, meer en meer als
iemand die nu ook lastige termen voor zijn lezer gaat verduidelijken. In B 1

82 We herinneren hier aan onze opmerking bij het begin van de bespreking van kapittel I, dat
ten tijde van de activiteiten van deze vertaler de naam van Lanfranc al zeer belegen was.
Hoewel de praktijk die met zijn Chirurgia magna gerepresenteerd werd in de vijftiende eeuw
nog steeds actueel was, waren persoonlijke opmerkingen dat niet meer - en de vertaler nam
ze dan ook niet meer op.
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wordt in de Latijnse tekst uiteengezet wat het inhoudt wanneer een chirurg
datgene wat samengekomen is kan scheiden door aderlating toe te passen.
Daarbij komen moeilijke begrippen voor als scaricat (waaraan deze vertaler
toevoegt: dats hacket daer die ventosen83 by siin int gemeen), en sanguisuggas
apponit (waar Amsterdam geeft: of als hy set sanguisugas, dats ylen). 84 Voor het
overige blijft de Amsterdamse vertaler ook in dit kapittel zeer dicht op zijn
bron zitten, met uitzondering van het slot van Fl. Waar het Latijn al uitvoerig heeft aangegeven wat er verstaan moet worden onder de derde hoofdtaak
van de chirurg, doet Amsterdam er nog een schepje bovenop door het voorafgaande als het ware te voorzien van een extra samenvatting: Ende to zuveren
daer of den lichaem, de welke den lichaem niet van node siin, noch oec cusch
wesen, al is dat sake dat si onder tiden niet en smerten, noch oec de propere werken niet weder segghen altomale iof somme (`En om het lichaam daarvan [sc.
overtolligheden] te zuiveren, [namelijk] die dingen, die het lichaam niet nodig
heeft, en die ook niet schoon zijn, ook al is het zo dat zij soms geen pijn doen,
en ook de normale functies niet geheel of gedeeltelijk hinderen.)
Binnen dit kapittel neemt B1 een bijzondere positie in, niet zozeer vanwege de
manier waarop ermee omgegaan wordt in de drie Middelnederlandse vertalingen, als vanwege de inhoud. Lanfranc verwijst ermee naar de praktijk dat
het aderlaten, dat toch eerst en vooral een zaak van de chirurgen zou moeten
zijn, al in zijn tijd (eind dertiende eeuw) meer en meer wordt overgelaten aan
barbiers en vroedvrouwen, en wel als gevolg van hoogmoed van de kant van
de chirurgen. 85 Maar het is daarnaast ook van belang om te kijken wat de drie
vertalers van deze passage in hun brontekst maken:

83

Lanfranc doelt hier op het maken van een inkepinkje in de huid, waarna het bloed met
behulp van zogenoemde aderlaatkoppen wordt opgezogen - zie Huizenga 1998, m.n. p. 40.

84

85

Bedoeld worden bloedzuigers. Zie het MNW onder ile (dl. 3, 810).
Het is een thema dat ook elders in Lanfrancs Chirurgia magna ter sprake komt. In de
Uppsala-vertaling bijvoorbeeld op fol. 62v°a. Lanfranc, Chirurgia magna, III.iii.16: Dat bloet

laeten is nu ter tijt bevolen den berbiers, om [vanwege] hoverdie der meysteren. Dat hier toe
voren was een werc der meysteren ende der cirurgien. Och lieve God, wat onderscheyt is onder
ene cirurgicus ende enen meyster niet, dan [dat] een meyster niet werken en wil mitten handen,
mer sy latent enen leyen [leek] doen. Oec want sy somwilen niet en connen, ende dese abuse
[bedrog] is also veel in dat ghemeyne [algemeen verbreid], dattet valt [1. volc] waent dat een
man van beyden gheen meyster wesen en mach. Mer weze, datter gheen medicus wesen en mach,

hy en moete wat van cirurgien weten, ende oec so en doech een cirurgicus niet, hy en moet stucken van medicinen weten. Zie voor een bespreking van deze passage Huizenga 2000, 76.
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Latijn

G

A

U

quare licet hec omnia Want al eest soe dat Ende ist sake dat dit Want al is dat sake
nostram baertmakers
laten die cirurgicus niet en dat alle dese an onse
propter
superbiam et dedig- ende

scheren,

het doet,

dat

nationem barberiis et behoert al den cyur- homoet,
mulieribus

is

om hoveerde ofte veront-

ende daer werdinghe siin gela-

omme laten sijt doen ten den baertmakers

relin- gien toe.

quantur I tamen de

den berbiren

opere sunt cyrurgici.

den wiven.

ende ende

den

wiven,

nochtan byhoren sy
totten cirurgine.

De Gentse vertaling gaat hier het kortst door de bocht. De vertaler merkt
alleen op dat aderlaten en scheren tot het werkterrein van de chirurgen horen;
dat de chirurgen het bewust aan medische beroepsgroepen die lager op de hiërarchische ladder stonden hebben overgelaten, en wel uit hoogmoed, verzwijgt
hij (wijselijk?). Uppsala vermeldt dit wel degelijk, maar laat weer weg dat de
aderlating een onderdeel van de chirurgische praktijk is/zou moeten zijn.
Alleen de vertaler van hs. Amsterdam is hier, zo als zo vaak, compleet.

Conclusie
Het wordt tijd voor een concluderende afronding van deze paragraaf. In
tegenstelling tot wat bij voorbaat misschien kon verwacht worden is - met uitzondering van de proloog, waar we de latere vertalingen de theologische aanloop en de autobiografische elementen zien weglaten - kennelijk heel weinig in
de bewerkingswijze aan de verschillen in tijd of ruimte toe te schrijven. Wel
hebben de recentere vertalingen in de handschriften Amsterdam en Uppsala
het compendium overzichtelijker en gebruiksvriendelijker gemaakt door de
inhoudsopgave voorop te plaatsen en deze in te richten als een doorlopend
verwijzingssysteem waarmee elk specifiek onderwerp in het navolgende
gemakkelijk kon worden opgezocht. Maar dit vertegenwoordigt niet meer dan
een `technische' verbetering, die mogelijk met de geïntendeerde functie van
deze vertalingen te maken heeft, maar die in wetenschaps- of mentaliteitshistorisch opzicht verder weinig relevantie heeft.
Zonder twijfel zullen veeleer de geïntendeerde functie en het publiek voor een
deel bepalend geweest zijn voor de wijze waarop in de drie te onderscheiden
gevallen Lanfrancs tekst in het Middelnederlands werd omgezet. Duidelijk
geprofileerd is in dit opzicht echter alleen de vertaler van hs. Uppsala: zijn
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bewerking is vereenvoudigend, toelichtend, vulgariserend, ook in de intellectuele zin van het woord, en wellicht met opzet `didactisch', al komen in de preliminaria geen momenten van expliciet pedagogische communicatie voor.
De beide andere vertalingen zijn daarentegen vertalingen in de volle zin van
het woord. Zowel Gent als Amsterdam manifesteren duidelijk de intentie om
de voorbeeldtekst volledig en getrouw weer te geven. Toch bewandelen ze binnen deze gemeenschappelijke opzet heel verschillende wegen. Terwijl de vroegste vertaling (hs. Gent) - af en toe enigszins interpreterend en daardoor ook
wel eens fout - de inhoud, de `bedoeling' van de tekst wil weergeven, geeft de
Hollandse vertaler (hs. Amsterdam) een om zo te zeggen woordelijke vertaling, waarbij er bijna angstvallig op wordt toegezien dat aan de voorbeeldtekst niets wordt toegevoegd of afgedaan. Zoals we hierboven gezien hebben,
moet deze bewerker niet alleen van de chirurgie, maar ook van de medische
wetenschap en van de `natuurwetenschappen' in het algemeen goed op de
hoogte zijn geweest. Ook als vertaler staat hij op een zeer hoog niveau. Wat
dat betreft, is hij wel de merkwaardigste van onze drie bewerkers. Zijn methodologische vasthoudendheid doet welhaast modern aan; ze is voor de
Middeleeuwen hoe dan ook zonder meer uitzonderlijk te noemen.
Naast het vele wat zich uit de verschillen in opzet en functie enerzijds, uit de
geaardheid en het wetenschappelijk profiel van de vertalers laat verklaren, is
er dus zo te zien weinig of niets wat tot een contrast in tijd en/of regio (grosso
modo: Vlaanderen ca. 1350 tegenover Holland, voor of omstreeks 1450) kan
worden herleid. Wie de hierna volgende paralleleditie horizontaal vergelijkend
doorneemt, zal niettemin moeten vaststellen dat zich op het taalkundig
niveau, meer bepaald in lexicografisch opzicht, nog talrijke opposities tussen
de teksten voordoen waaraan in het voorafgaande geen aandacht is besteed,
omdat het nu eenmaal niet tot de opzet behoorde. Maar ook afgezien van de
taaldiachrone en -geografische aspecten vormen de Lanfranc-vertalingen, als
representanten van een nauwelijks bestudeerd en in het Middelnederlandsch

woordenboek zwak vertegenwoordigd wetenschappelijk taalregister, een
onschatbare lexicografische goudmijn. Alleen met het oog daarop al zou een
complete editie van de teksten zeer de moeite waard zijn. Maar dat is (hopelijk niet al te verre) toekomstmuziek.
Een laatste opvallend aspect dat uit het onderzoek van de hier vergeleken teksten als algeméén kenmerk naar voren komt, is de bedroevend corrupte staat
van de afschriften waarop we zijn aangewezen. Het Gentse handschrift scoort
wat dat betreft wel het hoogst; maar ook Amsterdam en Uppsala laten ten
gevolge van wanbegrip door kopiisten op veel plaatsen niet alleen de oor-
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spronkelijke bedoeling, maar soms ook élke zinvolle inhoud verloren gaan.
Men kan op het eerste gezicht geneigd zijn dit verschijnsel toe te schrijven aan
het feit dat de kopiisten mogelijk niet tot de medische professie behoorden
(maar bijvoorbeeld afschreven op bestelling van medisch professionelen) en
daardoor de betekenis van wat ze kopieerden vaak niet of verkeerd hebben
begrepen. Daar staat tegenover dat de graad van corruptie in de preliminaria
- waar niet strikt chirurgische zaken aan de orde zijn - zo te zien juist hoger ligt
dan in het vervolg van het compendium. Doch ook dit moet door nader
onderzoek worden bevestigd (of tegengesproken). Duidelijk is hoe dan ook
dat de hier zeer partieel uitgegeven teksten ook interessante getuigen kunnen
zijn met het oog op de belangwekkende vraag hoe zich in het domein van de
artes, van de medische wetenschap in het bijzonder, tekstproductie en tekstgebruik in de vijftiende eeuw tot elkaar hebben verhouden. Vanuit wat door
ons hier wordt uitgegeven en bestudeerd, dringt zich die vraag met een zekere
pregnantie op; beantwoorden laat ze zich niet.

7.

OPZET VAN DE EDITIE

De opzet van de paralleleditie is als volgt. Om een optimale vergelijkende
lezing mogelijk te maken, worden de parallelle teksten steeds gegeven over een
opening van twee pagina's. Op de linkerkant (de even pagina's) geven we de
teksten van de Latijnse incunabel (Latijn: Londen, British Library, IB 22989.
Druk: Venetië, 1498, fol. 166v°a-168v°a) en de eerste Middelnederlandse vertaling (G: handschrift Gent, Universiteitsbibliotheek 1272, fol. 1 r°-6r°). Ter
rechterzijde van de bladopening (de oneven pagina's) geven we de teksten van
de beide latere Middelnederlandse vertalingen (U: handschrift Uppsala,
Universitetsbibliotheket Kodex Waller 132, fol. 1 r°a-4r°b; en A: handschrift
Amsterdam, Universiteitsbibliotheek II F 39, fol. 7r°-15v°). De met het Latijn
overeenkomende Middelnederlandse passages zijn daarbij steeds op gelijke
hoogte geplaatst.
Om in onze inleiding precies naar de teksten te kunnen verwijzen en om verwijzing ook in de toekomst mogelijk te maken, is de tekst opgesplitst in eenheden die door ons van een nummer zijn voorzien. Uitgangspunt daarbij was
de indeling van de Latijnse tekst. Die is daar aangegeven met paragraaftekens
(¶). De eenheden zijn per kapittel genummerd, waarbij we de proloog als een
apart kapittel beschouwd hebben. Binnen ieder kapittel zijn de eenheden aangeduid met een hoofdletter op alfabetische volgorde (A, B, C, etc.). Deze een-
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heden zijn door ons op een lager niveau verder onderverdeeld door die plaatsen waar in de Latijnse tekst een punt staat te beschouwen als de afronding
van een complete zin of zinsdeel. Deze verdere verdeling is aangegeven met
behulp van cijfers (dus: A.1, A.2, A.3 etc.). In tegenstelling tot wat bij de verwijzingen in het inleidend deel van deze studie het geval was, zijn letter en
volgnummer van iedere eenheid in de editie zelf en in de tekstkritische en verklarende aantekeningen daarna, omwille van de duidelijkheid gescheiden door
een punt.
In het Latijn worden de zinnen nog verder opgedeeld met behulp van een dubbele punt. Omdat we niet zeker zijn van de status van dit teken (soms lijkt het
overeen te komen met een komma, dan weer met een puntkomma of een échte
dubbele punt), hebben we deze dubbele punt in onze editie weergegeven met
een schuine streep ( / ). Deze weergave van de tekstuele eenheden kan dus met
zich meebrengen dat, daar waar één van de vertalers besloot in te korten en
enkele Latijnse zinsdelen samen te nemen tot één Middelnederlandse zin, het
Middelnederlands over de grens van de Latijnse zinnen `heenloopt'. Vanwege
deze vergaande opdeling van de teksten, die een vrij nauwkeurige verwijzing
naar individuele passages mogelijk maakt, hebben we afgezien van het aanbrengen van een regelnummering.
De teksten worden kritisch uitgegeven, dat wil zeggen dat afkortingen stilzwijgend zijn opgelost, dat interpunctie (afgezien van het Latijn: zie hierboven) en hoofdlettergebruik van onze hand zijn, dat waar nodig woordscheidingen zijn aangebracht, en dat het gebruik van de letters ul vl w en i/j is aangepast aan de moderne conventies. Latijnse hoofdtelwoorden zijn in KLEIN
KAPITAAL weergegeven. Citaten van autoriteiten hebben we weergegeven tus-

sen dubbele aanhalingstekens (" "). Geëmendeerde plaatsen zijn in de tekst
aangegeven door middel van cursivering. De emendaties hebben plaatsgevonden aan de hand van de Latijnse tekst of van de andere Middelnederlandse
vertalingen.
De edities worden gevolgd door de tekstkritische en verklarende aantekeningen. Deze aantekeningen hebben tot doel om de (weinige) emendaties te verantwoorden, de teksten leesbaar en begrijpelijk te maken voor vakgenoten, en
te wijzen op eigenaardigheden in de vertalingen. De tekstkritische aantekeningen hebben uitsluitend betrekking op wat er werkelijk in het handschrift of in
de tekst van de incunabel staat. Bij de verklarende aantekeningen kan het gaan
om een eenvoudige woordverklaring van die woorden, waarvan de betekenis
in de gegeven context niet direct duidelijk is of die daar een andere betekenis
hebben dan de algemeen gangbare. Daarnaast wordt hierin gewezen op
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inhoudelijke afwijkingen ten opzichte van het Latijn, tenminste voor zover die
niet al in par. 6 behandeld zijn. In het geval er sprake is van een overlapping
met par. 6, wordt in de regel volstaan met een eenvoudige verwijzing: `zie
Inleiding §6'.
Voor beide paragrafen met aantekeningen geldt dat ze per kapittel geordend
zijn, met verwijzing naar de nummering van de afzonderlijke teksteenheden.
Per nummer worden dan de bijzonderheden van de individuele tekstgetuigen
behandeld, steeds in dezelfde vaste volgorde als in de editie is gehanteerd: de
tekst van de Latijnse incunabel (aangeduid met Lat.), handschrift Gent
(Gent); handschrift Uppsala (Upps.), handschrift Amsterdam (Amst.).
We willen graag nog even beklemtonen dat we met de editie van de Latijnse
tekst geen enkele wetenschappelijke pretentie hebben. De eerste kolom in de
hierna volgende editie heeft een louter instrumentele bedoeling, in functie
namelijk van de interpretatie en de onderlinge vergelijking van de bewerkingswijze in de drie Middelnederlandse vertalingen. We geven de (op een
aantal plaatsen ongetwijfeld corrupte) tekst van de incunabel heel voorzichtig
emenderend weer; in geval van twijfel transcriberen we wat in de druk te lezen
is, ook waar met de grammatica of de betekenis iets niet lijkt te kloppen. Een
wetenschappelijk kritische editie van de Latijnse tekst lag van meet af aan buiten onze opzet.
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8.

EDITIE

Latijn

G

Proloog

Incipit] [166v°a] ¶Hic incipit practica
magistri Lanfranci de Mediolano, que
dicitur ars totius cyrurgie. Proemium.
A.1] Protector in se omnium sperantium
Deus excelsus et gloriosus I cuius nomen
sit benedictum in secula / qui mirabiliter
hominem creavit / mirabiliusque redemit.
A.2] Nam ex diversorum corporum proportionibus I diversarumque qualitatum I
et incomprehensibilibus intellectui diversa creavit in homine membra consimilia /
donans unicuique propriam formam / et
propria iuvamenta.
A.3] De quibus membra composuit officialia formarum / similiter et complexionum diversarum propter diversas anime
virium actiones.
B.1 ] ¶ Ex quibus totum constituit corpus
/ ut esset anime rationabilis instrumentum
/
B.2] Ipsumque corpus anima rationabili
de celesti creata substantia / informavit
liberum dans eidem arbitrium / ut voluntarie I digneque posset beatitudinem eternam obtinere.
c.1] ¶ Homo vero primus I cui nihil boni
erat deficiens / qui suum per arbitrium
preceptum dominicum violavit / quare
non solum ipse / sed omnes descendentes
ab eo fuerunt pene sententia condemnati.
D.1] ¶ Sed coeternus dei filius ante secu-
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A.1] [le] Die gloriose hoghe God, bescermer der gheenre die in hem hopen, des
welcs name moet sijn ghebenedijt, hi sciep
den mensche wonderlike van diversen
lichamen ende hij verlosten wonderlike.
A.2] Ende hij maectene van onbegripeliker verstannessen ende scieppene in diverser ghedaenten ende diversen leden ende
elken sine propre vorme ende sine
ambachten.
A.3] Ende hij sciep die ambachtelike
leden van diverser ghedaenten ende vormen ende van diverser complexie, omme
die wercke der crachten der zielen.
B.1] Van den welken hij maecte den
lichame, dat hij soude wesen van den instrumenten der redeliker zielen.
B.2] Ende hij formeerde den lichame met
redeliken zielen, gheschepen van der
hemelscher substancie, ghevende hem
sinen propren wille.
C.1] Ende den eersten, die negheen goet
ghebrac als hij hadde sinen propren wille,
want hi en besmette niet allene, maer al
dat na hem quam wart ghedoemt metter
sentencien.
D.1] Maer die zone des ewelecs gods,

A

U
Proloog
Inhoudsopgave van het hele werk
[r°a-v°b; voorafgaand aan proloog]

Inhoudsopgave van het hele werk
[1r°-5r°; voorafgaand aan proloog]
Incipit] [6r°] Alhier beghint dat boeck
van surgien van Meilanen, ende heyt de
grote Lancfranck. Ende is een blom van
surgien. Al hiir bygint die grote Lanfranc.
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la genitus / ipse est splendor patris et glo/ per quam homini cuncta facta fuerant et creata / mandato patris humani
generis miserentis I beatissime gloriose
Virginis Marie / adhuc antequam Anna
ipsam conciperet / preelecte in utero sanctificate materno nate sanctissime I suum
sumentis ex divinis contemplationibus alimentum / viro iusto / non ob amorem
hominis I sed pro tutela nominis assignate / quid ex ea fieri debeat / prophetantis
[...] viri copula nescientis I non despicit
uterum / et caloris amore domini per

ghewonnen voir al die werelt bi den ghebode des vaders, hadde ontfermicheit op
tmenschelike gheslachte. Ende daelde in
den lichame van der heilegher maghet
Marien, die welke was ghebenedijt in
harer moeder lichame, alse Anne ontfinck. Ende die heilege maget ontfinc dat
van der godliker contemplacien, niet met
menscheliker minnen, maer met godliker
mynnen. In ghelijker bootscap dalende
van der maiesteit des vaders met groter
vlammen ende met groter helsinghen des
heilichs gheests, soe wart hij ontfaen. Van
hem selven sceppende wart hij menschelike vorme ende de goedertieren blivende
ende warachtich god gheboren ter werelt,

ria

annunciationem angelicam inflammatum

de patris maiestate descendens
sancti spiritus obumbratione concipitur I
et semetipsum exinaniens suscepit formam servi / sed virginitatis manente gloria deus verus homo verus una mundo

/

immo

nascitur.

D.2]

D.2] ghevende tierst Moyses wet ende

Moysaicam

oec in die besnidinghe eerst sun bloet.
Ende hi brochte salichede tonser wet, af
dwaende de smette van onsen sonden in
die Jordane.

In persona legem confirmat I
/ proprium fundens in circumcisione sanguinem preciosum /
novam nostre legem salutis adduxit 1
nostrorum lavans labem criminum in
Jordane / deum se demonstrans I et hominem inter homines humaniter sine vitio
conversando.

I leprosos mundat
I et
alia multa divina mirabilia facit I suum
sacrum corpus et sanguinem nobis sanctificat / aliis sacrificat in sue memoriam
D.3]

I

Mortuos suscitat

cecos illuminat

/

paraleticos sanat

D.3] Hij verwecte de dode ende zuverde
die lazersche ende maecte die blende siende ende ganste die yechtich waren. Ende
vele miraclen dedi. Ende hi keerde sinen
lichame in ghedenckenessen sire passien.

passionis.

D .4] Post multas passiones in ligno crucis suspenditur

I per cuius arboris fructum

homini penam fuerat consecutus.

D.5] Mortem hominis moriendo devicit I
ut per ilium per quem factus fuerat redimatur.
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D.4] Ende na vele pinen ghewerdichde hi
te sine ghehanghen int hout, bi des
vleeschs vrucht verdende den mensche die
pijne.
D.5] Ende al stervende verlosti den mensche, omme dat hine bringhen wilde dair
toe dat hi was ghemaect.

U

A
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E. 1 ] ¶ Ad infernum hic descendit portans
inde spolia resurrexit I et ascendit ad eterna solia / ubi patre cum eterno regnat /
imperio spiritumque sempiterno / miro
mysterio / unus namque denotatur trina
discrepantia l sicque trinus adoratur in
unica substantia.
F.1] ¶ Summus ille pater omnipotens /
qui per eius filium nos creavit taliter I et
redemit me per mundi pericula fluctuante
a cunctis persecutionum periculis sua
pietate misericordissima liberavit / et de
terra quam bona creavit fertilem et preclaram I

E.1] Ende hi daelde ter hellen ende hij
rovesse. Ende hij verrees ende hij clam ten
ewelijken hemele, dair hi metten vader es.
Al es dat zake dat hij drievoudich wert
anebeedt, nochtan eest ene substancie die
almachtich es.

licet livore plenam rancore

F.11 Die almachtighe God die ons met
sinen eneghen zone verloste ende van
nieute maecte ende ons in den beelde na
hem zelven met eenre zielen toehorende te
zinen rijke ende oeck van nieute wrochte
van [1v1 der edeliker substancien die God
ye ghepeinsde, so wrochte hij die ziele die
hi so zeere verminde.

et odio prop-

ter quendam fatuitatis amorem inexcusabilis

I
F.2] Ende had moghelijc gheweest dat hij
sijns selve substancie hadde moghen deelen, hij hadse van sijns zelves substancie
ghemaect.
F.3] Hij maecte se zuver ende hij mynt
suverhede. Ende al dat es in hemelrijke
ende in eertrijke, dat en mach niet gronderen wat die ziele es dan god alleene,
ghebenedijt soe moet hij wesen. Nu verleent ons zuver te wesene tuwer eeren
ende tonser zalicheden.

F.4] et partim rabiosum Parisius in terram pacis

et

studii

/

licet coactum sua

sapientia transplantavit.

G.1] ¶ 0 Parisius propter sedem regie

/
I propter

maiestatis propter excellentiam spei
propter bonorum abundantiam
physicorum intelligentiam

/ paradisus ter-

renalis est nuncupata.

H.1 1 ¶ 0 regalis civitas Parisius civitatis
Parisius sine pari. Parisius per [166v °b]
partes iustius / nam tu faves unanimiter
vero regi.
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H.1] 0 Panis, coneghelike scat, ghebenedijt soe moetti sijn.

U

A
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H.2] In dij quamic onconstich, ende ick

wert verlicht in dij bij der gracien ons
Heren.
H.3]

Parisius parcius /

nam

scis par

[idest] iustum in scientiis omnibus reperire
H.4]

te quisque tute utitur iure
vel Parisius scientes pariens I nam

Nam in

suo I

quottidie negligentes tuo concipis in utero
I demum eosdem paris ultime suscipientes.

I .1 ] ¶ Ve mihi quod tantum tempus perdidi / tuum suavissimum studium et

I.1] Waer mi rauwet den verlorenen tijt
dien ick verloes in dij,

honorabilissimum non querendo.

I.2] Nam irrestaurabilis illa temporis perditio sola me

facit de cordis profundo

I.2]

Want den tijt die men

comt

niet weder.

J.1]

Teeren des

verliest

en

sepissime suspirare.

J.1] ¶

Ad honorem igitur

Dei

Patris et

Vaders, des Zoens, des
ende der glorioser maget

Filii et Spiritus Sancti / et beatissime

Heilichs Gheests

Virginis gloriose / et Beati Ambrosi confessoris I omniumque sanctorum et ad

Marien ende sente Ambrosise den confessoer ende al der santen ende sente

honorem et reverentiam Philippi potentis-

Philipse, des helichs coninx kint,

simi / et christianissimi Regis Francorum
/ propter amorem tuum Bernarde carissime I propter preces preceptaque venerabilium physice magistrorum I propter fraternum amorem valentium medicine scolarium mihi tam honorabilem facientium
comitivam.
J.2]

Ad utilitatem communem et proprii

filii magnum opus aggredior I quod

ars

completa vocabitur cyrurgie / per quod
intendo sicut in parvo promisi compendio
tradere doctrinam plenam ad instrumentum cyrurgicum pertinentem ad arbitrariam secundum doctrinam sapientium
acceptam veterumque valentium magistrorum meorum et

meis certis experitempore

mentis et rationabilibus ex longo

laboratam.
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J.2] sent my sin om tghemeene profijt
ende omme mijns zoens wille te instruerene philosofelike werc. Ende omme den
troest van u hebbic ane ghegaen dit grote
werck, twelke es in mijn vormicken te
makene enen volmaecten boeck, enen van
cyurgien, na dien dat ic beloevede ende
vormicte int cleene compendium omme te
makene eene leeringhe van cyurgien. Soe
willic met zekeren experimenten mijn
werck ende mijne woerde volbringhen
met warachticheden ende met gheproeve-

U

A

J .1 ] [

l r°a] In den name ons Heren des
Vaders ende des Soens ende des
Heylighen Gheest, ende der heligher
joncfrouwen Marien ende sancte
Georgius ende alre heylighen,

J.1] ¶ In den name des Vaders des Sones
ende den Heilighen Gheestes ¶ Ter eren
Goedes ende siner liever moder Marien
ende alle hemelsche heerscap, om nutticheit mynes kiindes ende aller menschen,

soe neme ic aen dit groete boeck van
serurgien to scriven, dat meyster
Lamfrancus makede in latijn,

J.2] wil ic, Lancfrankus, an vaen een
groet werck dat sal heten een vulmaecte
kunst van cyrurgien. De welke leringe ic
heb ghenomen van den ouden vroden
meisters, ende welke leringe ic heb vastmaket myt mynen sekeren gheproefden
experten experimenten, experimenten die
ic lange tiit heb ghewroch.

J.2]

die by hetede dat vulcomen werck van
cerurgien.
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den zaken.

K.1] ¶ Divinumque implorans auxilium I
quod meum opus feliciter consummare l
meeque dignetur imperitie subvenire.

K.1] Here God, sent mi hulpe te volcomene met gracien dit werck van medicijnen ende van cyurgien.

L.1] ¶ Quod quidem opus in V tractatus
statui dividendum.

L.1] Ende dese boeck wert ghescheden in
V tractaten.

Inhoudsopgave van het hele werk
[166v°b-167r°b]

Inhoudsopgave van het hele werk
[1v°-2v°]

Traktaat I, Doctrina I, Kapittel 1
Titel] ¶ DE DIFFINITIONE CYRURGIE

Titel] VAN DEN ONDERWERPENE DIF-

ET SUIS PARTIBUS, ET SUBIECTO EIUS.

FINICIEN DER CYURGIEN.

DOCTRINE PRIME, TRACTATUS PRIMUS CAPITULUM I

A.1] CAPITULUM I. Omne quod investigare volumus / uno trium modorum
investigari potest I aut per eius nomen I
aut per eius actionem I aut per veram
essentialem eius diffinitionem ipsius
essentiam demonstrantem.
B.1] ¶ Istis modis tribus investigare possumus cyrurgiam per nominis interpretationem I quod dicitur a "cyros" [167v°a]
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A.1] Al dat wij willen ondersoeken, dat
somghen wi ondersoeken in een van den
drien: bi siere name, ende bi experimenteliken wercken, ende bi waerachtigher dif
finicien die de dinc toget.
B.1] In dese drie moghen wi ondersoeken
cyurgie. Bi der beteekenessen van den
woerden is gheseit "cyros" in Griex, dats

U

A

J.3] Dat meyne ic in Duutsche te verclaren also veer als moghelic is ende te bedudenisse te breynghen ende men mit
Duutsschen woerden spreken mach bi der
ghenaden der voerghenoemder drievoldicheyt.
J.4] If Lancfrancus seyt dat al dat in desen
boeck ghescreven staet, dat en is niet van
willen uutgheset, mer van wisen gheleerden meysteren. Ende also als Lancfrancus
selven besocht hadde in langher fijt.
K.1] Ende ic bidde den aelmachtighen
God dat hy dese verclaringhe my to vollen breynghen will laten, op dat ic niet en
dwile van des groete meyster
Lanckfrancus leringhe ende bewisinghe,
die hy in Latijn heeft gheset. Amen.
L. 1 ] Dit boeck heeft vijf tractaten of vijf
cleyne boken.
L.2] Die eerste leringhe van desen eersten
boke hout dre cappittelen.
Inhoudsopgave van het eerste traktaat [6r°-7r°]

Traktaat I, Doctrina I, Kapittel 1
Titel] DAT EERSTE CAPITTEL IS WAT

Titel] DAT IERSTE CAPITTEL DER IER-

DAT CIRURGIE IS.

STER LERINGHE DES IERSTEN TRACTAET IS WAT SURGIE IS, ENDE IN HOE
VOLE DAT SI GHEDEELT WERDEN.

A. 1 ] Alle dinc dat men ondervinden sal,
dat moet men ondervinden in manieren
alse van drien: alse by sinen namen, ofte
by sinen werken, ofte by [ 1 r°b] wattet sy
oft by sinen wesen dat alleens is.

A. 1] Al dat wy bygheren to ondersoken
dat mach wesen ondersocht in enen van
dre maneren, als by sinen name iof by siin
werke iof by siner warachtigher ende
essenciaeler diffinicien.

B.1] Ende aldus seg ic, dat cyrurgia is dat
is also vele te segghen als een werck dat
men mitten handen doet, want die nuttic-

B. 1 ] In desen dre maneren soe mogen wy
onder soken de eerste cirurgie. Want by
der byteykense siner name wert gheseit "a
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Grece quod est "manus" / Et "gyos" quod
est "operatio" / unde cyrurgia [idest] operatio manualis I eo quod finis eius et utilitas in manus operatione consistit.
C.1] ¶ Eodem modo per eius actionem
possumus eam cognoscere / quare consistit in operatione manuali.
D.1] ¶ Per rei diffinitionem dicit
Galienus: "Qui veritatem rei perpendere
voluerit / naturaliter non ex suo nomine I
sed ex sui essentia investigare conetur."
E.1 ] ¶ Notitia nominis impositi non tollit
ignorantiam quam dat extremitas rei /
ergo si notitia propter nomen rei non est
notitia bona I et actionis notitia cum notitia nominis est eadem / relinquitur, quod
cyrurgia per eius diffinitionem eius essentiam demonstrantem inquiramus.

in Latijn "hant", ende "gyos", dats "werkinghe". Bedi hare nutscap es int werc
van der hant.

F.1] ¶ Unde dicimus quod cyrurgia est
scientia medicinalis I qua docemur operari cum manibus in humano corpore continuitatem solvendo I et solutionem continuitatis ad statum pristinum vel priorem
quantum possibile fuerit reducendo / et
superfluitatem extirpando secundum
intentionem theorice medicine.

G.1] ¶ Cum enim dicimus quod cyrurgia
est scientia, contradicimus illis, qui dicunt
quod cyrurgia est operatio particularis /
que res est finita et corruptibilis / de qua
scientia non existit medicinalis; additur /
quoniam hoc nomen scientia / non proprie sed communiter hic sumitur / ut habetur in Tegni. Cum dicitur: "qua docemur
operari", ad differentam dicitur theorice.
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C.1] Voert soe stat dat wi moghen mercken ende kennen bi haren wercke. Bi dien
staet al in die werke van der hant.
D.1] Galienus seit: "Soe wie die waerheit
van der dinc ondervinden wille, en peinse
mer omme haren name, waer bi haren
properen wesene."
E.1] Voert seit Avicenna: "Om te hebbene kennesse van der dinc, en neemt niet bi
der ombekentheden der uterster, alsoe en
es die kennesse der name niet, maer die
kennesse der name metter diffinicien van
der cyurgien."

F.1] Cyurgie es ene medicinale conste,
die ons leert wercken metter hant in die
menschelike lichamen, de vergaderthede
te scedene ende tghesceedene te vergaderne ende te bringhene te sinen eersten state
ende tovervloeyende af te doene.

G.1] Daer die segghen dat es een sonderlinghe conste segghen ieghen die die segghen dat es hant werck, die welke dinc es
sonder ghetal ende corupciael, van den
welken dat negheene conste en es. Ende
hij doet der medicinale niet properlike,
maer ghemeenelike als in Tengin Galieni.
Alsmen seghet: "werken", dats ter diffinicien van teoriken.

U
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heit van curgien dat is werken mit han-

ciros", dats een hant, ende "glos", dats

den.

"werkinghe", om dat al hoer eynden ende
al hoer nutscap stat in die werkinghe van
der hant.

C.1] Nochtan en weet men hier by niet

C.1]

volcomeliken wat cerurgia is.

bykennen by hoer warc, want si staet by

In die selve manere mogen wy se

dat werc der hantliker dingen.

D.1]

Ende daer om moet men weten als

by wesen ende eentellicheyt.

D.1]

Daer of seit Galieen: "We so een

dinc wil ondersoken, de peinset niet to
ondersoken uut hoer name, mer uut hoer
werc ende wesene."

E. 1 ] Ende Avicenna seit: "De kennese der
inghesetter namen en doet niet af de onwetenheit de welke ghevet de vreemtheide der
dinck." Daer om sy dat sake dat die kennisse der werkinghe mit der kennisse der
namen si tselve, so ist openbaer dat wy de
kennisse der cyrurgien moten ondersoken
by haren diffinicien onderscheit de to kennen ghevet [7v1 haer wesen.

F.1]

Ende daer om seg ic, dat seurgie is

F.1]

Waer of dat wy segghen dat

¶

een konst van den medicinen, mit welken

Cirurgia is een medicinabel kunst, mit

wy gheleert werden mit handen toe wer-

welken kunst wy werden gheleert te wer-

ken in des menschen licham, enter of te

ken mitter hant in des menschen lichame,

doen dat te samen hanghet ofte in is, ende

continuerende solucie weder ledende te

dat ghebrek, ofte dat of is, weder te

mogenliken state, ende tovervloyende uut

maken of te reducieren. Ist sake dattet

te steken, na der meninge der thoriken der

mogheliken is of te dat overvloydighe of

medicinen.

te doen na der begheerten ofte nae eysch.
Ende na desen woerden kent men wat
sirurgie is.

G.1] Want ic eerst seyde wat dat cirurgie
is een konst der medicinen, dat is teghen
sommighe meysteren die segghen dat
cirurgie en is anders niet dan een werck.
Ende een werck is voertganclic, daer om
en ist gheen konst. Want konst is eweliken. Voert seg ic dat cirurgie is een konst
der medicinen, mit welken wij gheleert
werden mit handen te werken. Dat seg ic
om theuorijc, die men alleen begrijpt mit

G.1] Alse wy seggen dat cyrurgie is een
so wy der seggen dat cirurgie is een
sunderlinghe werkinghe die welke is een
overtallige ende een corruptibele dint van
den welken gheen kunst is. Ende dat wert
to ghedaen medicinael, want dit wort
"kunst" wert niet properlic nomen mer
ghemeenlic also gheheel. Alze men seit "is
ghewerc" ter differencien van der theoriken.
kunst,
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G.2] Cum dicitur: "cum manibus", ad
aliorum dicitur practice instrumentorum
differentiam.
G.3] Cum dicitur: "in humano corpore",
dicitur ad differentiam marescalorum I
qui circa bruta cum manibus operantur;
sed quoniam hucusque posset tota practica sic diffiniri / adduntur tres differentie
cunctas operationes et singulas cyrurgici
continentes, que sunt: continuum solvere
/ solutum continuare l et superfluum
removere.

G.2] Alsoe men seghet: "metten handen."

G.5] Cum autem dicitur: "quantum possibile fuerit", dicitur / quare ne dicatur /
ille non est cyrurgicus, qui membrum
lesurn ducit ad meliorem possibilitatis
modum / licet non ita pulchrum vel integrum sicut erat.
G.6] Cum dicitur: "secundum intentionem theorice", dicitur ut sciatur quod
necessarium est cyrurgico scire theoricam
l sicut apparebit apertissime in suo loco.
H.1] ¶ Partes generales cyrurgie I quicquid dicant alii I sunt tres intentiones
cyrurgie / que in proprio erunt capitulo
declarate.
I.1] ¶ Corpus autem humanum et membrum tam consimilia quam officialia sunt
propinqua cyrurgie subiecta / super que
totum opus fabricatur.
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G.3] Ende men seghet: "in den menscheliken lichame", ter diffinicien van den
ghenen die wercken an stomme beesten.
Maer omme dat tote hier al die practiken
mochten [3r°] aldus werden bescreven,
soe leeden siere toe drie werke dair in ghehouden es datter syurgien toe beboert; de
welke sijn: vergaderende salverende, ende
tghesceedene vergaderende, tovervloyende of te doene,

G.5] na dat moghelic es den cyurgien, de
welke es schuldich te leedene tghequitste
leed te siere moghelicheit, al en eest niet
alsoe schone alst was.

G.6] Bedi men seghet: "na die meninghe
van theoriken", dat hi moet te theoriken,
als men wel segghen sal.

H.1] Die generale meninghen sijn drie,
die men verclaren sal in sijn capittel.

1.1] De liede, beede anbachtenghe ende
leedeghe, sijn sculdich te sine wel ghesticht van den cyurgien.

U

A

sinen eynde ende mit speculacien.
G.2] Ende als men seit: "mit den handen", soe seit men die practike.
G.3] Voert seyde ic: "in den menschen
[ 1 v°a] lichamen", om een onderscheyt van
meysteren. Cirurgie is van maerscalken
die niet en werken in den menschen lichamen, mer in onredeliken dieren, alse in
peerden. Voert werden daer boven ghenoemt die begheerten die een sirurgicus
hebben sal.

G.3] Ende als men seit: "in den menschen
lichaem", dat seit ter differencien (idest
onderscheit) van den werken de men mit
handen in die stummen deren doet. Mar
daer om noch tot hiir mochte werden ghediffiniert alle die practike, so wert daer to
daen dre differencien, de houden alle die
werken van cyrurgien de welke siin dese:
alset ghehele to scheiden, ende tscheidene
to helen, ende tovertallige af te doen.

G.4] Daer spreect Lanfrancus op in den
derden cappittel hier nae.

G.6] Voert seyde ic hier boven "nader
begheerten van theorijc", op dattet openbaer sy dat een sirurgicus sal weten een
deel van speculacien ende theorijc, ende
onderscheyt van dinghen.

I.1] ¶ Uut deren is cundich, dat cirurgie is
fundeert ende ghestichtet uut des menschen licham ende van des menschen
leden.
I.2] Ende dit is dat eerste cappittel.

G.5] Mer also wert componeert: so ne
werter niet moghelix gheset, dan het niet
moet werden gheseit: "de en is gheen
cirurgijn de tquetste lit leit ten beteren
staet, al is dat saek dat het niet schoen en
is [8r°] ofte heel alsoet was."
G.6] Ende als men seit "na den meninghe
der theoriken", dat wert gheseyt dat men
moet weten dat den cirurgiin is orberlic to
weten de theoriken alsoet openbaerlike
sal verliken in siin stede.
H.1] Die generael partien der cirurgien:
so wat de andere seggen siin dre meninge
der cirurgien, die welken in haer properlic
stede werden gheclareert.
I. 1 ] Mer die menschelike lichaem beide
de ghelike lede ende die dienlic siin onderwerpen der cirurgie optie welke alle de
cirurgien wert ghesticht.
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Traktaat I, Doctrina I, Kapittel 2
Titel] ¶

DE QUALITATE FORMA

Titel] ¶

VAN DER GROETHEDEN,

MORIBUS ET SCIENTIA CYRURGICI.

VORMEN, CONSTEN ENDE MANIEREN

DOCTRINE PRIME, TRACTATUS PRIMI

CYURGIENS.

CAPITULUM II

A.1] Necessarium est quod cyrurgicus
proportionatam habeat compositionem
et complexionem similiter temperatam.
A.2]

Rasis: "Cuius

facies formosa non

est / impossibile est bonos habere mores."

A.3]

Et Avicenna: "Mali mores male

complexionis speciem sunt sequentes"; et

ut

bene formatas /
longos / corpus forte

etiam manus habeat

digitos graciles et

non tremulum / et membra cuncta habilia

A.1] Het is noetzake, dat die cyurgien
hebbe ene goede complexie, ende ghetemperde.
A.2] Rasis seid: "Des welcs aensichte
scone es, het en es niet onmoghelijc dat hij
hebbe goede seeden."
A.3] Ende Avicenna seghet dat na quade
ghedaente volghen gherne quade complexie. Ende dat hij hebbe langhe, smale
vinghere, niet bevende, ende al die leede
hebbe abel omme te doene goede wercke.

ad perficiendum bonas anime operatio-

nes.

A.4]

Sit subtilis ingenij / quoniam apponendorum quantitas non potest litteris
ullatenus denotari.

A.4] Ende hij moet sijn subtijl van sinne.
Galienus seit, dat men de conste des cyurgiens niet bescriven en mach.

A.5] Galienus: "Sit naturalis humilis et
fortis animi non audacis. Naturali scientia sit munitus / non medicina solum sed
in omnibus partibus phylosophie studeat
/ naturalis logicam sciat / ut scripturas
intelligat / loquatur congrue / quod docet
grammatica / propositiones suas sciat
rationibus approbare / quod docet dyalectica / verba sua sciat secundum intentionem propositam adaptare I quod docet
rethorica."

A.5] Ende hij moet sijn oetmoedich ende
sterck van sinne ende stout. Ende hij moet
bewaert sijn van toevallender consten, niet
allene in medicinen, maer in alle die deele
van philosofien, ende hij moet studeren
logike. Ende hij moet die ghescriften verstaen, ende gramarie om wel te sprekene,
ende logike omme sine redene wel te proevene. Ende hij moet leeren rectorike omme
sine woerde wel te ordinerene na de
meneghe van der ieghewordighe tijt.
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Traktaat I, Doctrina I, Kapittel 2
Titel]

DAT ANDER CAPPITTEL IS

Titel]

DAT ANDER CAPITTEL IS HOE

VAN GHEDAENTEN, ENDE VAN SEDEN,

DIE SURGIJN GHEFORMIERT SAL

ENDE VAN KONSTEN DES GHENEN DIE

WESEN IN SINEN SEDEN, ENDE CUN-

SIRURGIE SULLEN OFENEN OF HAN-

STEN, ENDE HANTTIERINGHE, ENDE

TIEREN.

GHEWONTEN VAN ALLEN DINGHEN
ENDE WAT HEM NUTTE IS.

A.1] Hets nutte dat een cirurgicus heeft
een goede complexi ende enen ghetemperden maecsel.

A.1] Hets noetzakelic dat de cirurgiin
hebben gheproponeerde schepnesse, ende
oec ghetemperde complexien.

A.2] Want meyster Rasus seyt: "Hets
ommoghelic dat die van goeden seden
waer, dat die een bose faty hebben solde
oft finosomie hevet."
A.3] Oeck seghet Avicenna: "Die quade
seden sijn navolghende een quade cornplexie." Oeck so ist nutte dat een cirurgicus hebben sal wael ghemaecte hande,
smale [lv°b] vijngheren ende lanc ende
sterck ende vif, niet bevende ende wel
ghesette leden, opdat hy volbreynghen
mach al dat tot cirurgicus behoert.

A.2] Hiir af seit Rasis: "Des welcs aensichte is schone, hem en is niet onmoghelic to hebben guede seden."

A.5] ¶ Galienus seyt, dat een cirurgicus
sal natuerlike oetmodich wesen ende
sterck ende niet coen van moede. Oeck sal
hy gheleert wesen in konsten, niet alleen
in medicinen, mer in allen natuerliken
konsten. Hy sal oeck volcomeliken connen spreken ende sine woerden mit reden
connen bewisen. Ende dat die konst die
logica heet. Oeck sal hy sinen woerden
palieren, ende suetelic segghen. Ende dat
leert die konst die rethorica heet.

A.3] Ende Avicenna seit: "De quade
seden siin navolghende der ghedaenten
ende der quader complexien." Ende dat
hy oec hebbe die handen wel ghescapen,
die vingeren clene, graceliken ende lanc,
ende al den lichaem sterck ende niet
bevende. Ende al de leden des lichaems
sterck ende abel om te fulmakene die
gueden werken der zielen,
A.4] alse mit subtilen pensen ende dencken. Want de quantiteit [8v0] van dien de
iegen hem seggen sellen, mocht men mit
ghenen litteren scriven.
A.5] Galieen seit: "Hy moet natuurlic
oetmodich siin ende sterc van sinne, ende
niet tovallende. Ende niet gheleert alleen
in medicinen, mer in allen delen van philosophien naturalen. Hy moet kennen
loyke, up dat hy die scrifture mach verstaen. Ende hy moet leren by siner gramerien rechtlic to spreken, ende hy moet
syne sake proven mit reden, ende dat leert
dyaletica. Ende hy moet synen woerden
kunnen bytaemlic maken to siinre
meninghe, ende dat leert rethorica.

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN / 299

Latijn

G

A.6] Adeo noscat ethicam quod spernat
vitia et mores habeat virtuosos / non sit
gulosus I non adulter / non invidus I non
avarus / sit fidelis. Sic se totum egro exhibeat I quod nihil ex parte sua I de contingentibus omittat.

A.6] Ende hi moet hantieren goede zeeden en scuwen quade. Hij en moet niet
gulsich sijn no hoerier, noch vreck, no
nidech, maer ghetrouwe. Ende hij moet
hem alle te sinen zieken gheven, dat hij
niet achter en late dat den zieken toe
behoert.

A.7] In egri domo verba cure non pertinentia non loquatur.

A.7] Ende en spreke niet vele woerden
voir den zieken dan te siere cure behoert.

A.8] Mulierem de domo egri / visu temerario respicere non presumat / nec cum ea
loquatur ad consilium nisi pro utilitate
cure / non det in domo egri consilium nisi
petitum / cum egro vel aliquo de familia
non rixetur I sed blande loquatur egro I
promittens eidem quamcumque salutem
in egritudine.

A.8] Ende en zie niet vele opt wijff van
den huus, ende en hebbe neghene rade
dan ter nutscepen van die sieken. Ende en
scelt niet ieghen den zieken, noch ieghen
niemen van den huus, nem ware sprect
goedertierlijke tale. Ende gheloeft den zieken ghesontheit in al dattu moges.

A.9] Et si de ipsius salute fuerit desperatus I cum parentibus et amicis casum
prout est expositione non postponat.
B.1] ¶ Curas difficiles non diligat / et de
desperatis nullatenus [167v°13] se intromittat.
B.2] Pauperes pro posse iuvet / a divitibus bona salaria petere non formidet / ore
se proprio non collaudet I alios aspere
non increpet I medicos omnes honoret et
clericos I nullum cyrugicum pro posse sibi
faciat odiosum I sic ad virtutes intendat
pro posse I quod de ipso bona fama I
bonumque nomen comiter prebeatur I
hoc docet ethica.

A.9] Ende wanhopet hij van der ghesonde, soe segghet den naesten vrienden.
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B.1] Ende en neme neghene zwaere cure
ende en onderwint u niet vandaer ghi u of
wanhoept.
B.2] Ende helpt den armen na sine
macht. Ende en scaempt u niet den rijken
te eesschene [3v1 goeden solaris. Ende en
sprect niet scerpelike op ander liede. Ende
eert alle medecijns ende cyurgiens ende
alle clercke. Ende en maect ne ghenen
cyurgijn leedech. Ende keerd u te doechden, dat men van u spreke goede mare
ende goede name. Dat leert etike.

U

A

Oec moet een cirurgicus manierlicweten, op dat hy dat quade scuwe
ende doghet an neme. Oeck en sal hy niet
wesen gulsich ofte overspel driven of niet
nidich wesen ende niet vrack ende ummer

A.6] Ende hy moet kennen ethicam, dat
hy verantworde quaetheide. Ende hy
moet hebben doechdelike seden, alsoe dat
hy niet en moet siin putierachtich, noch
nidich, noch wrekich, noch ghirich, mer
hy moet siin ghetrouwich. Ende hy moet
hem altomael gheven te sieken so dat hy
niet en moet achterlaten an den sieken,
dan hem to byhoert.
A.7] Ende int huus des siekens sel hy
spreken gheenrehande woerde dan de ter
cure to by horen.

A.6]

heyt

trow. Hy sal hem oeck so gheven tot sinen
sieken also

dat

die sieke

niet by hem ver
-sumetnwrd.

A.7]

Voert

soe en sal

een

cirurgicus

gheenrehande woerde in sijn paciens huus

maken, dan

toe

spreken dan dat alleen

der cure to behoeren.

niet des paciens wijf
onwijslic aensien, noch mit hoer spreken,
ten sy dat sake dattet sij van dinghen die
ter curen to behoren, [2r°a] ende die hy
daer toe heeft. Hy en sal oec niet kiven
A.8]

Hy en sal oec

mit sine pacient of enighen in den huse,

woerden spreken den
ende dichte loven sijn beste ende

mer hy sal suverlike
sieken,

A.8] Ende hy en sal micken noch seen up
dat wiif van den huse des zieken. Noch hy
en sal niet spreken mit hare in rade, sunder dat de cure to byhoert in nutticheit.
Noch ghenen van den huse des zieken
gheven raet, sonder dat die zieke an hem
versoket iof enich van die dienstluden.

Ende en schelde niet den zie[9r°]ken noch
nemen van den huse, mer hy sal

mit

sijn salicheyt.

hoveslike den seken altoes toe gheloven-

verre als hy mach,
te sire salicheit.
dat sake dat die sieke sy

dighe sondicheit, also
altoes troestende

A.9] Ende hevet hy mist twyvel van den
sieken, dat sal hy openbaren des sieken

A.9] Ende is

naesten vreenden.

berichten herdelic. Hy sal eren alle meysteren ende clerken ende sonderlinghe van

vader ende moder iof vreenden.
B.1] Ende de cirurgiin sal oec gheen
sware cure min noch mer an nemen die in
wanhopen sim.
B.2] Ende hy sal helpen den armen na
siinre macht, ende hy en sal hem niet scamen van den riken to nemen gueden Toen.
Ende hy en sal hem selven niet prisen mit
sinen monde ende hy en sel niet spreken
scheldende tenen anderen. Alle de medici
eren, ende clercken. Ende-neslhy

medicinen. Hy en sal oec niemant van

iegens ghenen cirurgiin en make nidicheit

B.1]

Oec sal

een cirugice gene zware cure

minnen ofte onderwijnden van den ghenen daer hy van mishoept.

helpen den armen waer
Ende hy en sal hem
niet scamen van den riken goet Toen te
nemen. Hy en sal hem niet loven ofte bagB.2]

Hy sal oec

hy mach

om

God.

hen. Hy en sal oec niement berespen of

sijnre konsten to viande

maken. Aldus sal
dat

hy climmende wesen in duechden op

wanhopich van siinre ghesonde, so toget

na

siner

macht. Ende hy sal hem ten
na siner macht also dat-

doechden setten
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C.1] ¶ Sic adiscat physicam / quod in
cunctis operationibus / sciat instrumentum eius cyrurgicum theorice regulis
approbare I quod docet physica.
C.2] Nam necessarium est quod cyrurgicus sciat theoricam sicut potest syllogizando probari: "Omnis practicus est
theoricus / omnis cyrurgicus est practicus
/ ergo omnis cyrurgicus est theoricus."
Maior probatur per textum
C.3]
Avicenne dicentis / quod res medicaminis
id est practice per unam trium rerum
completur. Una regimen nutritionis est I
alia: medicinarum exhibitio. Tertia: operatio manualis / quod dicunt Galienus,
Joanni / Constantinus et Haly.

C.11 Ende also moeti leeren philosofie, so
dat hij weet al sijn werck tinstrument van
cyurgien ende te provene met theoriken
reglen, twelke leert philosofike.
C.2] Bedi het es noetsakelijc den cyurgien
dat hij weet theorike, also men proeven
mach: "Elc cyurgien die de theorike weet
es practick, ende elc practick es theorijck."
C.3] De major es openbaer bi den text
van Avicenna, die seit dat de dinck vander
practijke bi I van III dinghen wert vervult.
Deene dat es wetenthede met regimente
dat voetsele. Tander: ghevinghe. Terde:
werckinghe van der hant. Twelke seit
Galienus, Constantijn ende Jhean ende
andre.

C.4] Haly vero abbas non composuit nisi
duas. Una regimen et medicina / alia operatio cum manu.

C.4] Maer Ali Dalit ne setter waer II. dat
es regiment ende medicine; een ander
werck van der hant.

C.5] Minor probatur per diffinitionem
theorice ipsius et practice / se sibi adinvicem respondentes. Nam theorica est perfecta rerum notitia solo intellectu capiendarum / subiecta memorie rerum operandarum.

C.5] De minore es openbaer bi der diffinicien van den theorijken ende practijken,
die hem onderlinghe onderscouwen; bedi
theorike es vulmaecte kennesse der dinghen, alleene te begrijpen ende verstaen,
onderworpen der denckenessen der werckender.
C.6] Bedi, na die ordine der virtuut, soe
wert die dinck eerst verstaen, dan begrepen van der memorlen.
C.7] Daer omme behovet dat men theorijke, eer men yet begrijpt metter memorien omme de theorijke te bringhene ter
practiken,
C.8] de welke es te toeghene die theorike
met claren sinne ende ten werke van der
hant.

C.6] Secundum virtutum ordinem / prius
res ab intellectu percipitur quam memorie
commendetur.
C.7] Patet ergo quod homo prius adiscit
theoricam / quam ipsam possit memorie
commendare I ad hoc ut possit subijcere
theoricam operando.
C.8] Practica vero perfectam est theoricam demonstrare in sensu propatulo et in
operatione manuum / secundum preeun-
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die goede maree van hem springhe

A
tet werc gheve van hem gueden name.
Ende dit leert ethica.

C.1] ¶ Boven al sal hy leren spreken van

C.1]

natuerliken konsten, op dat hy sijn off ci-

werke siin instrument van cirurgien can

um of sijn ambocht toe rechte vive, wat

proven mit theoriken regulen, de welke

dat daer van is.

leert phisica.

Ende also leert phisica, dat hy al siin

C.2]

Want hets noetsaec dat die cirurgiin

kan phiseliken theoriken, also dat men
mach proven: "Want alle cirurgiin is een
practicus, ende elc practicus is theoricus;
daerom alle cirurgicus is theoricus."
C.3]

De maior wert provet by Avicenna,

seggende dat de dinc van der practiken
der medicinen vervult wert mit enen van
dre dingen. Dat eerste is regiment van den
voetsele. Tander mit gemengen van medicinen. Dat derde mit werkinghe van der
hant. De welke [9v 0] seyt Galienus,
Johannes, Constantinus ende Hali de
Abt.
C.4]

Ende andere en setten der niet meer

dan twe. Teerste: regiment ende de medicine, ende dat ander: werkinghe mit der
hant.
C.5]

De mont wert gheprovet by der dif

finicien van der theoriken ende van der
practiken, de den ene ten anderen bescouwen. Want theorike is fulmaecte kennisse
der dinghen, die to begripen is alleen mit
der verstandenisse, ondergheworpen der
memorien der werken der dinghen.
C.6]

Want na der orden der virtuten, so

wert en dinc eer ontfaen ter verstantenissen eert wert ghemendert in der memorien

C.7]
daer to dat hy mach de theorike onderwerpen werkende.
C.8]

Die practike is togende ten sinne

ende mit werken van der hant na die vergaende verstandenisse van der theoriken.
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tis theorice intellectum.
C.9] Patet ergo quod practicus per scientiam sibique notam theorice operatur / sic
patet syllogismus / quare necessario conclusio sequitur ex premissis.
D.1] ¶ Practica sensualiter nos docet
quottidie cyrurgicum instrumentum / et
finis qui sequitur ex officio cyrurgie I
quod necessarium est cyrurgico scire partes omnes et singulas medicine.
D.2] Nam si scientia elementorum / que
est primum principium rerum naturalium
cyrurgicus ignoret I omnino ignorabit
scientiam commixtionum operi suo necessariam ut patebit.

E.1] ¶ Sciat ergo cyrurgicus I quod omnia
corpora commixta / que sunt infra lunarem circulum ex quattuor simplicibus corporibus / que sunt: ignis aer aqua et terra
suas formas adinvicem confrangentibus
generant.
E.2] Illa vero elementa propter ipsorum
utilitatem et contrarietatem qualitatum a
corporali vita multum sunt elongata I sed
cum suis qualitatibus veniunt in commixtum I ita quod minima pars unius / minimam partem intrat alterius.
E.3] Ulterius commixtio frangit eorum
contrarietatem et formam I et inde sequitur alia forma ex admixtione substantiarum / et nova complexio ex commixtione
suarum qualitatum.

E.4] Et quantum commixtio ab elementorum contrarietatibus elongatur I et ad
medium complexio vicinat / tanto commixtum est habilius ad recipiendum nobilem formam vite I que quidem nobilitas
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D.1] Ende hets noetzakelijc den cyurgijn
te wetene alle die deele van medicinen.

D.2] Bedi, weet hij niet de cuurs van den
elementen, de welke sijn teerst der onnatuerlikere dinghen den leden, hij en sal
niet moghen weten der minghelinghen der
complexien, alst blijken sal.
E.1] Daer omme moet die cyurgijn weten
dat die minghelde lichame, die onder den
cirkel van der manen sijn, sijn van IIII
simplen elementen - dats water, lucht,
eerde ende vier - te gader staende met
haren vormen.
E.2] Bedi, dese elemente sijn zeere verwerret in den lichame int leven, ende teen
metten andren contrarie doet. Maer in
ghedaenten comen sij soe int minghelen,
dat tminste deel van den eenen gaet int
minste deel van den andren,
E.3] ende die minghelinghe breect hare
contrarie. Ende daer of volghet een andre
vorme uter minghelinghen der substancien ende dan wert daer eene nieuwe complexje ende derghelijke uter minghelinghe
der ghedaenten.

u

A
C.9] Daer by ist openbaer dat die practi-

D.1] Sal hy weten sirurgie, soe ist noet
dat hy een deel bekent van der medicinen.

D.2] Want ist sake dat hy die konst der
elementen niet en weet daer alle dinck of
ghemaect sijn, so en can hy niet bekennen
die complexien, ende die complexie van
natuerliken [2r°b] naturen.
E.1] Hier om wert alder menschen lichamen die onder den hemel sijn gheworden
van vier simpelen lichamen te formieren
toe samen breken, alse van vuer, lucht,
water ende eerde.

E.2] Dit sijn vier elementen ellic sonderlinghe, ende hebben qualitatis (dats een
val of ghedaente), alse dat vuer is heet
ende droghe, die lucht heet ende vocht,
ende dat water cout ende vocht, ende die
eerde cout ende droghe.

siin werct uuter verstandenissen van der
theoriken, al daer is openbaert die sylogisticus, dattie volget by noetsaken uten
premissen (dats uten voergeseyden).
D.1] Die practike leert ons daghelix ende
sinlix dat instrument van der cyrurgien,
ende dat ende daer of volget uut dat
ambocht van der cirurgien te weten alle
delen der medicinen.
D.2] Want sy dat sake dat de cirurgiin niet
en weet de kunsten der elymenten, de
welke siin byghinsel al der natuurliker
dinghen, sone sal hy niet weten de kunsten
der vergaderingen die in siin werc noetsakeliken siin, alsoet wel bliken mach.
E.1] Hiir[ 1 Or°]om moeten die cirurgiin
weten dat al de ghemengede lichamen, de
welke siin onder manen cirkel, werden
gewonnen ende nemen haer vorme van
IIII simplen lichamen - de welken siin dus
heten: vuer, lucht, water ende eerde.
E.2] Want de elementen om hoer eenlicheide ende om contrarie ghedaenten soe
en siin si eer ververret van den lichaemliken levene. Mer si comen mit haer ghedaente int ghemengede, so dat tminste
dele van den enen gaet in dat minste dele
van den anderen,
E.3] ende die menginge breket hoer contrarie vorme uter menginge der substancien ende eene nieuwe complexie des ghelike uter menginge der ghedaenten.

E.4] Ende so die menginge meer wert ververret van der contrarien der elementen
ende de complexie midde wert ghemenget, in also voel ist ghemengede bequame
to ontfane een edel vorme des levens, de
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super omnia commixta corpora in
humano spiritu recipitur.
F.1] ¶ Sed quoniam qualitates / que cum
illis elementorum corporibus veniunt in
commixtum / ita quod eas impossibile est
a corporibus separari sunt quattuor: calidum, humidum, frigidum et siccum, et
complexiones sunt per illas / necessarium
fuit in commixtis corporibus complexiones quattuor reperiri / quoniam cornplexio nihil aliud est quam quedam qualitas commixta in toto / similique ex actione et passione contrariarum qualitatum
in elementis inventarum I ita quod minima pars unius minimam partem intret
alterius / et pervenit in commixto.

F.1]

Ende omme dat die complexie bij hem
sijn, waest noetsa[4r°]kelijc in die gheminghelde complexie te vindene die Iiii,
bedi de complexie es anders niet dan ene
minghelinghe der ghedaenten.

F.2] Et quoniam ille quattuor cornplexiones scilicet: calida frigida humida et
sicca aliquando componuntur / ut calida
et humida, calida et sicca, frigida et humida, frigida et sicca, et sic sunt octo IIII simplices et IIII composite.

F.2] Ende omme dat die mi complexien
sijn cout, droghe, wack ende heet, so sijn
van desen ghecomponeerden.

F.3] Et quoniam ille octo aliqando sunt
cum materia, aliquando sine materia / et
sic sunt sunt xvI.

F.3] Ende omme dat die ghecomponeerde sijn some wilen met materien ende
some wile sonder materie, bij diere redenen siere 16.
F.4] Ende omme dat die xvi na eneghe
verstannesse moghen sijn naturlick of
onnaturlic, soe siere xxxll.

F.4] Et quoniam ille xvi secundum aliquam considerationem possunt esse
naturales alicui et alicui innaturales I et
sunt XXXII.
G.1] ¶ Et quoniam inter complexiones
necessarium est unam reperiri equalem /
ad quam complexiones alie comparentur /
reperta est equalis complexio I que in
homine respectu aliorum commixtorum
corporum reperitur; non tamen dicitur
equalis elementorum pondere vel mensu-
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G.1] Ende omme dat noetsakelijc es
onder die gheminghelde lichame i effene
te sine ghewonden ter welker dander complexien worden brocht.

U

A

Ende aldus sijn daer xvi complexien.

de ghemengede lichame wert ghevonden in den menscheliken gheest.
F.1] Mer omme datte ghedaente de
comet in die ghemenghe mitter lichame
der elementen, want hets onmogelic te
aftodone van den lichame dier siin veer,
als: hetten, coude, natheit ende droechte.
Ende die complexien siin daer by. Ende
daer om wast noetsakelic in den ghemengede lichamen te 'III complexien. Want
die complexie is anders niet dan gheliic
mengenge in lichaem der deren de welke
is mit werkinghe ende mit ghedoghingen
van den contrarien ghedaenten ghevonden
in die elementen, so dattet minneste deel
van enen gaet in dat minneste van den
anderen, ende comen [10v1 int ghemengede.
F.2] Ende omme dattie veer complexien
(dats hette, coude, droechte ende naetheit) onderwilen werden menget, alse hetten in natheit, coude in natheit, hetten in
droechte, coude in drochte, ende also seinre VIII, dats Hi' simplen ende III' ghemengede.
F.3] Ende om dat de viii onderwilen siin
sunder materien, ende ondertiden mit
materien, also siin der xvi.

F.4]

F.4]

welke edelheide boven alle

F.l]
Ende aldus sijn vier qualitatis die menne
in den elementen vijnt, alse heet, vocht,
cout ende droghe.

¶

Ende hets noet dat

men dese vier elementen weet die aldus
sijn ghemaect. Ende aldus seg ic voert dat
van den "i' qualitatis ofte ghedaenten vint
complexien. Want complexie anders niet
en is dan een ghedaente in den licham des
diers, van werck ende van passien, ende
lillen van contrarien qualitatis ofte ghedaente, die men in den elementen vint.

F.2]

Ende aldus vijnt ic dat dit vier com-

plexien sijn alse heet, cout, vocht ende
droghe. Colt ende droghe aldus sijnder
VIII, alse in "'I simpelen ende " ii tesamen
gheset sijn.

F.3]

Voert sijn dese acht somwilen son-

der materien, somwilen in eenre materien.

Dese moghen som natuerlic wesen,

Ende om dat die xvi mogen na ener

ende som onnatuerlic. Ende aldus sijn

merkinghe siin natuurliken ende na ene

daer xxxII.

siin onnatuurliken, al so siin der xxxii.

G.1] Nochtan sal to weten: [2v°a] ist sake
men in een yghelic licham vier cornplexien vint, noctant sijn die vier complexie alre lichste ende subtilixte in desen
menschen gheworden, want een mensche
een volcomen dier is boven alle lichamen.
dat

G.1] Ende om dat onder die ghemengede
lichaem was noetzakelic te vinden een
effene, ter welken alle dandere complexien mogen werden ghedisponeert
(dats toghevoghet), so is vonden in den
menschen ene evene complexie, de welke
wert ghevonden in den menschen, ende in
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ra sed iusticia quadam.

G.2] Elementa enim in homine ad tale
perveniunt medium ab eorum contrarietatibus elongata I quae non potuerunt in
alio commixto corpore pervenire / et
respectu complexionis humane quelibet
res alia calida frigida et humida et sicca
nuncupatur.

G.2]

Men vint dinghen die sijn some wack,
some droghe, some cout, some heet, dits
van allen zaken,

H. 1 ] ¶ Illam namque rem sive [ 168r°a]
cibalem sive medicinalem respectu humani corporis dicimus esse temperatam / que
cum passa fuerit a calore naturali / qui est
in nobis I non calefit nec infrigidatur / nec
humectatur / nec desiccatur / adeo ut calefaciat / infrigidet humectet corpora nostra
vel desiccet.
I.1] ¶ Et illam dicimus esse calidam in
primo gradu I que passa a calore naturali
/ qui est in nobis calefit / ita quod calefacit corpora nostra I non tamen tantum
quantum plus calefacere posset sine aliquo nostro nocumento.

H. 1 ] weder het es spise of medicij ne. Hets
goet ghetempert ende dincket u ghetempert int ghevoelen, so dat men niet te heet
en bescet, waer het vercoelt ende wert nat
ende en droghet niet, so iudeerd coud.

J.11

¶ Illam autem in secundo gradu
calidam / que passa a calore nostro calefit
I adeo quod taliter nos calefacit I quod
non plus calefacere posset I quin noceret.

J. 1 ] Ende wij segghen dat die heet sijn in
den II graet, die soe heet zijn als si ghevoelen naturlike hitte in den mensche, dat
si so verhitten dat men se scuwen soude,
waren sij heeter.

K. 1 ] ¶ Et illam in tertio gradu / que calefacta a nostro calore calefacit / ita quod
inde perveniat sensibile nocumentum.

K. 1 ] Ende wij segghen die heet sijn in den
III graet, dat die so heet sijn alsij ghevoelen onse naturlike hitte, dat si werden so
heet datter of comt een ghevoelijc deren
waert heeter.
L. 1] Ende wi setten die heet sijn in den IIII
graet, als si bevoelen van onser naturlike
hitte, destrueren openbaerlike. Ende weet

¶ Et illam in quarto gradu calidam
appellamus / que a calore nostro passa
calefacit et destruit manifeste; eadem
L.1]
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I.1] Ende werdet droghe, so wijsen wijt
heet in den eersten graet, al eest soe dat in
onsen lichame onse hitte verhit, waer niet
boven gaende ende berrende.

U

G.2]

Ende hier omme heten wy alle dinghen
heet, vocht, cout ende drughe na des
mensschen complexien,

H.1] ist spise ofte cruut oft wattet sy.
Want wy heten een dinck ghetempert dats
hoeveer ment doet aen des meschen
licham ofte aen natuerliken hetten des
menschen, soe en hettet noch ten koelt,
noch ten droghet, noch ten vocht onse
licham.
1.1] Ende dat dinck heten wy heet in den
eersten graet, wanneer dat beruert wert
van onsen natuerliken hetten, ende soe en
hettet nochtan niet seer, ten mochte wael
meer hetten dattet ons nochtan niet en
deerde.
J.1] Ende dat dinc, heet in den anderen
graet, dat is wanneert beruert wert van
onsen natuerliken licham hetten, so hettet. Nochtan so heettet also seer, waert
sake dattet meer hettede, so soudet ons
deren.
K.1] Ende dat dinck heten wy in den derden graet, dat verhet ons natuerlike hette,
ende also seer dattet bevolic deert ende
ons scaet.
L.1] Ende dat dinc in den vierden graet,
dat openbaert ons verdervet. Ende dese
leringhe sal men hebben van den anderen

A
comparacien van alden anderen ghemengeden lichamen. Nochtan is hy niet gheseyt e ffene van ghewichten van den elementen, mer in gerechtichede.
G.2] Want die elementen comen ten sulken middele in dat menschen ververret
van hoer contrarie, ten welken sy niet
comen mogen in anderen ghemengede
lichamen. Ende in bescouwen der menscheliker complexien ende elc andere dinc
ne mogen niet worden nomen van der
hette, coude, droechte ende nathede.
H.1] Want die dinc, weder dat se is spiselic of medicinalic in den bescouwen van
den menschen lichaem, so seggen wi dat
se is ghetempert, de welke als si doget
hevet van der natuurliker hetten die in
ons is, so en wert sy niet vercout, noch
verheit, noch vernattet, noch verdroget.
IA] Ende seggen wy heet in den eersten

[11r°] graet, de welke als hy ghedoget
hevet van onser natuurliker hetten die in
ons is, dat sie dan onser lichame heter
maken, nochtan niet so foele se ne mochtet heter maken sunder quetsinge ons der
of to komene.
J.1] Ende dien seggen wy in den anderen
graet heet, de welke als hy ghedoecht
hevet van onser natuurliker hetten, dat hy
ons dan verhet, also dat hy ons niet meer
en mochte verhetten, het soude ons deren.
K.1] Dien seggen wy in den derden graet,
de welke gedoecht hevet van onser
natuurliker hetten ende si ons also dan
verhettet dat ons dan der of comet een
ghevolentlike deren.
L.1] Den heten wy heet in den HI' graet,
de welke ghedoecht van onser hetten dat
si ons dan al so onstelt iof dat lit destru-
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enim doctrina de aliis habetur complexionibus.

dat dese prouve es in dander complexie,
also wel in cout, in versch, in droghe.

L.2] Quod enim cyrurgico scire de cornplexionibus corporum et membrorum et
medicinarum sit necessarium sensualiter
sic per experimentum probatur.

L.2] Ende het es den cyurgien noetsakelijc te wetene die 1m complexie van den
lichame ende van den leden ende van der
medicinen, van den cruden ende van den
dyeten. Ende het es openbaer der sinnen.
L.3] Ick Bette een exempel also dat ii
manne werden ghewont teenen gadre,
teere steden, op ene ure, even oude, met
een zweerde in de middewert van den
arme dweers, waer deen es van eere hee
ende dander van-ter,wackomplxin
eere couder. Der gheroenege segghen dat
dese II werden ghenesen in eere manieren,
waer die conste van cyurgien leert ons dat
men se niet es schuldich eens te curerenne.
Want wij moeten ons ontsien van den
heetsten, dat hij niet een cortse, ende lat-

L.3] Ponatur quod duo viri sint in eadem
hora et in eadem etate et in eodem loco /
ut in medio brachii ex transverso cum
ense vel simili gladio vulnerati I unus
tarnen est complexionis calide et humide
alius frigide et sicce; laycorum usus et opinio iudicat quod uterque istorum simili
modo medicetur / sed scientia complexionis nos docet per instrumentum cyrurgicum rationabiliter approbata I quod
ambo non debent uno modo curari I
immo de primo timebimus scilicet de illo
qui est calide complexionis / ne incurrat in
febrem / et ne in membro superveniat
calorem apostema.

L.4] Nam dicit Galienus: "Membra calorem apostema habentia sunt febri sicut
fons, corpori sicut fornax."

L.5] Nam hec complexio ut testatur
Galienus, Ysach et Avicenna omnibus
aliis preparatior est ad febrem.
L.6] Quid ergo liet? Considerabitur si
multus sanguis exivit de vulnere / quod si
sic bene quidem. Si autem non / faciemus
ipsum flobotomari ex brachio contrario
vel pede eiusdem lateris / si virtus et etas
conveniant I vel ventosabimus ipsum ex
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ter neghene aposteringhe en come upt led.

L.4] Bedi Galienus seit: "die heete lede
aposteme beteekent corts, alse [4v1 de
fontaynen van den lichame rennen van
der apostemeringhe, die gloeyt alst ware
een fornays ten andren leeden ende ten
ghebeteekeliken leeden."
L.5] Galienus ende Ysac ende Avicenna
orconden alle, ende alle donderinghe sun
ghebieder van den corts.
L.6] Wat sal men dan daer toe doen?
Men sal merken offer vele bloets es ute
ghelopen. Ende eest niet, soe loeten laten
in den anderen aerm of in den voet an die
zelve zijde, of hij van heeter complexien es
ende vulbloets ende steerc. Ende es hij

U

A

drien, alse [2v°b] cout, vocht, ende droghe.

eert openbaerliken. Ende dese selve leringe mach wesen gheven van den anderen
dre complexien.
L.2] Ende dat een cirurgicus dese com- L.2] Daer den mediciin noetsaeclic is to
plexie weeten sal dat proeve ic aldus.
weten de complexien van den menschen,
ende van den leden, ende van der medicinen, dat wert gheprovet by der cirurgien
experimenten.
L.3] Ic sette datter twe mannen sijn ghe- L.3] Ic sette dat II mannen werden ghewont in den arm over dwers mit enen wont in ene ure, ende beyde in die arm in
zweerde in eenre uren, ende dat sy sijn van gheliker stede als sie in die middenwert
even older, ende dat sy sijn van eenre ste- van die arme mit enen sweerde gheliic.
den ofte regioen. Die een sy heet van com- Ende die ene is van ener heter ende natter
plexien, ende die ander cout. Een leye ofte complexien, ende die ander van ener coueen leke die niet van complexien en wist, der ende droge complexien. Ende die sage
die soude die twe willen helen mit eenre van den leken ende die waninge is, dattie
medicinen. Mer trouwen dat en leert die werden ghenesen in eenre manieren. Mer
rechte const niet. Want van den eersten de gemene kunst der complexien leert ons
die heet is, daer sy sorge of hy en sal by den cirurgicen experimenten redelic
febres crighen (dat is den rede), of der geprovet, [11v1 dat sie beide in eenre
wonden mach comen een apostema.
maneren niet schuldich wesen siin to ghenesen iof cureert. Mer wy sullen ons van
den eersten ontseen, als ons leert de konst
van der complexien, alsoe dat hy niet en
come in coertze, ende dat die deen lede
niet en come heet apostema.
L.4] Want Galienus seit: "De leden de
heet aposteem hebben siin coertzen als
een fontein, des lichaem als een oven ende
de complexie."

L.5] Ende daer of sey Galienus. Oeck
ende Avicenna.

Ysaac

L.6] Wat sal men dan mit desen doen?
luttel of veel ghebloet
hebbe. Heeft hy luttel ghebloet, soe sal
men hem laten an die ander side of an die
selve siede, ist sake dat hy starck sy ende
out ghenoech te laten, ofte men sal hem
Men sal sien of dese

L.5] Als Galienus oercunt, ende Ysaac
ende Avicenna, ende al de andere, so ist
gereet den coertze.
L.6] Wat sal hy dan daer om doen? Hy
sal seen of daer voele bloed is uutgaen.
Ende ist al soe, dats goet. Ende ist al soe
niet, dan doten laten in den anderen arm
of in den voeten bi der selven syde, up dat
de virtuut ende outheit eens koninc. Iof
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duabus anchis I si virtus fuerit debilis I et
faciemus ipsum semel assellare in die / si
naturaliter non assellabit I cum suppositorio vel clisteri.

cranck, soe doetene ventosen an beede
hanken. Ende doetene gaen ter cameren
enenwerff sdages, op dat hi niet en doet,
met suppositorien of clisterien.

L.7] Et conducemus partes vulneris cum
sutura si fuerit necessarium I vel cum plumaceolis et ligatura solum I si sutura non
fuerit necessaria.
L.8] Et cetera faciemus circa vulnus I que
dicentur inferius suo loco proprio.
L.9] Sed supra vulnus medicinam ponemus defensivam de bolo armenico et oleo
rosato et pauco aceto / ita quod medicina
attingat ad finem vulneris / ne possit
humor ad locum vulneratum habere
decursum.
L.10] Et prohibemus ei vinum / carnes I
lac I ova / pisces I et cibos multum sanguinem generantes.

L.7] Ende leect te gader de dele van der
wonden met nayinghen of met cussinelle,
of met bindingen, op dat die nayinghe
ende dandere niet noetzakelic en es.
L.8] Dan sal men leggen omtrent de
wonde, alsoe staet int capittel dair off.
L.9] Ende op die wonde soe Lech een defencijf van bolen armenicus ende olie van
rosen ende aysijn, ende maket alsoe een
ungement so die medicine rake den ende
van der wonden, so dat die humore niet
en lopen te ghequetster stede.
L.10] Ende scuwe melc ende vissche ende
alle dinck dat vele bloets wint.

L.11] Sed erit contentus pro cibo iuscello
avene vel hordei cum amigdalis I et generaliter dieta tenui et stricta usque ad securitatem apostematis.

L.11]

L.12] Et si scimus ipsum ab apostemate
et febre defendere complexionis scientia
nos docet I quod iste celeriter debet curari sive liberari.
L.13] Alius vero non flobotomatur nec
ventosabitur / quia sanguis est pro thesauro in talibus conservandus.
L.14] Non prohibentur ei carnes nec
vinum / quia stomachus eius et digestiva
est debilis I et materiam non posset vulneri necessariam generare / nec timemus in
eo febrem / quoniam eius complexio ad
febrem non est apta.

312 / VERSLAGEN & MEDEDELINGEN

Ende die dieten van den ghewonden moet
nauwe sijn, des men versekert es van
apostemen.
L.12]
Ende die conste van cyurgien es desen,
cito ad materiam, haestelic te trineerne.

L.13] Ende den anderen en es men niet
sculdich te latene, want sijn bloet dats sine
scat.
L.14] Ende hout desen sonder vleesch no
wijn, want hare sijn coud ende cranck
onverterlic. Ende men moet ontsien den
corts, want deser complexie es bequame
die corts.

U

A

koppen of clistieren.

Ende men sal die wonde nayen, ist
te samen voghen
mit werke van keynpe, ende bijndense
L.7]

openbaer, of men sal se

L.8] ende doen voert als men hier na
leren sal;
L.9] ende legghen daer op een ungent
van diffentivum (dats een bescerminghe);
ende is ghemaect van bolus arnicum,
[3r°a] ende van terra sigilata, ende rosen
oly, ende een luttel wijn edix.
L.10] Ende alle spisen die bloet maken,
verbieden mit cleynre
diete, als eyer ende mellic ende vleysch
die sal men hem

L.11
also langhe thent hy versekert is van

rede

of apostemen.

L.12

Ende mit deser konsten sal hy veringhe
ghenesen.

anderen en sal men niet laten
heten, want hem dat bloet
orberlic is als een scat.
L.14]
Desen en sal men niet verbiede
vleysch noch visch noch wijn, ende want
sine maghe cout is, ende cranck toe verduwen. Oeck en ist gheen anst van desen
dat hy enighe febres sal krighe. Want sine
complexie en is niet bequame rede of
L.13]

Den

ghelijc den

men sallen leten mit ventosen an beyden
hancken iof armen, opdat hy cranc is.
Ende doten eenwerve des dages ter cameren gaen. Ende gaet hy niet ter kameren
natuurliken, dan doeten mit suppositorien iof mit clisteren gaen toe stoele.
L.7] Ende vergadert die wonde mit nayen
iof mit kussinelen iof mode's ende beiden.

L.8] Ende doet hem de cure de men uw
leren sal hiir na in siin stede.
L.9] Mer wy moten up de wonde leggen
een defensiif van bolo armenico, ende
oleo rosaet, ende luttic asiins, so dat die
mediciin raket teen eynde van der wonde,
so dat die humoren niet en hebben horen
loep ter ghewonder stede.
L.10] Ende wy moten hem verbeden wiin
ende vleisk, ende alle spise die voel blodes
maket, ende melc ende eyeren [12r1 ende
fisk.
L.11] Mer hy moet ghepayt mit Naveren,
gort ende amidale, ende ghemeenlic mit
clenen tederen dieten totter versekerheiden van den apostemen.
L.12] Ende si dat sake dat wine weten
beschermt van apostemen ende coertzen,
so leert ons de konst van der complexien
dat wine haestlic sullen te kuereren.
L.13]

Die

andere en moet niet laten

siin

noch ventoseert, want bloet gaet hem
over enen scat.
L.141 Noch men moet hem niet bynemen
vleisk noch wiin, want siin crancke verte
wonde ghene nose ghe--ringemachd
ven van materien. Want wy siin niet sculdich toe ontsene coerts in hem to comene.
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M .1 ] ¶ Preterea, unam et eandem invenimus medicinam uno et eodem modo
paratam / que si diversis corporum adhibeatur complexionibus / diversum manifeste facit effectum; vitreolum enim romanum I quod in gallico dicitur cuparosa I si
siccorum corporum vulneribus apponatur / carnem adiuvat generari.

M.1] Ende wij vinden ene medicine die
abel es in diversen lichamen van complexien. Bedi vitriol romein, sijt so dat
ment leit op een wonde van enen drogen,
het helpt ter winninghen,

M.2] Humidorum vero non solum non
generat sed corrodit.
M.3] Nec tamen vitreoli actio est nisi una
I licet diversi sequantur effectus propter
diversitatem corporum subiectorum /
sicut solis actio est diversa I non propter
solem / sed propter diversitatem corporum in que agit.
M.4] Vitreolum enim valde desiccat / et
in corporibus siccis membra consimilia
invenit fortia sue fortitudini resistentia /
quare non potest nisi superfluitates vulneris desiccare repertas I quibus desiccatis
natura carnem generat.

M.2] ende in den wacken soe en winnet
niet, maer het corrodeert.

M.5] In humidis vero corporibus / quoniam eorum membra debilia non possunt
fortitudini vitreoli resistere / patiuntur ab
eo I et convertuntur in liquorem / et sic
per vitreolum putredo in vulnere augmentatur.

M.5] De wacke en moghen den stercken
vitriol niet ghedoghen om hare morwehede. Ende die vulhede, die es in diversen
steden ende lichamen van diversen complexien, die wert verwonnen mids den
vitriole.

N.1] [168r°b] ¶ Quod dictum est de
diversis corporum complexionibus I dicitur de diversis membrorum complexionibus Galienus: "Si duo fuerint vulnera in
sanie equalia / unum tamen in sicco membro / aliud in humido I quod est in sicco
indiget medicina sicciori."
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M.4] Vitriol droghet herde zeere in enen
droghen

ende wint vleesch sonder onverlichthede.

M.6] Die heete hevet te doene van couder
medicinen ende die coude van wermer.
N.1]

Ende eest dat dese II ghewont sijn in een
let

U
febris te ontfaen.
M.1] Voert meer so vint men som wilen
ene materie die alleens ghedaen is, die
nochtan menigherhande werck doet. In
menigherhande complexien als vitriolum
romani maect men vleysch mede in droghen wonden.

M.2] Ende et verteert dat vleysch in
vochten wonden.
M.3] Nochtan en heeft vitriolum niet dan
een werc in menygherhanden lichamen,
recht als is die sonne die is een simpel
dinc; nochtan so doet sy menigherhande
werck .

N.1] Alse hier boven is gheseghet, dat
menigherhande complexien is in menigherhanden menschen, also is menigherhande complexien in [3r°b] menigherhanden leden des menschen. Hier van seyt
Galienus: "Ic wil, dat twe wonden in
tween leden die al even vele trecken, die

A
M.1] Daerom fiinden wy een mediciin
ende die selve mediciin in hare maneren
ghereet, de welke ghevet men se diverse
lichamen van diversen complexien, si
maect diverse gewerke. Want vitreolum
romanum, dat in Walsk is heten coperosa, up dat ment leit up wonden van
drogen lichamen, so helpet ghewinen
vleisk,
M.2] ende in wachen (dats natten) lichamen en helpet niet, mer het corrodeert.
M.3] Nochtan so en is de werkinghe van
vitreolum niet en, alvalgen uut ii vulmaectheiden om die diversicheiden der lichamen der ment up leit, al soe dat werck der
sonnen is diverse, niet om die sonne mer
om diverse lichamen der sie in werct.
M.4] Want vitreolum droget seer. Ende
in drogen lichamen soe fundet siin ghelike, sterck ende wederstaende siin stercheide, waer om dattet niet mach om sunder
tovervloyende dat hit vint in die [12v°]
wonde to drogen to welke ghedroecheit
de nature winnet vleisk.
M.5] In den natten lichaem, om dat hoer
leden siin morf, sone mogen sy de sterchede niet wederstaen, ende smelt daer
tieghens. Ende also wert de vulheide bi
vitreolum in der wonde ghewonnen by der
diversicheide der complexien des lichamen ende der leden.

N.1]

Galienus seit: "Si dat sake dat twe wonden siin gheliic van ettere, de ene in een
droghe lit ende die ander in een fuctich:
die wonde die in dat droge lit is, hevet to
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0.1 ] ¶ Et si vulnera sint in duobus membris in complexione similibus / unum
tamen multam habet saniem, aliud vero
paucam / multam saniem habens medicina indiget sicciori.
0.2] Joannes Damasceni: "Medicamina
et emplastra debent esse homogenea
membris / quibus apponuntur."

0.1]

0.3] Et Galienus: "Res naturalis debet
cum similibus custodiri l que vero contra
naturam cum contrariis expelli."

0.3] Galienus seit: "Die naturlijke dinghen sijn sculdich te sine ghewacht met
ghelijken ende die iegen die nature sijn, es
men sculdich [5r] met contrarien ute te
steken".
0.4] Ende eest so dat die meester niet en
weet donderscheet van der complexien,
hoe sal hij dan doen sine dinc veranderen
te rechte na diverse complexien?

0.4] Si ergo naturales complexiones
cyrurgicus ignorabit I quomodo poterit
secundum diversas complexiones membrorum et corporum medicamina variare?
0.5] Maxime si complexiones medicinarum et gradus etiam ignorabit?
P.1] ¶ Humorem et generationem l que
sunt tertium rerum naturalium membrum
I oportet scire cyrurgicum I et scientiam et
causam apostematum debet scire / sicut
etiam in tractatu de apostematibus est
declaratum.
Q.1] ¶ Membrorumque diversitatem et
ipsorum utilitatem et officia scire debet /
ut sciat que membra magnam actionem in
corpore habent I et que sunt magni sensus
fortem non sustinerent medicinam.

R.1] ¶ Virtutes etiam oportet quod cognoscat / ut videat quando alicuius virtutis
actio minuat / ut membro possit succurre-
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ende deen zeere ettert, ende dander lettel,
die vele etters hevet, die doene droghende
dinc.
0.2] Jan Damaster seit dat die medicamenten ende die plaestren sijn sculdich te
sine ghelijc den leden dair men se op leit.

0.5] Ende alder meest es die faute, en
weti niet de complexie ende de grade der
medicinen
P.1] ende de winninghe der humoren, de
welke sijn naturlike dinghen der lede.
Ende die cyurgien es schuldich te wetene
de winninghe der humoren, op dat hij
cureren sal apostemen als men leeren sal
int capittel van den apostemen.
Q.1] Ende hij es sculdich te wetene de
diverscheden van den leden ende hare
nutscap ende hare ambachten. Ende hij
moet weten die groet werc in de lichame
hebben ende welt van groten sinne sijn,
ende wat medicinen si draghen moghen.

R.1] Ende hij moet kennen die virtute,
dat hij weet alsoe dwerck verwandelt wert
van enegher virtuut, dat hi den leden hel-

U
ene sy in enen drughen leden, die ander sy
in enen vochten lede:
0.1]
die wonde die in enen vochtigher stede is
die behoeft der drughender medicine."
0.2] Johannes Damascenus seyt, dat die
medicinen ende plaesteren sullen alleens
wesen, ofte van eenre complexie den leden
daer sy op gheleyt werden.
0.3] Galienus seyt, dat die natuerlike
dinghen bewaert werden sullen mit gheliken dinghen, dats mit natuerliken dinghen, die teghens der naturen sijn mit
contrarie.
0.4] Hier om ist sake dat een cirurgicus
niet wet natuerlike complexie, hoe soude
hy weten menigherhande complexien van
leden?
0.5] Ende en weet hy oeck niet complexie ende gradus (graden),
P.1] soe en kan hy oec niet bekennen die
humoren die hy weten ende bekennen
moet, sal hy weten die saken van apostemen alstu hier nae wel weten salst.

Q.1] Oeck so moet hy weten menichfolt
der leden, ende oeck ynicheyt der leden,
ende ambocht der leden, wat lede groet
werck hebben ofte cleyn, want die lede die
de summe hebben te bewaren, die en
moghen ghene grote medicine verdraghen.
R.1] Oeck soe moet hy weten die macht
der leden, [3v°a] op dat hy hoer macht
minret, dat hy hoer dan weder te hulpe

A
doen droge mediciin."
0.1] Ende si dat sake dat de wonde siin
in twe leden gheliic van complexien, ende
de ene hevet vele etters ende die ander luttic: die vele etters hevet, die hevet te doen
van droger medicinen.
0.2] Johannes Damascenus seyt: "Die
mediciin ende die plaestere siin sculdich te
siin geliic den lede der men se up leyt."
0.3] Alse Galienus seyt: "De natuurlic is
sculdich te sine gewacht mit geliken. Ende
merct dat die contrarie siin sculdich uutgesteken mit contrariem."
0.4] Daer by si dat sake, datte cirurgiin
niet en weet die complexi, ho sal hy
mogen verwandelen siin mediciin na de
diversicheit der complexien der leden
ende der lichamen?
0.5] Up dat hy de complexie der medicinen ende der graden niet en weet,
P.1] so ne sal hy oec niet weten de winninge der humoren. Ende die cirurgiin
moet weten die naturen der dingen ende
leden, op dat hy die konst ende die cure
der apostemen sal weten, alset sal siin
gedeclareet in den tractaet der apostemen.
Q.1] Ende [13r°] hy is sculdich to weten
de diversicheden der leden, ende hoer
nutscap, ende hoer ambocht, soet wel
ghetonet sal werden in dat ander tractaet,
dat hy mach weten welke leden die hebben grote werke in den lichame ende
welke siin van grote sinne, ent te sterke
medicine soude niet ghenoech siin.
R.1] Ende hy moet oec kennen de doechden, dat hy mach helpen den leden mit
dinghen deer to byhoren.
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re illius lese operationis officio servienti.
R.2] Et si scientiam habet virtutum operationum et spirituum sibi notitia non

pen mach.
R.2] Ende heeft hij wel voren die conste
van der virtuut ende der gheesten, soe en
sal hij niet missen voer alle die voirseide
zaken, want hets naturlijc, de welke sijn
int eerste gheleet der diffinicien van der
theorike der medicine.
S.1] Ende dies ghelike es hem noetzakelijc te hebbene die kennesse der onnaturlijker dinghen, soe dat hij weet te kiesene
de betamelike lucht den gheapostemeerden of den ghewonden daer te gansene.
S.2] Want die wonde van den wacken en
termineert niet soe wel in wacken steden,
men moeten verwandelen in ene suvere
lucht ende wel reinelijke,
S.3] ende in den winter wachten van couden, want ne ghene dinck en deert meer
den wonden in somighe steden dant
coude, ende oec in beene ghewont. Ende
in den zomer es men sculdich te temperne
die dieten.

latebit; omnes predicte res sunt naturales

/ que sunt primum membrum divisionis
prime theorice medicine.

S .1 ] ¶ Simili modo necesse est sibi rerum
non naturalium habere notitiam I ut sciat
suo vulnerato vel apostemoso convenientem aerem eligere.

non desiccantur in
/ sed oportet vulneratos de aere tali ad siccum clarum et
S.2]

Vulnera namque

aere humido vaporoso

odoriferum transmutare.

S.3] In hyeme a frigore defendere / quia
nihil adeo nocet vulneratis nervis et ossibus sicut frigus / licet in estate non tantum
sit necessarium aerem temperare.

T.1] ¶

ut sciat
in prop-

Necessarium quoque est

ordinare dietam

I

prout inferius

rio diete capitulo continetur.

U.1 ] ¶ Item necessarium quod secundum
quod convenit egro motum ordinet

et

I nam si fuerit vulneratus in capi/ vel habuerit nervi puncturam / necessarium est quod quiescat I sit in silentio I
et habeat mollem et planum lectum / ne
quietem

te

U.1] Voert eest noetzakelijc dat men
tempere die beroerlicheit ende de ruste, na
dat den zieken toebehoort. Bedi, es hi
ghewont int hoeft of in de zenuwen, hem
es behoevelijc dat hi zwighe ende ruste
ende ligghe op sijn bedde.

membrum laborem aliquem patiatur.

si vulnera antiqua sine dolore
in brachijs / bonum esset egro cum
pedibus ambulare / et brachium ad collum portare.
U.3] Et si esset in cruribus et pedibus /
bonum esset quod iaceret et cum manibus

U.2]

Sed

essent

laboraret.
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U.2] Waert soe dat die wonde ware in
den aerm, soe ware hem goet dat hij wandelde ende den aerm stille droghe an den
hals.
U.3] Ende waert soe dat die wonde ware
in die voete of in die knien, soe sijt besech
metten handen.

U

A

R.2] Ende oeck so moet hy weten soe wat

R.2] Ende si dat sake dat hy hevet de

werck die gheesten hebben. Ende dit siin

kunst der leden ende der gheesten, sone

can comen.

al natuerlike dinghen ende horen den

sal hem luste gheen kennisse. Ende al dese

theorijc toe.

voerseide natuurliker dingen die welke
siin die eerste lede der divisen der eerste
rethorike der medicinen.

S.1] Ende oec so moet hy weten, een

S.1]

cirurgicus, van onnatuerliken dinghen, op

der onnatuurliker dinghen, dat hy mach

dat sine ghewonde of sine pacientus

siin gewonde of siin apostemeerde kesen

bequame lucht can kiesen.

suver luft.

Ende hy moet ooc hebben kennisse

S.2] Want die wonden en droghen in voch-

S.2]

tighen steden of lucht, daer vele vatporen

in een fuchtich vaporosich lucht, mer men

sijn daer hy sine pacientus in moet claren,

moet die gewonde van so gedaente lucht

ende in wal rukende lucht breynghen,

wachten,

S.3]

ende in den wijnter bescermen van

couden. Want gheen dinck en scaet meer

S.3]

Want die wonde werden niet droket

ende verwandelen si, den winter ver-

waren van couden. Want het een deert

den ghenen die ghewont sijn in den benen

gheen dinc meer

dan coude lucht.

ende

benen dan

den

gewonde zenuen

couden. Ende in den

somer al ist dat sake dattet niet al so seer
noetsaeclic en is to tempereren die lucht,

T.1] ¶ Hy sal oeck connen setten dieten

T.1] nochtan so ist hem noet to weten de

als hier na in sinen sonderlinghe cappittel

gheordineerde dieten, al soet ghehouden

sal openbaer werden.

wert hiir na in dat proper capitel van den
dieten.

U.11 Hy sal oeck den pacientus ordineren

U.1]

Nochtan so ist noetsaclic dat hi

mensche

moeten weten to ordineren siin beroren

ghewont in den hovede oft in den senen,

ende siin rusten. Want is hy wont in den

te ghaen of te rusten. Want is een

so ist noet dat hy ligghe ende rust daert

hovet, of hevet hy puncturen van zenu-

stil ende sonder gherucht is, ende hebben

wen, so hevet hi noet dat hy ruste, ende to

een sacht bedde, op dat die lede niet toe

wesen in swiginge. Ende hy [13v 0] sal heb-

vallen.

ben een pluumsafte bedde, soe dattet lit
gheen piin doghe.

U.2]

Ende ist sake dat een mensche heeft

U.2]

Mer waren oude wonden in die arm

olde wonden, sonder wekede in den arm,

sunder sweringe, so waert den seken guet

soe ist goet dat hy wandert ende dat hy de

dat hy wanderde mit den woten, ende

arm an den hals draghet.
U.3]

Ende hadde hy seer in den benen of

droge den arm an den hals.
U.3]

Ende waert in den kne of in den

in den voeten, soe ist nutte dat hy mitten

vueten, so waer hem guet dat hy laghe

handen arbeyde.

ende piinde mit den handen.

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN 131.9

Latijn

G

V .1 ] ¶ Item debet cyrurgicus somnium
egri quem potent temperare.

V.1] Ende men moet oeck temperen den
slaep,

V.2] Nam dormitio nimia superfluitates
generat / virtutes debilitat / totum corpus
infrigidat et relaxat.

V.2] want te vele slapens ghewonden
wint ziechede ende cranct den virtuut
ende vercout alden lichame.

V.3] Nimie vigilie spiritus dissolvunt et
consumunt I humores acuunt vulneribus I
innaturalem siccitatem adducunt I et sunt
causa dolorum.
W.1] ¶ Item decet eum scire repletum
evacuare et inanitum fovere / ut egrum ad
temperatam reducat habitudinem I nam
aliter vulnus nunquam consolidaret.

V.3] Ende vele wakens scheet die gheesten ende verteert ende scerpt die humoren
ende bringhet den wonden onnaturlijke
hitte toe ende droechte ende het es zake
van zweringhen.
W.1] Ende hij moet den vullen connen
ydelen, ende hij moet den ydelen
bequeken [5v0] dat hij den zieken leden in
ghetempertheden bringhe.

X.1] ¶ Et oportet ut egri sui passiones
temperet animales.

X.1] Ende hij moet al onruste van herten
uut steken ende temperen.

X.2] Nam ex ira spiritus nimis ab extra
funduntur I quare vulneratum membrum
multotiens inflammatur.

X.2] Bedi van gramschepen soe wort die
gheest zeere ghestoert ende dair of soe
wort tghewonde led dicwile gheinflammeert.
X.3] Vreeze ende wanhope es droefhede.
Bedi die gheesten werden daer af inwaert
ghetrocken ende dair of worden die virtuten cranck ende en moghen materie winnen ter restauracien van den wonden.

X.3] Timor autem et tristitia et sue salutis diffidentia spiritus ad intra revocat I et
inde virtutes debilitantur I et non possunt
materiam ad restaurationem vulneris
generare.

Y.1] ¶ Hec enim sex sunt res non naturales l que sunt secundum membrum theorice medicine.
Z.1] ¶ Membrum est tertium l quod est
vulnus I ulcus I fistula / cancer / apostema
I et alia necessarium est cognoscere / ut
sciat super quo / pro quo / et ad quid
oporteat ipsum laborare / quoniam hec
omnia diversa sunt I et secundum eorum
diversitates diversis indigent iuvamentis.
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Y.1] Ende dese VI sijn onnaturlijc, ende
sijn tander led van theoriken van medicinen.
Z.1] Hem es noetzakelijc dat hi kenne
sine evele ende alle wonden, ulcus ende
ulceren, fistelen, kanckeren, apostemen,
dat hij weet waer op ende wair omme dat
hij pioen sal, want si sijn alle divers ende
na hare divershede soe hebben si te doene
diverse medicine.

U

A

V .1 ] Oeck sal hy sijn pacients den slaep

V.1]

[3v°b] matighen,

weten to tempereren die slaep van den
seken, ende also voel als hy mach.
V.2] Want voel slaeps wint seecheiden,
ende cranct de virtuten, ende vercout al
dat lichaem, ende slanct.

V.2] want vele te slapen maect vele overvloedicheyt, ende cranket die machten,
ende vercolden dat licham ende vercrankent.
V.3] Ende alte groet waken verteert die
gheesten, ende scerpet die humoren, ende
maken die onnatuerlike druuchten den
wonden, ende maken een sake der weketen.

W.1] ¶ Oec sal hi den sieken connen
laxieren, ist sake dat hy bestopt is. Want
anders so en helen die wonden niet.

X.1] ¶ Oeck sal hy bekennen becoringhe
van

binnen,

X.2] alse toren die de gheesten op werpet.
Ende daer om soe ontsteken die wonden
gherne.
X.3] Oeck anst ende rouwe dwinghen die
gheesten binnen, ende daer kranket die
zieke van. Ende aldus soe en can die sieke
niet helen.

Y.1] Ende dat heten onnatuerlike dinghen.
Hy sal oeck bekennen onderscheyt
onder die wonden, zweren ende fistelen,
apostemen, ende anders vele, op dat hy
wete hoe dat hy arbeyt ende hoe dat hy
hem helpen sal.
Z. i i ¶

Item die cirurgien is sculdich to

V.3] Ende vele wakens scheit die gheeste,
ende verteert ende scheerpt die humoren,
ende ghevet den wonden een onnatuurlike droecheide ende is een sake van fele
zwevingen.
W.1] Item hy moet oec kennen die vervulicheden idelen, ende den geidelde
bequeken, dat hy den seken van leden te
getemperden fuchticheden brenghe. Want
anders en soude die wonde niet siin consolideert.
X.1] Ende hevet behoef dat die seken
tempert siin pine van sire dachten van
snnre zielen.
X.2] Want van gramscepen werden die
geesten gesent to te buten.

X.3] Ende uut ontsene van droefheiden
of van wanhopen van genesen, so werden
die geesten weder gheropen inwert. Ende
der of werden die virtuten crancket, so
dat die materie niet en mach winnen de
wederleidinge der wonden.
Y.1] Ende dese siin onnatuurliken.
Galienus seyt de welke siin tander lit der
theoriken der medicinen.
Z.11 Ende hem is noet to kennen siin ovel
twelke is een [14r1 wonden, fistel, ulcus,
cancker ende aposteem, ende die andere,
omme dat hy moet weten waer up ende
waer om ende waer to dat hy hem pinen
sal. Want al siin diversche, dats dat se alle
differeren de een van den anderen. Ende
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Aa. 1 ] ¶ Causam etiam sui morbi videlicet
gratia scire debet.

Aa. 1 ] Ende hij moet weten die zake siere
evele warachtelike.

Aa. 3 ] Nam vulnera que fiunt ab ense aliter curantur / quam vulnera que fiunt per
concussionem lapidis vel a casu.

Aa.3]

Bedi die

opene gate of wonden, die
worden anders

comen van zweeren, die

dan die comen van steene of
honden beeten.
Aa.4] Ende honts beeten worden anders
ghecureert dan eens verwoets honts bete,
alst werf verclaert int capittel.
ghecureert

van vlane of van

Aa.4] Et vulnera

que hunt a morsu canis
que ex

simpliciter aliter curantur quam ea

morsu canis perveniunt rabiosi / sicut
poteris in locis huic

materie pertinentibus

reperire.

Bb. 1 ]

¶ Oportet etiam quod sciat acciut

dentia concomitantia suum vulnus /

sciat vulnus curari non posse I nisi prius
accidentia

sint remota I ut in proprio infe-

Bb. 11 Ende hij moet weten die toevalle
die den evelen toevallen moghen. Weet
dat die wonde niet ghenesen en mach, die
toevalle en sijn tierst of.

rius capitulo continetur.

Cc.1 ] ¶ Et ista tria morbus I

causa I et

accidens cum [168v°a] supradictis sex et
septem / totam perficiunt theoricam
medicine.

Dd. 1 ] ¶ De duobus quoque instrumentis
practice precedentibus ordinate cyrurgi-

esse
nam oportet eum

cum instrumentum non oportet
cyrurgicum alienum /

Cc. 1 ] Ende men moet weten dese 3:
evele, de zake, die toevalle des evels, mette
boven gheseiden VI de vulmaken te theorike van medicinen alle.
Dd. 1 ] Ende die ii die daer gaen tinstrument cyurgien. Ende die meester en moet
niet vremde sijn van hem zelven. Bedi hij
moet diverselike ordineren sine dieten.

ordinare diverso modo dietam infra in
speciali capitulo de dieta vulneratorum
continetur.

Ee.1] ¶ Decet etiam eum l [immo] neces-

Ee. 1 ] Ende dat hi gheve pusoene te tiden.

sarium est eius scire dare cum expedit
potionem.
Ee.2]

Galienus: "Multum valet farmacia

Ee.2]

Galienus seit: "Hem es herde goet

et vomitus his qui pessima et putrida

brakinghe framacien den ghenen die

habent vulnera."

quade

Ee.3]

Ee.3]

Corpore enim ex malis humoribus

purgato

materie malitia de vulneris loco
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vuile wonden hebben."
Bedi als die lichame ghezuvert es

met medicinen van den quaden humoren,

A

U

om hoer diversichede so behoven sy to
done van diversen helpen ende medicinen.
Aa. l ] Hy sal oeck weten die saken des
suers ende des suren,
Exempel siinre suucten ende won-

Aa.2]
den.
Aa.3]

ende der wonden die mitten zweer-

Aa.3]

Want die wonde maect is mit enen

den werden. Die werden anders ghecu-

sweerde, werden anders nesen dan de

reert dan die wonden die mit enen stene

comen van eens werps des steens of van

werden gheslaghen,

Aa.4]

of die van enen honde werden ghe-

beten.

vallen.
Aa.4]

Ende die wonden die comen van

enen hondis bete die niet verwoet is, werden anders nesen dan die komen van enen
verwoets hondes bete, als ghy openbaerliken salt hebben ende viinden in hoer proper capitel.

Bb.1] Hy sal oeck weten die accidencien

Bb.1 ] Ende het behoert oec dat hy weet

ofte die tovalle der wonden. Want die

siin to vallen die sinen wonde contrarie

wonden niet helen en willen, die aen valle

siin, om dat hy mach weten dat hy sinen

en sijn eerst ghecureert als na gheopen-

wonden niet gansen mach, ten si dat hi

baert sal werden.

eerst de to vallen doet af alsoet wel wert

Cc .1] Dese drie, alse die sucte ende die

Cc. 1 ] Ende dese iii, als dat evel ende die

seit in siin proper capittel hiir na.

sake van der suucte ende dat anval der

sake des evels, mit die voernomede ses,

suecten, die horen der theorijc [4r°a] toe.

vulmaken alle die theoriken medicinen.

Dd.1 ] Noch sal hy weten twe dinghen die

Dd. 1] Ende van den il instrumenten dien

hem nuttelic sijn. Dat ene dat hy dieten

practiken voergaende met ordinen instru-

can setten sinen pacient alse voer gheseyt

ment van der cirurgiin der af, en moet de

is.

mediciin niet vreemde siin. Want hem
moet ordineren diversiliken siin dieten,
geliic dat in siin proper capitel wert
gehouden.

Ee.

l] Dat ander dat hy spise ende dranck

can maken,

Ee .1 ] Ende hy moet oec weten, ende hets
hem noetsaeclic, to gheven pocioen.

Ee.2] ¶ Want Galienus seit: "Hets herde
guet den ghenen keringe, de hebben
quade ende fule wonden."
E e . 3 ] op dat die quade humoren gherey-

Ee . 3 ] Want den lichaem pureert van den

nicht werden, ende die wonde te eer hey-

quaden ende fulen [14v1 humoren, de

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN / 323

Latijn
movetur

/ et vulnus velocius consolidatur.

G
so wert die quade beroert van siere stede
ende de wonde wert te haesteliker gheconsolideert.

Ff.1] ¶ Qui ergo omnes partes medicine
considerat / manifeste reperiet / quod
necessarium est cyrurgico completam
addiscere medicinam / et ut in hoc continetur proemio / cum alijs bonis que sibi
perveniunt a natura.

Ff. 1] Ende mercti alle dese deele, soe
suldi vinden dat noetzakelijc es den cyurgien ende dat hi leere vulmaecte medicine.
Ende dat hij hebbe toevallende conste,
alsoe in den vorsprake wert ghehouden,
met anderen goeden consten van naturen.

Traktaat I, Doctrina I, Kapittel 3
Titel] ¶

DE INTENTIONIBUS CYRUR-

GICI. DOCTRINE PRIME, TRACTATUS

Titel] ¶

VAN DER MENINGHEN DES

CYURGIENS.

PRIMI CAPITULUM II
A.1]

Sciendum est quod omnis intentio

sit diversa particulariter / et quo ad hominem infinita /
sub una trium intentionum generalium

cyrurgici quantumcunque

continetur.

A.2] Prima est solutio continuitatis. 2a est
solutionis continuatio. 3 a est superflut
remotio, dum tamen hec omnia fiant cum
manu.
A.3] Nam sub istis tribus intentionibus /
vel sub una istarurn sive aliqua istarum /
omnes intentiones cyrurgici continentur.

¶

continuum per
cyrurgicum quando flobotomat / quando
scarificat I quando cauterizat I quando
sanguisuggas apponit I quare licet hec
omnia propter nostram superbiam et
dedignationem barberiis et mulieribus relinquantur I tamen de opere sunt cyrurgiB.1]

Solvitur namque

ci.
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A.1] Men es schuldich te wetene dat alle
die meninghen van den cyurgien es practike ende es divers in den mensche, ende
wert diverselike ghehouden ende es sculdich te menene III meninghen:
A.2] altoes es sceedende teender vergaderinghen, tander die vergaderinghe te
scheedene, terde tovervloey[6r°]ende of te
doene, ende hoe alle dese werden ghewracht.
A.3] Bedi over dese iii meninghen
soe werden alle cyurgiens meninghen.
B.1] Bedi tfergaderen wert ghescheeden
alse hij doet laten ende couteriseren, ende
alse hij laten toeset. Want al eest soe dat
baertmakers laten ende scheren, het
behoert al den cyurgien toe.

U
let werde.

Ff.1 ] Hierom mach men merken datter
nutte sy den ghenen die cirurgie sullen
ofenen, dat sy medecine bekennen.

A
quaethede der materien wert beroert van
der ghewonder steden, ende die wonde
wert te haestliken consolideert.
Ff.1 ] Daer om die alle de delen der medicinen merket, hy sal openbaerlic viinden
dattet noetsaeclic is den cirurgiin dat hy
wel maetlic leert medicine ende dat hy heb
die to vallige kunst, alsoet houden wert in
dat prohemium mit den anderen gueden
saken de hem to komen van naturen.
Ff.2] Sequitur:

Traktaat I, Doctrina I, Kapittel 3
Titel]

DIT IS DAT DERDE CAPITTEL

DER EERSTER LERINGHE, ENDE IS VAN
BEGHEERTEN DES CIRURGICUS.

A.1] Al ist dat sake dat menegherhande
begheerten behoeft een meyster van cirurgien toe hebben, nochtan so mach men
setten alle sijn in drien.

B.1] Enter hy moet of halen of af doen
dat toe samen is. Ende dit doet hy wanneer hier laettet, of coppet, of bernen, of
doet eghelen setten die dat bloet suken.
Ende ist sake dat dit die cirurgicus niet en
doet, dat is om homoet, ende daer omme
laten sijt doen den berbiren ende den
wiven.

Titel]

DAT DERDE CAPITTEL IS VAN

DER MENINGHE ENDE BEGHERTEN
DES SURGIJNS ENDE SIJN WERCK.

A.1] Hets to weten dat al die meninge des
cirurgiins iof wercmans als ten menschen
so wert houden in een van iii generalen
meningen, al ist dat se delic ende particulaerlic overtallic wert ghesceyden of dividert van den III generalen meningen.
A.2] Teerst is datte brokene of de scedene van dat gheheel is. Tander is to helen
dat broken is. Derde is of to done dat
daer overvloiende is. Alle dese werden
mitten handen.
A.3] Want onder dese iii meninge, iof
onder enich van dre, so werden houden
alle die meningen van der cirurgien.
B.1] Want bi den cirurgien werdet tvergaderde ghesolveert of tgehele gesceiden
als hi bloet laet of als hi scarificeert (dats
hacket) daer die ventosen by siin int
gemeen, of als hi cauterizeert, of als hy set
sanguisugas (dats ylen). Want al is dat
sake dat alle dese an onse hoveerde ofte
verontwer[15r°]dinghe siin gelaten den
baertmakers ende den wiven, nochtan
byhoren sy totten cirurgine.
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B.2] Nam

Galienus

et

G
Rasis prout

eorum apparet scripturis

/ hoc

in

propriis

B.2]

Bedi Lancfrancken

dadent metter hant, alsoet

ende Galienus
schijnt in hare

manibus faciebant

ghescrijfte.

B.3] Et ego flobotomo usus sum interdum manu propria flobotomando venam
/ ad quam famosi barberij defecerunt.

B.3] Ende ic, Lancfrancke, uzeerde tlaten
metter hant, daer neghene goede bermakers en waren.

C.1] ¶

C.1] Ende tfergaderde wert oec ghesceeden als wij die adren van den slape ende
van den voirhoefde sniden, ende wi dair
couterie maken om die ziechede van den
oghen, ende als wi couterien maken in
diversen steden van den lichame ende van
den hoefde om diverse ziecheden, alsoe
men verclaren sal int capittel van der couterien.
D.1] Ende tfergaderde wert oec verscheden, als wi sniden den gonen die watter in
hebben, ende als wi den ghescoerden sniden, ende met snidinghen der steene, ende
trecken uter blasen,

Solvitur autem

continuum cum
et frontis I et

venas incidimus tymporis

cauteria facimus propter egritudines ocu-

I et etiam cum cauteria in diversis
et corporis facimus propter
diversas egritudines I prout doctrina cauteriorum in suo capitulo declarabitur.
lorum

locis capitis

D.1] ¶ Solvitur enim continuum cum
aquam ydropicorum per incisionem
extrahimus 1 et cum incidimus crepatos 1
et cum per incisionem extrahimus lapidem de vescica / et cum alia diversa vulnera I facimus I secundum quod in multis
locis continebitur huius libri.
E.1] ¶ Nam persequendo intentionem
secundam 1 solutum continuatur ulcera I
vulnera / fistulas / cancros sanando / dissolutionem iuncturarum / fracturarum
ossium per instrumentum cyrurgicum restauramus / et circa hanc intentionem
multa diversa opera faciendo / quorum
plena doctrinam habebimus per hunc
librum.

F.1] ¶ Per

tertiam intentionem super-

et
colli I et aliarum partium extirpando catharactas I ungulas I pannum I sebel / carnem superfluam / polipum ex naso I porfluum removendo scrophulas capitis

326 I VERSLAGEN & MEDEDELINGEN

E.1] ende als wij vele van desen wercken
doen, alsoe die boeck verclaert bij ordinancien van capitulen: alse van canckere,
fistele, ulceren, in de schedinghen der
juncturen ende der beene, weder settende
bi den handen van cyurgien, bi den welken wij volmaecte leeringhe sullen hebben
bij desen boecke.

F.1] By den overvloeyenden of te doene:
die scrofelen van den hoefde ende van den
halse, ende van den anderen leden of te
doene caracteren, nagel, douc, sebel,
overtullich vleesch, polipus ter nesen,

U
B.2] ¶

Rasus ende Avicenna ende

A
B.2]

Want Galienus ende Rasis dedent

Galienus, die tughen in horen boken dat

mit haren properen handen, al soet wel

sijt selve plaghen te doen mit hoer selves

bliict in haren scriften.

handen.
B.3]

Ende ic selven onderwilen laten

useerden mitter proper hant enigen aderen, in den welke zeer vermaerde berbeers
gebraken.
C.1] Ende het vergaderde wert oec scheiden alse men wiit de aderen van de slape
ende voerhovede, ende wy daer branden
maken om de seechede der ogen, ende wi
maken oec cauterien in diversen steden
van den hovede ende van den lichaem om
diversche seecheden, alsoet die leringe int
capitel van den cauterien sal declareren.

D.1] Oeck so doet men dit eerste, honeer

D.1] Ende dat vergaderde wert oec ghe-

dat men watersuchtighen luden dat water

scheiden als ment water uuten lichaem

uut laet mit instrumenten, ende honeer

trecket mit snidinghe, ende als wi mit sni-

men den steen snijt, ende anders vele

dinge trecken den steen uter blasen, ende

werct van werken die hier onder besloten

wy ander menigherhande wonden maken,

sijn werden.

na dat in vole steden van desen boke sal
werden declareert.

E.1] [4r°b] Dat ander dat een sirurgicus

E.1] Ende volgende darna der ander

of een meyster doet, dat by weder haelt

intencien jof meninge van der cirurgiin is

dat verloren is oft dat uut siinre rechter

te helen wonden, ulceren, fistulen, can-

manieren is. Ende dit doet by wanneer dat

ckeren, weder to leidene de ontsettinge

by wonden zuveren wil, fistelen ofte kan-

der iuncturen, ende den bruken van den

keren ofte ontsettinghe heelt, of weder te

benen bi der instrumenten der cirurgine,

staden breynt. Ende hier of sal dat boeck

alse bi der hant weder to punt to brengen.

berde wel leren.

Ende bi deser intencien maken vele diverscher werken, van den welken werken wy
na sullen hebbe een vulmaecte lere bi
desen boeke in diversen steden, ende bi
diversen capitelen.

F.1] Dat derde dat een cirurgicus an

F.1] Bi der derden intencien wert bigre-

denct, dat is dat overvloedach is, dat hy

pen uut to doen scrophulen van den halse,

dat of doet. Ende dit doet hy: scorftheyde

ende van den hovede, ende van den ande-

ende roven van den hoefde of van de hals

ren leden [15v1 alse wennen ende knopen

of van anderen leden, hoe by knopen of

ende andere overvloienthede van den
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G

et verrucas I ficus atrices I et condilomata superfluitatem hermafroditis I folliculum clause vulve / sextum digitum et
multas alias superfluitates removendo
humani corpori non decentes.

haer worten ende overvloyenthede van
humoren van hermoforditus, blaesbalgekin ghesloten alst ghevalt in somen wiven
binnen, den sesten vinghere ende vele
andere dinghen of te doene an den lichame.

ros
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U

A

doet, ende honeer hy quaet uutter nesen
doet, ofte wanneer hy werten ofte manekens of doet, ende wanneer hy den sesten
vingher of doet, en dier vele.

ogen leden. Ende tovervloiende vleisk
uter nosen toe done, ende haren ende
wratten, ende ficus attertos condilomata
ende derghelike superfluiteit. Ende die
overvloientheit hermofrodita, de blase
gesloten open to done ende die urine uut
to laten, den sesten vingher af to done,
ende vele so gedane overtalicheit of te
doen, ende to zuveren daer of den lichaem, de welke den lichaem niet van
node siin, noch oec cusch wesen, al is dat
sake dat si onder tiden niet en smerten,
noch oec de propere werken niet weder
segghen altomale iof somme.

F.2] Ende tot desen werck alle die begheerten cirurgicus ghebracht.
F.3] Ende aldus gaet hier uut die eerste
leringhe des eersten boecks.
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9.

TEKSTKRITISCHE AANTEKENINGEN

PROLOOG
Inc.: Amst. Lancfranck: de r is superscript geschreven; blom van surgien: bij
surgien is feitelijk geen afkortingsteken zichtbaar.
D.1: Lat. per quam homini facta fuerant: de tekst van de incunabel heeft na
quam een afkorting: ho met (nasaal)streep boven de o. Syntactisch laat zich
homo (nom.) hier niet invoegen. Op het einde van deze sectie (deus verus
homo verus) is dezelfde afkorting nochtans ondubbelzinnig te lezen als homo
(zie ook D4 hierna); prophetantis [...]: één woord in de druk onleesbaar.
D.4: Lat. homini: de incunabel heeft ho met nasaalstreep. Ook hier (vgl. D.1
hierboven) moet een verbogen vorm van het substantief bedoeld zijn. Vgl.
met de tekst in Gent.
F.1: Lat. misericordissima: incunabel: misericordissmia. Gent van nieute
wrochte: maecte doorgestreept en vervangen door wrochte.
G.1: Lat. spei: sic; bedoeld species?
H.3: Lat. idest: in de incunabel: . i. Vgl. Cappelli 1928, p. 168.
J.1: Amst. Vóór hemelsche is doorgehaald: heyl.
J.2: Lat. laboratam: de incunabel heeft laborata. Gent: troest van u: hs. van
va, laatste a doorstreept; dat ic beloevede: hs. ic ontbreekt.

DOCTRINA I, KAP. 1
A.1: Gent somghen: sic; uit moghen? Amst. In de linkermarge is een gerubriceerde I geschreven.
B.1: Gent dats werckinghe: hs. dat werckinghe. Amst. Vóór werkinghe is
doorgehaald: werkende.
D.1: Lat. Galienus; in de incunabel . G.; zo ook bij andere vermeldingen van
Galenus hierna. Gent properen wesene: hs. propren met een e boven de regel
toegevoegd na de tweede p.
E.1: Lat. cyrurgia: sic; te lezen: cyrurgiam?
F.1: Upps. dat overvloydighe of te doen: hs. dat overvloydighe of of te doen.
Amst.

¶ Cirurgia: hiernaast is in de linkermarge door de kopiist genoteerd:

hic patet difflnitio cyrurgie.
G.3: Amst. Vóór alset is doorgehaald: alshet.
I.1: Lat. membrum: sic; wel te lezen membra.
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DOCTRINA I, KAP. 2
A.1: Amst. In de linkermarge is een gerubriceerde IJ geschreven.
A.3: Amst. graceliken: hs. grateliken.
A.5: Amst. Galieen seit: "Hy: in het handschrift zijn deze woorden onderstreept. gramerien: in het handschrift afgekort als: gmerié. Deze afkorting is
onderstreept met potlood; in de linkermarge is een vraagteken geplaatst.
Daaroverheen is met zwarte inkt geschreven: L e. gramerien, geschreven
door L. Ali Cohen, eigenaar van de codex in de negentiende eeuw. Het met
potlood onderstrepen van bepaalde onduidelijke woorden en in de marge
plaatsen van een vraagteken komt meer voor in deze codex, namelijk in kap.
II, B.2 ([de] tenen), C.3 (gemengen), E.3 ([en nie]), E.4 (midde), I.1 (mochtet),
L.3 (deenlede), L.11 (amidale), M. 1 (ffinden), M.3 (niet en alvalgen), X.2 (to
te buten), Ee.2 (keringe); kap. III, F.1 (den sesten vingher). Het is duidelijk
dat iemand vóór Cohen hier en daar met potlood aantekeningen heeft
gemaakt, en dat Cohen daaroverheen met inkt soms antwoorden en oplossingen heeft genoteerd. Zie hiervoor de aantekeningen bij de betreffende
nummers. rethorica: de e is superscript geschreven.
B.2: Gent Ende keerd u te doechden: hs. tot doorstreept en vervangen door te.
Amst. scheldende tenen anderen: hs. scheldende de tenen anderen; de weggelaten op grond van de syntaxis. de tenen: met potlood onderstreept; in de
rechtermarge een vraagteken geplaatst. In zwarte inkt is daar door Cohen
overheen geschreven: dene ten.
C.1: Gent philosofike: hs. philofike met si boven de regel toegevoegd tussen o en f.
C.2: Gent Elc cyurgijn: vóór cyurgijn een s doorgestreept; de kopiist wilde
blijkbaar eerst syurgijn schrijven.
C.3: Lat. exhibitio: incunabel: exhibito. Gent die seit: in het hs. ontbreekt die.
Amst. Johannes, Constantinus: onderstreept in het handschrift door een
latere gebruiker, mogelijk L. Ali Cohen.
C.4: Gent II: hs. I.
D.1: Upps. dat hy een deel bekent: bekent is later in de linkermarge geschreven. Door middel van een verwijsteken (A) is aangegeven waar het woord in
de regel thuishoort.
D.2: Upps. natuerliken naturen: op de laatste regel van de a-kolom van fol.
2r° paste natuerliken niet helemaal meer; -erliken is onder natu- in de ondermarge geschreven.
E.1: Gent sijn, sijn: het hs. heeft slechts één keer sijn. Upps. Hier: hs. Hie.
Amst. Vóór manen is doorgehaald: namen.

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN 1 331

F.1: Amst. Vóór mengenge is doorgehaald: mengede; ghevonden: hs. heeft
ghebonden.
F.2: Upps. 1111 simpelen: IIII ontbreekt in hs.; aangevuld op grond van Lat.
Amst. IIII ghmmnngede: IIII ontbreekt in hs.; aangevuld op grond van Lat..
F.3: Gent 16: hierbij boven de regel bijgeschreven XVI.
F.4: Gent XXXII: boven de regel bijgeschreven: 32.
G.1: Amst. die gemengede: vóór gemengede is doorgehaald: ghe.
G.2: Lat. enim: incunabel: .n.; zo ook hierna. Vgl. Cappelli 1928, p. 230.
H.1: Lat.: calefit: sic (vgl. Du Cange 1954: calef ieri pro calefacere). Upps.
dats hoeveer ment: hs. heeft dat hoeveer meent I dats hoeveer ment. Bij de
sprong van het eind van de ene regel naar het begin van de volgende heeft
de kopiist deze drie woorden herhaald, blijkbaar zonder het op te merken,
want hij heeft zijn fout niet doorgehaald of geëxpungeerd; menschen: later
boven des Soe geschreven.
I.1: Lat.: calefit: sic (vgl. H.1 hierboven). Upps. hetten (subst.): dit woord
ontbreekt in het handschrift; het is aangevuld op grond van de andere vertalingen, en naar analogie van het subst. hetten in H.1.
J.1: Lat.: calefit: sic. Gent: als si ghevoelen: als boven doorgestreept dat.
K.1: Lat. calefacta: naar analogie met wat voorafgaat en wat volgt, zou men
hier eerder passa verwachten.
L.3: Upps. ende dat sy sijn van: de nasaalstreep voor de afgekorte n in van is
niet zichtbaar.
L.6: Gent steerc: hs. sterc met e boven de regel toegevoegd. Amst. Vóór dat
de virtuut is doorgehaald: die.
L.7: Amst. modes: Overgenomen zoals het woord in het handschrift uitkomt.
Onduidelijk is hoe de abbreviatuur hier moet worden opgelost; ook Lat.
biedt in dit opzicht geen uitkomst.
L.9: Gent rake den: hs. takeden.
L.11: Upps. thent: opvallende samengestelde oostelijke dialectvorm van te
henen, `tot dat' (MNW 8, 292).
L.12: Gent cito ad materiam: boven de regel bijgeschreven. De plaats is duidelijk corrupt.
M.4: Amst. tovervloyende: geëmendeerd uit to vervloyende naar analogie van
Lat. superfluitates.
M.5: Amst. wonde ghewonnen by der: hs. heeft duidelijk wondeghe by der ; geëmendeerd op grond van het feit dat de syntaxis op deze plek een deelwoord
vereist, in combinatie met Lat. augmentatur.
0.2: Gent medicamenten: de laatste n met een bijna onmerkbare doorhaling
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doorgestreept. Amst. Vóór geliic is doorgehaald: alliic.
0.3: Upps. natuerlike dinghen: hs. natuelike.
0.5: Gent en weti niet: in het hs. ontbreken en en niet; de bijzin kan alleen in
de ontkennende vorm betekenis hebben.
P.1: Lat. humorem: incunabel: humoram; de correcte oorspronkelijke vorm is
wellicht: Et humorum generationem (vgl. Gent). Upps. bekennen: hs. bekenennen; salst: hs. heeft hier salstu, ongetwijfeld onder invloed van het voorafgaande alstu. Amst. sal weten: hs. heeft sal hy weten; het subject hy komt
echter al eerder in deze zin voor.
Q.1: Gent in de lichame: tussen achteraf toegevoegde schuine streepjes
Wellicht vond de kopiist het zinsdeel overbodig; welc: in het hs. wel.
S.2: Upps. in vochtighen: vóór vochtighen is st doorgehaald, ongetwijfeld
onder invloed van het volgende steden.
S.3: Amst. den gewonde: hs. dan gewonde; benen: hs. beven; dan: hs. van.
T.l: Upps. dieten: hs. dieren.
U.2: Upps. Vóór Ende ist sake is doorgehaald Ende sake.
U.3: Gent ware: niet in het hs.
W.1: Amst. brenghe: ontbreekt in hs. Aangevuld op grond van Gent bringhe en Lat. reducat habitudinem.
Z.1: Upps. zweren: de eerste e is superscript geschreven.
Aa.1: Lat. videlicet: incunabel: .v. met een `komma' boven de v. Vgl. Cappelli
1928, p 383. Upps. die saken: hs. des saken, ongetwijfeld onder invloed van
het volgende des suers.
Aa.4: Gent went: hs. wel.
Cc.1: Gent moet: achteraf boven de regel toegevoegd. Upps. die sake vander
suucte: vóór suucte is geëxpungeerd: sucte.
Ee.1: Lat. De syntaxis van het Latijn lijkt in de war. Afgezien van immo, dat
in de incunabel slecht leesbaar is (imo met nasaalstreep boven de i, maar met
een onduidelijke, wellicht beschadigde m), is onze transcriptie zeker. Gent
gheve: moet doorgestreept en vervangen door gheve.
Ee.3: Gent gheconsolideert: hs. gheconsolidert met een e boven de regel toegevoegd.

DOCTRINA I, KAP. 3
B.1: Gent: hs. laten tuo met tuo doorstreept; baertmakers: hs. baertmakens
met een r boven de n toegevoegd, vermoedelijk ter vervanging van de n.
Amst. Vóór tgehele is doorgehaald: the.
C.1: Amst. ende wi: hs. ende die wi.
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D.1: Upps. besloten werden: vóór werden is sijn geëxpungeerd.
F.1: Upps. dat overvloedach: hs. dat hy overvloedach.

10. VERKLARENDE AANTEKENINGEN

PROLOOG
A.1: Amst. een blom van surgien: `een uitmuntend overzicht van de chirurgie,
van het beste wat over chirurgie geschreven is' (vgl. MNW 1,1311-1312).
A.2: Lat. incomprehensibilibus: sic (incomprehensibilib'); grammaticaal een
merkwaardige vorm: uit de vertaling in Gent zou men kunnen afleiden dat
het adjectief in naamval en getal met intellectui moet overeenstemmen.
A.3: Gent ambachtelike leden: het MNW kent het adjectief ambachtelijc niet,
wel ambachtich; ambachtige lede: `de leden van het lichaam die in dienst van
andere staan, de functies der andere leden mogelijk maken'.
C.1: Gent laat een deel van de Latijnse zin achterwege - wellicht ten gevolge
van tekstcorruptie - waardoor de syntaxis ontspoort.
D.1: Gent In ghelijker bootscap: duidelijk corrupt, uit inghelijker bootscap
(vgl. Lat. annunciationem angelicam).
D.3: Gent yechtich: MNW gichtich: `jicht hebbende, verlamd door jicht'.
H.1: Gent Panis coneghelike scat: vanzelfsprekend corrupt uit Paris ... stat.
I.1: Gent waer: in de betekenis `maar'.
J.2: Amst. vastmaket: hier wel in de betekenis `bevestigd, gecontroleerd'; vgl.
MNW 8, 1308, onder vastmakinghe. Na het slot van deze proloog (ghewroch) heeft Amst. als enige van de drie vertalingen een inhoudsopgave van
het eerste traktaat ingevoegd. Het begint met: Dese leringe ic dele in V boken
of tractaten. Die eerste tractaet [...] (fol. 6r°).
K.1: Upps. dwile: `afdwaal' (zie MNW 2, 494, s.v. dwalen; deze spelling komt
daar niet voor).

DOCTRINA I, KAP. 1
E.1: Gent is duidelijk corrupt; de redenering in het Latijn komt hierop neer:
`indien de kennis vanuit de naam (vgl. B.1) niet tot een goede kennis leidt,
en de kennis vanuit de werking (vgl. C.1) op hetzelfde neerkomt als die via
de naam, dan blijft over (vgl. A.1) dat wij de chirurgie onderzoeken vanuit
een definitie die haar wezen openbaart'. Ook Upps. heeft moeite met deze
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passage; mogelijk zijn Dl en El hier samengenomen, en moeten we het
onduidelijke eentellicheyt, dat niet in het MNW voorkomt, opvatten als een
vertaling van Lat. diffinitionem; Amst. inghesetter: het MNW kent inderdaad het werkwoord insetten (`opleggen') als vertaling van Lat. imponere
(MNW 3, 922, 6); vreemtheide: een eigenaardig equivalent voor Lat. extremitas bij een zo nauwgezette vertaler als Amst.; wellicht las hij in zijn voorbeeld een afleiding van externus of extraneus.
F.1: Amst. medicinabel: hier: `waarmee genezen kan worden'; niet in het
MNW; Amst. vermeldt één van de drie door Lat. opgegeven werkingen van
de chirurgie niet (continuitatem solvendo); in G.3 hierna en in Doctr. I, kap.
3 komt de indeling terug: daar geeft Amst. wél de drie meninghen correct.
Upps. of te dat overvloydighe of te doen: lees dat overvloydighe of te doen.
Onder invloed van of te doen voegde de kopiist abusievelijk of te in vóór dat.
G.l: Gent d ffinicien vertaalt onvolmaakt het Lat. d fferentiam (vgl. Amst.).
Upps. voertganclic: in deze betekenis (vergankelijk', vgl. Lat. corruptibilis) niet
in het MNW (9, 1185-1189). Upps. theuorijc: merkwaardige schrijfwijze van
theor-, met u-insertie. Amst. so wy der seggen: hier ontbreekt de ver-taling van

Lat. contradicimus illis, mogelijk teghen?; also gheheel: blijkbaar bedoeld als vertaling van Lat. ut habetur in Tegni; de vertaler zal dit niet begrepen hebben. Met
Tegni wordt waarschijn lijk gedoeld op de Isagoge Johannitii ad Tegni Galeni
[`Inleiding van Johannitius op de Tegni van Galenus']. De Arabische auteur van
deze tekst, Johannitius ofwel Hunayn Ibn Isháq, bewerkte in de negende eeuw
de Ars panva van Galenus. De tekst zou een onevenredig grote invloed uitoefenen op de geneeskunde en de chirurgie van de Middeleeuwen. Het werd één van
de belangrijkste autoritatieve teksten in het universitaire medisch curriculum.
Het belang is niet in de laatste plaats te danken aan het expliciete onderscheid dat
gemaakt wordt tussen theorie en praktijk van de geneeskunde.86
G.2: In Gent is een deel van de vertaling wellicht in het kopieerproces weggevallen. Ook Upps. en Amst. laten hier overigens geheel of gedeeltelijk
verstek gaan. Mogelijk hebben vertalers of kopiisten zich (begrijpelijkerwijs)
niet goed kunnen voorstellen met welke andere lichaamsdelen dan de handen er zou kunnen `gewerkt' worden.

G.3: Gent diffnicien: vgl. G.1 hierboven. Upps. van meysteren. Cirurgie is:
overbodige toevoeging in vergelijking met het Latijn, vermoedelijk corrupt;

86 Hau 1978-1979, p. 104-105. Voor een editie van de Latijnse tekst van de Isagoge, zie o'Boyle
1998, p. 243, en Maurach 1978, p. 151-174. Toegankelijker is de Engelse vertaling in
Cholmeley 1974, p. 705-715.
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begheerten vertaalt Lat. operationes: de vertaler loopt dus vooruit op het
woordgebruik in kap. 3 - zie overigens zijn verwijzing in het (alleen door
hem) toegevoegde G.4. Amst. idest: in het handschrift staat alleen een verlengde i; op grond van het volgende onderscheit, als synoniem voor differencien, hebben we dit begrepen als idest - zie Cappelli 1928, onder .i.
G.4: Gent vergaderende salverende: waarschijnlijk corrupt uit tvergaderde solverende.
G.5: Amst. Het begin van de zin is corrupt; het Latijn is hier niet zonder meer
doorzichtig en overigens ontbrak het deel van de definitie waarop dit tekstdeeltje betrekking heeft (quantum possibile fuerit) in Amst. ook al in de vertaling van de definitie zelf (vgl. F.1).
G.6: Gent: na die meninghe van theoriken moeten een aantal woorden weggevallen zijn. Amst. verliken: `blijken' (het MNW vermeldt voor deze betekenis alleen deze plaats in de Lanfranc-vertaling: MNW 8, 2056).
H.1: Gent: ook hier wellicht een aantal woorden weggevallen. Amst. gheclareert: `verklaard' (MNW 3, 1487).
I.1: Gent: de kopiist (of een van zijn voorgangers) begrijpt de bedoeling helemaal verkeerd (`zowel werkende als niet werkende lieden moeten door de
chirurg worden gesticht'); in oorsprong zal membra wel correct zijn vertaald
door lede, wat tot het misverstand met liede aanleiding zal gegeven hebben.
Ook Upps. en Amst. hebben moeite met deze zin, meer bepaald met super
que totum opus fabricatur Upps. vertaalt dit niet; Amst. vertaalt opus, wellicht correct interpreterend, als `chirurgie'. Vgl. ook Inleiding §6. Upps.
cundich: `bekend' (MNW 3, 1758, s.v. condich).
DOCTRINA I, KAP. 2
A.1: Upps. maecsel: `gedaante, uiterlijk' (MNW 4, 960). Amst. schepnesse:
`gedaante, uiterlijk' (MNW 7, 466).
A.2: Gent: de vertaler heeft blijkbaar gelezen: `Cuius facies formosa, non est
impossibile bonos habere mores', in afwijking van de interpunctie in de incunabel. Upps. faty: MNW 2, 768: facie, `gelaat'; finosomie: lees fisonomie: `fysionomie' (niet in het MNW). Amst. begrijpt hetzelfde als de vertaler van hs. Gent.
A.3: Gent quade complexie vertaalt Lat. mali mores; complexie hier dus in de
algemene betekenis van `temperament, karakter'. Upps. v f wel te begrijpen als levendig'; in deze betekenis niet in het MNW. Amst. der ghedaenten ende der quader complexien: in vergelijking met het Latijn is ende toegevoegd, wellicht corrupt; graceliken: `dun, smal, bevallig' (MNW 2, 2088).
A.4: Lat. apponendorum: oorspronkelijk wel opponendorum: vgl. Amst.
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A.5: Gent toevallender consten: toevallend hier wel in de betekenis: `supplementair, bijkomend' (vgl. MNW 8, 493). Upps. ende dat die konst die logica heet: lees ende dat leert die konst...; palieren: `opsmukken' (MNW 6, 63,
1, s.v. paleren). Amst. tovallende: `onstandvastig, ongelijk van stemming,
wuft (?)' (MNW 8, 493, met verwijzing naar alleen deze plaats in het
Amsterdamse Lanfranc-handschrift); `overmoedig' zou, gezien het Latijn
(audacis) en de getrouwheid waarvan deze vertaler in het algemeen blijk
geeft wellicht een juistere betekenisinvulling zijn. Over de benaming van de
wetenschappen in deze en de navolgende secties, zie Inleiding §6; Amst.
loyke: lees logyke (zie MNW 4, 731, s.v. logike).
A.6: Upps. manierlicheyt: `zedigheid' (MNW 4, 1122); vrack: `hebzuchtig, begerig' (MNW 9, 1238; vgl. Lat. avarus); versumet: `verwaarloosd' (MNW 9, 93);
trow: opvallende spellingsvariant van trouwe, `trouw' (MNW 8, 733); Amst.
dat hy verantworde: `dat hij opkome tegen' (MNW 8, 1434, 4); putierachtig:
`wulps, de vrouwen nalopend' (MNW 6, 787, met verwijzing naar o.m. deze
plaats); dan hem to byhoert: wellicht corrupt uit dat hem... (vgl. Gent).
A.8: Gent nem ware: `maar'. Upps. onwijslic: `op een onbehoorlijke wijze'
(vgl. MNW 5, 1594); dichte: wellicht in de betekenis `vast', of corrupt uit
dicke, `dikwijls, herhaaldelijk'. Amst. ghelovendighe sondicheit: wellicht uit:
gheloven die ghesondicheit; troestende: `moed, hoop gevende' (MNW 8, 722).
A.9: Gent hij is natuurlijk niet de zieke, maar de chirurg; de hele passage is in
Gent verward doordat de aanbevelingen voor de chirurg de ene keer in de
derde persoon (optatief), de andere keer in de tweede persoon (imperatief) worden geformuleerd. Amst. wanhopich: om de bedoeling in overeenstemming te
houden met het Latijn, kan men begrijpen `een wanhopig geval (in de ogen van
de chirurg)'. Upps. mist: hier `meest' (MNW 4, 1793 > 1491 > 1309).
B.1: Amst. min noch meer an nemen: vermoedelijk corrupt uit minnen noch an
nemen als vertaling van diligat et ... se intromittat (vgl. hs. Upps.); minnen
is in de gegeven context inderdaad een wat eigenaardig werkwoord; non diligat in Lanfrancs tekst was wellicht bedoeld als: `hij geve niet de voorkeur
aan ... [moeilijke behandelingen, als er andere mogelijkheden zijn]'.
B.2: Gent Ende helpt: zou eigenlijk helpe moeten zijn; sine slaat natuurlijk weer
op de chirurg (vgl. A.9 hierboven); leedech: hier wel te begrijpen als leede: `hatelijk, gehaat' (MNW 4, 293); vgl. met het Latijn. Upps. baghen: `zelfbehagen
hebben' (MNW 1, 524 en 727); berichten: `terechtwijzen' (MNW 1, 916); maree:
lees mare. Amst. scheldende: `uitvarend tegen' (MNW 7, 393, 3); ende regens:
toevoeging in vergelijking met het Latijn; de betekenis is niet duidelijk; wellicht
corrupt uit ende iegens: ende iegens ghenen cirurgiin en make nidicheit.
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C.1: Gent: een deel van de zin is vermoedelijk corrupt; er kan aanvankelijk
gestaan hebben: so dat hij weet in al sijn werck tinstrument van cyurgien te
provene. Upps. vive: wel corrupt uit wise.
C.2: Over het syllogisme dat hier wordt opgezet en in het navolgende wordt
uitgewerkt, zie onze Inleiding §6. Amst. phiseliken: wellicht is een afleiding
van phisike bedoeld: `het is nodig dat hij de theorie van de physica kent';
maar dat staat er niet in het Latijn.
C.3: Amst. gemengen: wel corrupt uit gevingen (vgl. Gent).
C.4: Gent waer: `maar, slechts'.
C.5: Amst. mont: corrupt uit minor, bv. via mior, met nasaalstreepje boven de
i, wat door een volgende kopiist werd begrepen als een streepje boven de o;
een r wordt door kopiisten wel vaker met een t verward; der werken der dinghen: lees der werckender dinghen?
C.6: Amst. ghemendert: `verkleind'? Dan niet in overeenstemming met het
Latijn.
C.7: Amst. Als men dit syntaktisch laat aansluiten bij C.6, dan wordt het
Latijn naar de bedoeling, zij het sterk ingekort, correct weergegeven.
C.8: Lat. propatulo: `openlijk, klaarblijkend'.
C.9: Amst. sylogisticus: wel corrupt uit sylogismus; vgl. Inleiding §6.
D.2: Gent: cuurs: niet in het MNW; wellicht afgeleid van Lat. cursus: `loop'; ook
deze zin moet verder corrupt zijn: onnatuerlikere: lees natuerlikere; de vertaling
voor operi suo necessariam is weggevallen, zodat alst blijken sal in de lucht
hangt. Upps. heeft Lat. commixtionum blijkbaar gelezen als complexionum.

E.1: Upps. menschen: wel corrupt uit een vorm van menghen; gheworden: wellicht uit ghewonnen (vgl. hs. Amst.); breken: corrupt uit een vorm van brengen?
E.2: Lat. utilitatem: past helemaal niet in de context; eenlicheide (`afgezonderdheid', vgl. MNW 2, 541) in hs. Amst. komt wel dichter bij de inherente
bedoeling; wellicht had het Latijn in oorsprong unicitatem. Upps. gaat hier
helemaal zijn eigen weg met een opsomming van de `kwaliteiten' van de vier
elementen; qualitatis: hier en in het navolgende wordt de Latijnse genitiefvorm van qualitas in het Middelnederlands overgenomen als een substantief
in de nominatief, zowel enkelvoud als meervoud. Amst. ververret: `verwijderd van' (MNW 9, 215).
E.3: Amst. laat, wel ten gevolge van een kopiistenfout, een deel van de oorspronkelijke tekst weg (et inde sequitur alia forma).
F.1: Upps. qualitatis: zie hierboven onder E.2; seg ic voert dat van den: lees
datmen (?); in den licham des diers (Amst. in lichaem der deren): mogelijk
`in het lichaam van een dier/levend wezen', - zie §6 van de Inleiding, noot.
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73. Amst. onmogelic te aftodone: lees onmogelic de [_ `die] aftodone (vgl.

Lat. eas... separari) .
F.2: Lat. ille quattuor complexiones: feitelijk wordt met complexionesicomplexien
hier datgene aangeduid wat zojuist kwaliteit werd genoemd; merk op, dat lang
niet alle mogelijke combinaties worden genoemd, bijv. heet met koud, of vochtig met droog. Dit heeft te maken met het feit, dat deze frontaal tegenover
elkaar staande kwaliteiten niet met elkaar konden vermengen volgens de heersende opvattingen; dit konden alleen de intermediairen. Gent geeft de indeling
van de complexieën volgens de Latijnse tekst niet goed weer: het rekensommetje klopt wel, maar wordt fout ingevuld. Als gevolg van tekstverlies wordt niet
vermeld dat de complexieën zich ook konden vermengen, waarbij de slotfrase
so sin van desen ghecomponeerden een corrupte samentrekking uit so sin van
desen viii, Iv simplen ende iv ghecomponeerden of iets dergelijks zal zijn.
F.3: Lat. materia: het is niet zonder meer duidelijk wat hier precies met materie bedoeld wordt.
F.4: De hele sectie F komt dus alles bij elkaar tot een aantal van 32 complexieën
langs een strikt dichotome structuur, die als volgt kan worden getekend:
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Waarbij: mm = met materie; zm = zonder materie; n = natuurlijk; o = onnatuurlijk
Stippellijnen duiden de vermengingen aan, resulterend in enkelvoudige en
samengestelde complexieën.
G.1: Gent kan ook hier het Latijn niet bijbenen; doordat de zin correct wordt
opgezet, maar ineens wordt afgebroken, is men geneigd ook hier, zoals op
de meeste andere foute plaatsen in hs. Gent, veeleer aan tekstcorruptie tijdens het kopieerproces te denken. Amst. effene = evene: `gelijkmatig'.
Precies deze passage over een gelijkmatige complexie, uit dit handschrift,
wordt in het M1l W genoemd (s.v. even). De tekst van Lanfranc zet hier dus
uiteen dat wanneer alle complexieën in gelijke mate aanwezig zijn, je een
gelijkmatige verdeling hebt; maar voor ieder mens is deze vermenging van
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de complexieën verschillend doordat de verdeling verschilt.
H.1: Gent: bescet: beoordeelt (MNW 1, 982); waer: `maar'; iudeerd: een werkwoord iuderen is in het MNW niet te vinden; wellicht naar Lat. judicare: hier
dan `beoordelen'. Het tweede deel van deze zin is in hs. Gent hoe dan ook
een onjuiste (vermoedelijk corrupte) weergave van de voorbeeldtekst.
I.1: Gent: waer: `maar'.
J.1: Gent Hier en in de volgende secties geeft de Gentse tekst het Latijn slecht
weer: de oorspronkelijke zin is wel dat de graden van hitte worden bepaald op
grond van wat `wij' ervan voelen, van hoe het menselijk lichaam met zijn eigen
getemperde hitte erop reageert; hs. Gent keert de zaken ten dele om. Maar ook
de Latijnse incunabel is hier vermoedelijk al corrupt: vgl. K.1 hieronder.
K.1: Upps. bevolic: `gevoelig' (MNW 1, 1190, s.v. bevoellijc). Een opvallend
prefix be-, vgl. ook de andere redacties.
L.1: Upps. Ende dat dinc in den vierden graet, dat openbaert ons verdervet: duidelijk een corrupte passage. Het begin van de zin is analoog aan het Latijn,
maar bij que a calore nostro calefacit gaat het mis. Mogelijk heeft de kopiist
van hs. Upps. (of van een oudere kopie) een regel in zijn legger overgeslagen.
I.1-L.1: Deze graden- of intensiteitsleer speelde een voorname rol in de laatmiddeleeuwse farmacie en geneeskunde. Het was een element uit de humoraalpathologie, de ziekteleer waarbij ziekte verklaard werd uit een verstoord evenwicht van de vier humoren in het menselijk lichaam. Al sinds de klassieke
periode heerste de opvatting dat alles op aarde bestond uit een menging van
de vier elementen aarde, water, lucht en vuur. $' Elk van deze elementen
bestond uit een combinatie van twee van de vier zogenaamde primaire kwaliteiten, ook wel contrarien genoemd. Deze primaire kwaliteiten waren heet,
droog, koud en vochtig. Het element vuur bijvoorbeeld bestond uit een combinatie van heet en droog. Wanneer twee elementen één kwaliteit deelden,
konden ze in elkaar overgaan. Zo kon water, bestaande uit de kwaliteiten
koud en vochtig, door verhitting verdampen tot lucht (heet en vochtig), maar
nooit overgaan tot vuur (heet en droog). Ook in Lanfrancs tekst spelen deze
ideeën een rol. Enkelvoudige geneesmiddelen konden hitte opwekken, koude
of vocht veroorzaken, of uitdrogen. Dit deden ze in vier verschillende gradaties. Wanneer de geneesmiddelen in de eerste graad werkzaam waren, was hun
werking nauwelijks merkbaar of zwak. In de tweede graad was de werking
duidelijker, in de derde graad intensief of sterk, en in de vierde graad het allersterkst. Maar vaak bezaten de medicijnen niet één maar twee verschillende

87 Zie hierover o.a. Lloyd 1964, Schoner 1964 en Vogel 1956.
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primaire kwaliteiten. Ze konden bijvoorbeeld verhittend in de derde graad, en
tegelijkertijd uitdrogend in de eerste graad zijn, of afkoelend in de tweede
graad en vochtopwekkend in de derde graad. Door ieder enkelvoudig geneesmiddel te classificeren volgens de hierboven beschreven gradaties konden alle
simplicia ondergebracht worden in een rationeel schema.$$

L.2: Gent Ende het es openbaer der sinnen vertaalt onvolmaakt Lat. sensualiter sic per experimentum probatur.

L.3: Gent van ... wacker complexien: `van een ...vochtige complexie' (MNW 9,
1069). Der gheroeneghe vormt het equivalent van Lat. laycorum usus et opinio;
een mogelijke conjectuur zou zijn: Der leker (of: liede) meneghe (of: meninghe,
resp. runinghe, dit laatste dan in de zin van `gefluister, gemompel': MNW 2,
1569 en 6, 1704); aposteringhe: niet in het MNW; wel aposteme: `gezwel' (MNW
1, 436). Upps. trouwen: `voorwaar, in waarheid' (MNW 8, 745). Amst. sage:
`verzinsel' (MNW 7, 53, I, 4). waninge: `mening' (MNW 9, 1690).

L.4: Gent: zie Inleiding §6. ghebeteekeliken: de betekenis van dit woord is
onbekend; vermoedelijk gaat het om een corruptie.

L.5: Gent alle donderinghe: wel corrupt uit alle dandere (vgl. Inleiding §6);
maar ook ghebieder, nauwelijks een vertaling van praeparatior (`meer voorbereidend tot') is wellicht corrupt.

L.6: Gent hanken: `heupen' (MNW 3, 82); suppositorien (ook Amst.): `zetpillen' (MNW 7, 2433); clisterien (ook Amst.): lavement' (MNW 3, 1557).
Upps. koppen: soort aderlating waarbij aderlaatkoppen op het lichaam
werden gezet. Hierbij werd een glazen kolf met één opening op een deel van
de huid van een patiënt gezet waarin een klein sneetje was gemaakt. De kolf
werd gevuld met brandbaar materiaal dat werd aangestoken. Door de kolf
onmiddellijk op de huid te plaatsen ontstond een vacuum met voldoende
zuigkracht om het bloed uit het sneetje op te zuigen.89

L.7:Gent cussinelle (ook Amst.): `wondkussentjes, pleistertjes'; ende dandere: overbodig voor de vertaling en misleidend. Upps. keynpe: `hennep(touw)' (MNW 3,
s.v. kempe, 3, 1300-1302; vgl. canepijn, kempijn: `hennepen (naaigaren')).

L.8: Gent int capittel dair off. zie Inleiding §6.
L.9: Zie Inleiding §6. Gent ungement: `zalf (MNW 5, 620). Upps. bolus arnicum: lees bolus armenicum, `aluminiumoxide', dat door ijzer of mangaan
bruinrood geverfd is 90 - zie §6 van de Inleiding.

88 Zie Goehl 1984, I, p. 104-105. Vgl. daarnaast ook de schema's in Eis 1950/51, p. 116 en 118.
89 Zie Huizenga 1998, p. 33.
90

Daems 1993, p. 130, nr. 100.
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L.11: Gent: apostemen: `gezwellen' (MNW 1, 436).
L.14: Gent hout desen sonder: in overeenstemming met het Latijn zou zijn:
hout desen niet sonder; ook in de rest van deze zin beweert de vertaling net
het omgekeerde van wat in Lanfrancs tekst bedoeld wordt.
M.1: Gent in diversen lichamen van complexien: correcte vertaling van het
Latijn zou zijn: in diversen complexien van lichamen.
M.2: Gent/Amst. corrodeert: `bijt uit'; het werkwoord staat niet in het
MNW, wel het adj. corrosijf: `uitbijtend' (MNW 3, 1939).
M.3: Amst. niet en alvalgen: corrupt, maar het is onduidelijk hoe het Latijn
tot deze corruptie kon leiden; alvalgen gaat wel terug op al volgen (vgl. Lat.
licet... sequantur), maar ook met deze emendatie loopt de
Middelnederlandse zin nog mank.
M.4: Gent sonder onverlichthede gaat wel terug op nisi superfluitates in Lat.;
wellicht corrupt uit sonder overtullichede.
M.5: Gent morwehede: `weekheid, zwakheid' (MNW 4, 1971), vgl. Lat. membra debilia; voor de rest lijkt de vertaling weer in tegenspraak met het voorbeeld (putredo augmentatur: `wordt de verrotting bevorderd' tegenover die
vulhede ... die wert verwonnen).
0.1: Gent die doene: wel uit die hevet te doene (MNW 2, 247: te doene hebben:
`nodig hebben'; vgl. Lat. indiget).
0.2: Lat. en alle vertalingen: Johannes Damascenus: een niet zo vaak geciteerde autoriteit in medisch-chirurgische werken, levend van 670 - ca. 753. Een
Griekse theoloog die probeerde de leer van Aristoteles in dienst van de theologie te plaatsen. Met behulp van de logica trachtte hij zowel de christelijke
geloofsleer als de indeling van de artesreeksen te systematiseren.
0.3: Gent (en Amst.) ghewacht: `bewaakt, verzorgd' (MNW 2, 1845-1846).
0.4: Gent dinc: eigenaardig als vertaling van medicamina; wellicht corrupt.
Q.1: Upps. ynicheyt: wellicht corrupt uit nutticheit, via innicheit; of te lezen als
enicheit, `eenheid van de ledematen', d.w.z. hun samenwerking (MNW 2, 665)?
R.2: Amst. luste: het is niet duidelijk hoe uit Lat. latebit deze vertaling kan zijn
voortgekomen. De betekenis van de zin is dat geen kennis nog voor de kundige chirurg verborgen zal blijven (Lat. latere = `verborgen zijn'), een betekenis
die in Gent wel voorkomt (niet missen). Het Middelnederlandse lusten (verlangen naar/behagen') mist echter iedere verwantschap met deze betekenis.
S.1: Gent gansene: `genezen' (MNW 2, 915). Upps. pacientus: de bewerker had
kennelijk moeite met het Latijnse begrip apostemoso, dat door Gent en Amst.
wel is opgevat als `iemand die aan apostemen lijdt', en verlas het voor `patiënt'.
S.3: Gent Ende in den zomer...: hier heeft blijkbaar een foutieve samentrek-
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king plaatsgevonden met T.1 van de Latijnse tekst.
U.1: Upps. mensche: hs. mesche. Amst. puncturen: `pijnlijke steken' (MNW
6, 554, s.v. pongeren).
U.2: Amst. woten: lees voeten (vgl. Lat. cum pedibus ambulare).
V.3: Gent (ook Amst.) zweringhen: eigenaardig als vertaling van dolorum; wellicht corrupt uit zeerigheden of iets dergelijks. Upps. druuchten: opvallende dialectische variant, `droogte' (MNW 2, 436, s.v. droochte, waar deze spellingsvariant niet genoemd wordt); weketen: corrupte passage. Lat. heeft hier dolorum,
`ziekten'. Mogelijk zag de bewerker van Upps. hier een oppositie met druuchten, en wordt iets als weecheiden, `natheid' (MNW 9, 1620, s.v. wacheit) bedoeld.
W.1: Gent/Amst. ydelenlidelen: `verwijderen' (MNW 3, 788). Gent/Amst.
bequeken: `herstellen, verkwikken ` (MNW 1, 899 en 900).
X.3: Gent es droefhede: alsof er in het Latijn stond: Timor autem est tristitia;
de rest van de zin wordt aan deze zinsbouw aangepast. Amst. ontsene: `vrezen' (= ontsiene, MNW 5, 1246).
Aa.1: Upps . Hy sal oeck weten die saken des suers ende des suren: de zin is duidelijk corrupt, en ook het Latijn biedt hier geen echte oplossing met Causam
etiam sui morbi videlicet gratia scire debet (`Hij moet de oorzaak van zijn ziekte heel duidelijk kennen'). Mogelijk heeft de vertaler tweemaal morbi vertaald
als suer, `ellendige toestand' (MNW 7, 2448, s.v. suur); of moet in het eerste
geval des seers (van de ziekelijke toestand') begrepen worden.
Aa.3: Gent is hier weer duidelijk corrupt: van zweeren: wel uit van zweerden
(vgl. Lat. ab ense; ensis: `zwaard'); van vlane: wellicht uit van valne (vgl. Lat:
a casu); vlane: `villen, ontvellen' (MNW 9, 572-573).
Bb.1: Gent (ook Upps. en Amst.) toe valle: `bijkomende gebeurtenissen'
(MNW 8, 491), wij zouden zeggen `complicaties'. Amst. gansen: `genezen'
(vgl. Gent, kap. II, S.1).
Dd.1: Gent vertaalt helemaal naast de kwestie, of is weer grondig corrupt.
Het Latijn is overigens niet zendermeer doorzichtig; ook Amst. heldert de
plaats niet helemaal op.
Ee.2: Amst. keringe: hetzelfde als brakinge, vgl. MNW 3,1334 (8).
Ee.1: Gent pusoene: `geneesdrankje'.
Ff.1: Zowel Gent als Amst. hebben het over `bijkomende (toevallende) kunsten': zoiets zal het Latijn in oorsprong ook wel gehad hebben.

DOCTRINA I, KAP. 3
A.1: De vertaling van Amst. ontspoort in deze zin enigszins, bij hoge uitzondering. De strekking van het Latijn is hier dat de doelstellingen van een chi-
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rurg teruggebracht kunnen worden tot een drietal hoofdintenties, ook al is
het aantal individuele gevallen natuurlijk net zo groot als het aantal patiënten. De essentie van de mededeling, dat er drie hoofddoelen zijn, is door
Amst. naar voren gehaald. Mogelijk begreep de vertaler (of de kopiist van
zijn legger) diversa abusievelijk als deelwoord (dividert), waarna de zinsconstructie scheef ging lopen, ook al doordat het element van den iii generalen
meninghen nu herhaald moest worden, in aansluiting op dividert.
A.2: Gent: het eerste deel van de zin moet corrupt zijn: de inhoud moet overeenkomen met Lat. solutionis continuatio, daar solutio continuitatis hier op
de tweede plaats komt; een mogelijke conjectuur zou zijn: Talreerst es sceedende [of tghesceedene] teender vergaderinghen te bringhen. Ook het einde van
de zin, waar een equivalent voor cum manu ontbreekt, moet corrupt zijn.
A.3: Gent: het hoofdwerkwoord ontbreekt; vgl. Amst. werden houden.
B.1: Gent laten toeset: laten als subst. in de betekenis `bloedzuiger' (vgl. Lat.
sanguisuggas) komt in het MNW niet voor.
B.3: Gent: de vertaler begreep Lat. defecerunt dus als `ontbraken', wat een
mogelijke interpretatie is; de context (famosi barberij) wijst echter eerder op
de bedoeling `te kort schoten', wat de vertaler van Amst. schijnt begrepen
te hebben: gebraken: `faalden' (MNW 2, 1006, III, 4, s.v. gebreken).
C.1: Amst. wiit: mogelijk corrupt voor sniit - vgl. Gent.
D.1: Gent vertaalt als enige Lat. crepatos: ghescoerden (wsch. `die lijden aan
een (lies)breuk': MNW 2, 1611 en 1612). Upps. honeer (2x) = hoeneer:
`wanneer' (MNW 3, 486).
E.1: Gent: de verwijzing naar de secunda intentio ontbreekt, hoewel de
Latijnse tekst op zich nauwelijks enig vertaalprobleem oplevert; zie ook F.1
hieronder; inde: lees ende?
F.1: Gent: ook hier is de indeling (Lat. per tertiam intentionem) niet aangehouden: scrofelen (ook Amst.): `(hals)klieren' (MNW 7, 787); caracteren:
lees cataracten: `cataract' (MNW 3, 1234); nagel: `een oogziekte: vlies op het
oog' (MNW 4, 2134, waar tevens blijkt dat Lat. ungula eveneens de oogziekte kan aanduiden); douc (Lat. pannum): eveneens `een oogziekte: vlies
op het oog' (MNW 2, 229). sebel: nog een oogziekte (MNW 7, 842); worten:
`wratten' (MNW 9, 2832); blaesbalgekin: hier wel te begrijpen als blase:
`(urine)blaas' (vgl. Amst.). Upps. honeer: zie de aantek. bij D.l.
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Bijlage
Beschrijving van de handschriften
I. HET VEERTIENDE -EEUWSE HANDSCHRIFT VAN DE ZUID -NEDERLANDSE VERTALING (DE KEULSE EN DARMSTADTSE FRAGMENTEN)
In zijn catalogus Deutsche und niederlkndische Handschriften maakte K. Menne
in 1937 melding van een aantal Middelnederlandse fragmenten in het Keulse
stadsarchief die uit een handschrift waren losgemaakt. De fragmenten hadden
in dat handschrift als schut- en dekbladen dienst gedaan. 91 Om welk handschrift
het precies ging, is niet bekend; wel blijkt uit de aantekening Bibl. Crucifer. op
twee van de bewaarde bladen dat het deel zal hebben uitgemaakt van het bezit
van een kruisherenklooster. Menne identificeerde de fragmenten als afkomstig
uit een Middelnederlands Arzneibuch. De fragmenten worden in het Historisches Archiv te Keulen bewaard onder de signatuur Hss. Fragm. A 57.
Naderhand werden op twee andere plaatsen verdere fragmenten van hetzelfde ontmantelde `Arzneibuch' teruggevonden, namelijk in de Hessische

Landes- und Hochschulbibliothek te Darmstadt in 1955 en in de Universitátsund Stadtbibliothek te Keulen in 1964. In beide gevallen ging het eveneens om
fragmenten die als boekbindersmateriaal dienst hadden gedaan.
De fragmenten in Darmstadt fungeerden als schut- en dekbladen in een manuscript met een Ripuarisch afschrift van een Duitse vertaling van de Vitas patrum.
Luidens het colofon werd dit Boich der heiligen altvaders te Keulen geschreven
en voltooid op 15 mei 1507. In de catalogus van K.H. Staub en T. Sanger uit
1991 worden de fragmenten beschreven onder de signatuur Hs 2201
(Appendix) . 92 De fragmenten in de Universitáts- und Stadtbibliothek te Keulen
zijn in juli 1964 door J. Deschamps aangetroffen als dek- en schutbladen in een
exemplaar van de incunabel Bartholomeus Pisannus, Supplementum summae
Pisanellae, gedrukt te Keulen (Ulrich Zell) in februari 1483. Dit boek is afkomstig uit de bibliotheek van het kruisherenklooster te Keulen. De fragmenten
hebben in de Keulse Universitáts- und Stadtbibliothek geen eigen signatuur. De
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Menne 1931-1937, p. 626-627, nr. 276.
92 Staub & Sanger 1991, p. 114.
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band waarvan ze deel hebben uitgemaakt is die van Inc. GB V 167 f
De informatie over de herkomst van de banden waaruit de diverse fragmenten zijn losgemaakt, laat toe met vrij grote zekerheid te veronderstellen dat het
oorspronkelijke handschrift met de Chirurgia magna- vertaling omstreeks het
begin van de zestiende eeuw tot boekbindersmateriaal werd verknipt in het
kruisherenklooster te Keulen.
J. Deschamps bracht in 1970 alle fragmenten bijeen met het oog op de tentoonstelling Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse
bibliotheken in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel.93 Behalve de korte
beschrijvingen die in de catalogus van de tentoonstelling werden gepubliceerd,
maakte J. Deschamps ook uitvoeriger beschrijvingen van de fragmenten voor
eigen gebruik en legde hij een volledige verzameling van fotografische reproducties aan. Aan de hand van de foto's identificeerde hij verder de bewaarde
tekstgedeelten door de overeenkomstige folio's aan te wijzen in handschrift
Gent, UB 1272, het enige volledig bewaarde afschrift van dezelfde vertaling
van de Chirurgia magna. We hebben met het oog op de hierna volgende
beschrijving van de Keulse en Darmstadtse fragmenten dankbaar gebruik
gemaakt van de documentatie die J. Deschamps ons ter beschikking stelde.
We bespreken eerst de afzonderlijke fragmenten en gaan vervolgens op de
algemene kenmerken van het handschrift in. De volgorde waarin we de fragmenten bekijken komt overeen met die van de respectieve tekstgedeelten in de
Chirurgia.

Darmstadt, Hessische Landes- und Hochschulbibliothek, Hs 2201
(Appendix)
De fragmenten in Darmstadt bestaan uit drie zowel boven- als onderaan én
zijdelings besnoeide perkamenten dubbele bladen, beschreven in twee kolommen. Uit de tekst die de fragmenten bevatten (zie hieronder), kan men opmaken dat we met drie opeenvolgende bifolia te maken hebben van een katern
dat oorspronkelijk bestond uit vier dubbele bladen, waarvan het binnenste
niet is bewaard. De besnoeiing heeft bovenaan in alle kolommen enig tekstverlies veroorzaakt: bewaard zijn meestal 43, een enkele keer 45 regels. De zijdelingse besnoeiing heeft toegeslagen in de tweede helft van het katern: daar is
de buitenste kolom telkens ruim voor de helft weggesneden.
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Deschamps 1972, nr. 96, p. 264-265.

346 I VERSLAGEN & MEDEDELINGEN

Daar in het eerste deel van het katern de besnoeiing tot enkele regels bovenaan beperkt is gebleven, kan men daar het tekstverloop gemakkelijk met dat
in het Gentse afschrift van dezelfde vertaling vergelijken. Het begin van de
tekst in de eerste kolom op fol. 1 r° van de fragmenten komt overeen met fol.
28r°, regel 27 in het Gentse handschrift; het einde van de tweede kolom op fol.
3v° van het fragment vinden we in het volledige handschrift terug op fol. 33r°,
regel 16. Het Gentse handschrift telt over het geheel van de overeenkomstige
passage 308 regels. Gemiddeld komt een kolom tekst in de fragmenten dus
overeen met 308:12 = ca 25,7 regels in het Gentse handschrift."
Dit geeft ons een vrij stevig houvast om een schatting te wagen omtrent de
hoeveelheid tekst die tussen fol. 3v°b en 4r°a van het fragment ontbreekt. De
tekst houdt onderaan fol. 3v°b op bij hs. Gent, UB 1272, fol. 33r°, regel 16; de
eerste kolom op fol. 4r° begint met de tekst die in dat handschrift te vinden is
op fol. 36r°, r. 22. Wat in de fragmenten ontbreekt, kan men aan de hand van
het andere handschrift exact nagaan: het komt overeen met 205 regels tekst in
hs. Gent, UB 1272. Gespreid over kolommen die overeenkomen met gemiddeld ca. 26 regels van het Gentse handschrift levert dit een hoeveelheid tekst
op voor bijna exact acht kolommen, d.w.z. voor één volledig bifolium met
twee kolommen per bladzijde.

94 Die verhouding is door de hele passage heen vrij constant, zoals moge blijken uit het volgende overzicht van de plaatsen in het Gentse handschrift die corresponderen met de eerste
(bewaarde) regel van elke kolom in de eerste helft van de fragmenten (de laatste regels van
elke kolom zijn door vlekken en andere beschadiging meestal niet of zeer onvolledig leesbaar):
Fragm. I: fol. l r°a = Hs. Gent, fol. 28r°, regel 27; Fragm fol. leb = Gent, fol. 28v° regel 28;
fol. lv°a = Gent, fol. 29r°, r. 26; Fragm. fol. lv°b = Gent, fol. 29v°, r. 20;
Fragm. II: fol. lr°a = Gent, fol. 30r°, r. 14; Fragm. fol. lr°b = Gent, fol. 30v°, r. 6;
fol. lv°a = Gent, fol. 30v°, r. 31; Fragm. fol. lv°b = Gent, fol. 3lr°, r. 21:
Fragm. III: fol. lr°a = Gent, fol. 31v°, r. 16; Fragm. fol. lr°b = Gent, fol. 32r°, r. 11;
fol. l v°a = Gent, fol. 32v°, r. 4; Fragm. fol. lv°b = Gent, fol. 32v°, r. 29.
Rekening houdend met het werkelijke aantal regels per afzonderlijke bladzijde in het Gentse
handschrift geeft dit de volgende equivalentie: fol. lea: 32 r. van hs. Gent, UB 1272; fol.
lr°b: 28 r.; fol. 1 v°a: 24 r.; fol. 1 v°b: 26 r.; fol. 2r°a: 25 r.; fol. 2r°b: 25 r.; fol. 2v°a: 23 r.; fol.
2v°b: 27 r.; fol. 3r°a: 27 r.; fol. 3r°b: 25 r.; fol. 3v°a: 25 r.; fol. 3v°b: 21 r.
Op fol. lr° heeft het fragment, afgemeten aan het Gentse handschrift, vrij veel tekst (kolommen die met 31 en 28 regels in het andere handschrift overeenkomen). De omvang stabiliseert zich daarna nagenoeg rond de gemiddelde waarde. Als we afzien van de atypische eerste twee kolommen, bedraagt het gemiddelde 24,8 (248:10).
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De fragmenten in Darmstadt vormen dus een katern, waarvan het binnenste
dubbel blad ontbreekt. Kunnen we ons met wat hierboven becijferd is ook een
beeld vormen van wat aan dit katern vooraf zal zijn gegaan? We kunnen ons
althans aan een hypothese wagen. De tekst die in het Gentse handschrift voorafgaat aan wat in de fragmenten bewaard is, telt

1733

regels. Als we aannemen

dat ook in dit gedeelte de kopiist van het verknipte handschrift in een kolom
neerschreef wat ongeveer overeenkomt met 26 regels van het Gentse handschrift, dan gingen aan het fragmentenkatern ongeveer

1733:26 =

66,6 kolom-

men vooraf. Het is echter heel goed mogelijk dat de kopiist, doordat hij iets
`dichter' schreef, in dat voorafgaande deel een hoger gemiddelde haalde: dat
dit veeleer waarschijnlijk is, zou men kunnen argumenteren aan de hand van
de bladzijden lr° en 1v° van het fragment (de tekst met andere woorden die
onmiddellijk aansluit bij het ontbrekende deel), waar het gemiddelde inderdaad hoger is dan 26 (vgl. noot 94). Gaan we dan bijvoorbeeld uit van een
equivalentie van 27 regels voor één kolom, dan komt de deling uit op 64,2
kolommen. 95 Men mag dus vermoeden dat aan de fragmenten in Darmstadt
in het oorspronkelijke handschrift zestien bladen met vier kolommen
(16x4=64) voorafgingen, met andere woorden twee katernen van vier bifolia.
De samenstelling van het handschrift tot hier toe kan dus hypothetisch worden weergegeven als

3 IV (24),

met dien verstande dat niet alleen de eerste twee

katernen, maar ook het binnenste dubbel blad van het derde katern niet zijn
teruggevonden.

Keulen, Historisches Archiv, Hss. Fragm. A 57
De fragmenten in het Keulse archief bestaan uit drie dubbele en twee enkele
perkamenten bladen, beschreven in twee kolommen. Alle fragmenten zijn hetzij bovenaan, hetzij onderaan met tekstverlies besnoeid. Het hoogste bewaard
aantal regels bedraagt hier 47. De dubbele bladen zijn ook zijdelings met tekstverlies besnoeid: ongeveer de helft van de buitenste kolom van het eerste blad
is telkens weggesneden.
De fragmenten komen als volgt overeen met de tekst in Hs. Gent, UB 1272 (de
fragmenten duiden we aan met een nummer in Arabische cijfers als het om een
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Er moet bovendien rekening worden gehouden met het gegeven dat een deel van de tekst in
dit eerste gedeelte bestond uit de inhoudsopgave, een niet-doorlopende tekst, waar wellicht
niet de normale equivalenties tussen beide transcripties gelden.
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enkel blad gaat, Romeinse cijfers geven een dubbel blad aan):
1.

Een enkel blad, met enkele regels tekstverlies bovenaan = fol. 52v°, r. 6 tot
fol. 54v°, r. 12 in het Gentse handschrift.

2.

Een op onregelmatige wijze gescheurd, op de versozijde grotendeels
onleesbaar enkel blad, met tekstverlies bovenaan = fol. 66r°, r. 28 tot fol.
68r°, r. 3 in het Gentse handschrift.

I.

Een dubbel blad waarvan het eerste folio sterk besnoeid (ongeveer de helft
van de buitenste kolom weggesneden) en met tekstverlies onderaan: eerste
blad = fol. 69v°, r. 16 tot 71r°, r. 26; tweede blad = fol. 78r°, ongeveer r.
496, tot fol. 79v°, r. 14 in het Gentse handschrift.

II.

Een dubbel blad, besnoeid als het voorafgaande: eerste blad = fol. 71r°, r.
28 tot fol. 73r°, r. 5; tweede blad = fol. 76r°, r. 25 tot fol. 78r°, r 2.

III. Een dubbel blad waarvan de tekst op het eerste blad overeenkomt met fol.
117v°, r. 3 tot fol. 118v°, r. 29, het tweede met fol. 122r°, r. 8 tot fol. 123v°,
r. 29 van het Gentse afschrift.
Twee van de dubbele bladen (nrs. I en II hierboven) horen, zo kan men uit de
tekstvolgorde opmaken, bij elkaar. De tekst van I, fol. 1v° gaat verder op II,
fol. 1 r°, terwijl I, fol. 2r° tekstueel aansluit bij II, fol. 2v 0 . Tussen het eerste en
het tweede blad van II ontbreekt een tekst die overeenkomt met fol. 73r°, r. 5
tot fol. 76 r°, r. 25 in het Gentse handschrift, wat neerkomt op ongeveer 210
regels; dat is weer nagenoeg exact de hoeveelheid tekst die de kopiist van het
ontmantelde handschrift in 8 kolommen zou hebben geschreven (zie hierboven). Ook hier ontbreekt dus één dubbel blad in het hart van het katern. Bij
nader inzien blijkt dit bifolium ook bewaard te zijn: het vormt het eerste van
de twee fragmenten die zich in de Keulse universiteitsbibliotheek bevinden (zie
hieronder). Vermoedelijk hebben de drie opeenvolgende bifolia, samen met
één ontbrekend buitenste dubbel blad, oorspronkelijk een katern van vier
bifolia gevormd.
Door vergelijking met het Gentse handschrift laat zich verder gemakkelijk
vaststellen dat het derde dubbelblad in de fragmenten in het Keulse archief
(Fragment III), dat overeenkomt met hs. Gent, fol. 117v°, r. 3 tot 118v°, r. 29
en fol. 122r°, r. 8 tot 123v°, r. 29, het op een na binnenste diploma van een
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In het fragment is de plaats totaal onleesbaar zodat men onmogelijk kan uitmaken met welke
tekst de eerste kolom begint; daar het voorafgaande blad eindigt met fol.78r°, r. 2 van het
Gentse handschrift (zie fragment II), lijkt, rekening houdend met een tekstverlies van enkele
regels, fol. 78r°, r. 4 een plausibele gissing..
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katern is geweest: tussen het eerste en het tweede blad onbreekt immers zoveel
tekst als overeenkomt met goed 200 regels in het Gentse handschrift, met
andere woorden acht kolommen, dat is twee bladen van het verknipte manuscript.

Keulen, Universitáts- und Stadtbibliothek
De fragmenten in de Universiteitsbibliotheek te Keulen bestaan uit twee
onderaan met tekstverlies besnoeide dubbele bladen. In beide gevallen is een
deel van de bovenmarge bewaard. Het aantal bewaarde regels varieert tussen
38 en 40. Fragment I is in het eerste blad zijdelings besnoeid, zodat een deel
van de tweede en de derde kolom ontbreken. Fragment II is in het tweede blad
zijdelings besnoeid: hier ontbreekt een deel van de zesde en van de zevende
kolom. Fragment I hebben we hierboven al een plaats gegeven in het ontmantelde handschrift: het heeft tot hetzelfde katern behoord als twee van de
dubbele bladen in het Keulse stadsarchief.
Fragment II heeft op het eerste blad de tekst die overeenkomt met Gent, UB
1272, fol. 104v0 , r. 20-106r°, r. 6, op het tweede blad fol. 112v°, r. 17-114r°, r.
17. Wat ontbreekt beloopt in het Gentse handschrift 401 regels, maar bevat
ook de overgang van het derde naar het vierde traktaat, waarvoor de kopiist
van het Gentse handschrift een nieuwe bladzijde neemt. Ook in het oudere
handschrift zal die overgang wel een aantal regels in beslag hebben genomen.
Wat ontbreekt, komt dus omgerekend weer vrij nauwkeurig overeen met een
rond aantal kolommen, in dit geval 16 (416:26=16), met andere woorden twee
bifolia.

Poging tot reconstructie
Vooral de drie fragmenten die de `volledige' tekst bevatten die overeenkomt
met Gent, UB 1272, fol. 69v°, r. 16 tot fol. 79r°, r. 14 (Archiv I en II en
Universitátsbibliothek I) zijn voor onze kennis van het ontmantelde handschrift van essentieel belang omdat ze, in tegenstelling tot de meeste overige
fragmenten, hun bovenmarge bewaard hebben. Op de versozijden staat in de
bovenmarge in het midden (ter hoogte van de tussenruimte tussen de kolommen) een Arabisch cijfer 3, wat ongetwijfeld moet opgevat worden als een aanduiding van het traktaat: de tekst die hier getranscribeerd is, behoort inderdaad integraal tot het derde traktaat van de Chirurgia magna. Op de rectozijden is enkele keren een foliëring in Arabische cijfers bewaard: op het vierde
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blad van het (hypothetisch) katern: 44: op het zesde: 46; op het zevende: 47.
Dit katern zal dus de folio's 41 tot 48 van het oorspronkelijke handschrift hebben bevat.' Het zal vermoedelijk het zesde katern zijn geweest van een manuscript dat tot daar toe uit regelmatige katernen van vier bifolia zal hebben
bestaan. Dat er tussen het katern waartoe de dubbele bladen uit Darmstadt
behoren en het katern waarvan de hierboven besproken Keulse fragmenten
deel hebben uitgemaakt, twee katernen hebben gezeten, laat zich ook verifiëren door vergelijking met het Gentse handschrift. Het `katern Darmstadt'
houdt op bij fol. 40v°, r. 14 in handschrift Gent, UB 1272; het tweede blad van
het (gereconstrueerde) `Keulse katern' knoopt bij de Gentse tekst weer aan op
fol. 69v°, r. 16. Het tussenliggende tekstgedeelte omvat in het Gentse handschrift (rekening houdend met de daar gemaakte fout bij het binden: zie hieronder) dus nagenoeg exact 27 folia = 54 bladzijden van gemiddeld 32 regels
per bladzijde, omgerekend ongeveer 1728 regels. Deze teksthoeveelheid is in
het ontmantelde handschrift te verdelen over 17 bladen (twee katernen van 8
bladen en het eerste folio van het zesde katern), d.w.z. 68 kolommen. De
deling (1728:68) levert een quotiënt op van iets meer dan 25 regels van de tekst
van het Gentse handschrift voor één kolom in het oudere handschrift, wat
overeenstemt met voorafgaande bevindingen.98
Op analoge wijze kan nu zelfs ook de vermoedelijke plaats van het tweede
enkelblad tussen de fragmenten van het Keulse archief (Fragment 2) worden
berekend: het moet fol. 40 geweest zijn, daar tussen dit blad en het eerste deel
van het eerste van de in het Keulse archief bewaarde bifolia een tekst ontbreekt die overeenkomt met 109 regels in het Gentse handschrift, dat is het te
verwachten aantal regels dat de kopiiist van het ontmantelde handschrift over
vier kolommen zou verdelen. Tussen dit Fragment 2 en het eerste enkel blad
(Fragment 1) ontbreekt een tekst die overeenkomt met ruim 700 regels uit het
Gentse manuscript, vermoedelijk dus 28 kolommen, met andere woorden 7

97

In principe zou hier ook een quinio [fol. 40-49] mogelijk zijn. De hypothetische samenstelling
van het handschrift tot daar toe, zou dan bijvoorbeeld kunnen zijn: een quinio waarvan het
eerste blad mogelijk als schutblad diende en dus niet genummerd was (fol. 0-9) en vervolgens
nog eens drie regelmatig samengestelde quinio's (fol. 10-19, fol. 20-29; fol. 30-39). In deze
opbouw zouden echter de fragmenten Darmstadt over de katernen 2 en 3 heen moeten lopen,
wat niet kan daar ze (zie hierboven) integendeel katernvormend zijn.

98

Maar het blijft natuurlijk altijd mogelijk dat één van de tussenliggende katernen in onze
reconstructie defect was, of dat de teksten in het ontmantelde handschrift en in hs. Gent, UB,
1272 door weglating of toevoeging bij een van beide niet exact gelijk opgingen.
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bladen: dit Fragment 1 kan dus fol. 32 geweest zijn.
De samenstelling van het versneden handschrift en de plaats daarin van de tot
nog toe vermelde fragmenten kunnen we hypothetisch als volgt weergeven:
IV (1-8) (niets bewaard)
IV (9-16) (niets bewaard)
IV (17-24) (drie bifolia bewaard: fragmenten Darmstadt I, II en III; het binnenste bifolium ontbreekt)
IV (25-32) (alleen het laatste blad bewaard: fragment Keulen, Archief 1)
IV (33-40) (alleen het laatste blad bewaard: fragment Keulen, Archief 2)
IV (41-48) (drie bifolia bewaard: Keulen Archief I en II; Keulen UB I; het buitenste bifolium ontbreekt)
Hierna wordt het moeilijk. Het eerstvolgende bewaarde tekstgedeelte is
Fragment II van de Keulse Universitdts- und Stadtbibliothek. De hoeveelheid
tekst die ontbreekt na het laatste wat van het hypothetisch katern fol. 41-48
bewaard is (fol. 47v°) tot waar dit fragment de draad weer opneemt, berekenen we, volgens de hierboven telkens met succes gehanteerd equivalentie, op
een 15 of 16 folia van het ontmantelde handschrift (ongeveer 1600 regels in het
Gentse handschrift, namelijk fol. 80-104 = een 50 bladzijden van ca. 32 regels).
Het eerste blad van Universitatsbibliothek, Fragment II, zou dus fol. 63 of 64
moeten zijn. Met een verdere opbouw in regelmatige quaternionen na het
katern fol. 41-48, valt dit niet te rijmen. Het eerste deel van het dubbel blad
zou dan namelijk in de tweede helft van een katern fol. 57-64 moeten vallen,
wat natuurlijk uitgesloten is, daar zo'n blad per definitie tot de eerste helft van
een katern behoort. Mogelijk is dat bijvoorbeeld op katern fol. 41-48 nog één
katern van vier bifolia volgde (fol. 49-56) en vervolgens een katern van drie
bifolia (fol. 57-62); indien daarop dan weer een regelmatig quaternio volgde
[fol. 63-70], kan Fragment Universitdtsbibliothek II daarin het tweede bifolium (fol. 64-69) zijn geweest. Het zal duidelijk zijn dat wij hier speculatieve
wegen opgaan: het is ook mogelijk dat de afschrijver van het Gentse handschrift in het gedeelte fol. 80-104 van zijn afschrift enigszins bekortend tewerkging, zodat het overeenkomende deel in het oudere handschrift naar verhouding breder uitviel dan we met de hierboven gehanteerde equivalentie hebben
becijferd.
Al even speculatief zou het zijn om de samenstelling te willen reconstrueren
van het handschrift op de plaats waar het fragment met de laatste tekst'
(Fragment Keulen, Archiv III) thuishoort. Met zekerheid kunnen we wel
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becijferen dat het eerste deel ervan het derde blad was na het tweede deel van
Fragment Universitdtsbibliothek II: tussenin onbreekt immers een stuk tekst
dat overeenkomt met 212 regels in het Gentse handschrift, goed voor acht
kolommen in het ontmantelde handschrift. Ook weten we (zie hierboven) dat
het het op een na binnenste dubbelblad van een katern zal zijn geweest.
Werken we nog even verder met de hypothese van een katern fol. 63-70, waarin het bewaarde dubbelblad fol. 64-69 was, dan zou Fragment Archiv III het
tweede bifolium zijn (fol. 72-75) van een op dat quaternio volgend katern van
drie dubbele bladen [fol. 71-76].
Op de plaats waar dit laatste fragment ophoudt, volgen in het Gentse handschrift nog iets meer dan 21 bladzijden tekst, met zowat 675 regels. In het ontmantelde handschrift zullen dat bij benadering 26 kolommen geweest zijn
(676:26=26), met andere woorden 6,5 folia. Men kan dus vermoeden dat het
veertiende-eeuwse afschrift van de Chirurgia magna-vertaling op weinig na 82
beschreven folia zal hebben geteld.

Het handschrift van de Keulse en Darmstadtse fragmenten (algemene
kenmerken)
Het ontmantelde handschrift bestond uit ten minste een 82 bladen perkament
van om en bij 250 x 165 mm. Naar men kan vermoeden was het manuscript
tot fol. 48 samengesteld uit regelmatige quaternionen [6 IV (48)]; daarna was
de samenstelling mogelijk onregelmatig: wellicht werden vanaf fol. 49 op
onsystematische wijze quaternionen afgewisseld met ternionen, tenzij in dit
deel van het handschrift het tot dan toe geconstateerde parallellisme met hs.
Gent, UB 1272 niet langer opgaat (doordat de tekst in de ene of de andere
codex werd uitgebreid of ingekort). Reclamen of signaturen zijn niet bewaard.
Afschrijving en liniëring met loodstift: twee kolommen van in oorsprong
waarschijnlijk 48 regels; de binnenste kolom ca. 65 mm, de buitenste ca. 60
mm breed. De totale bladspiegel meet ca. 200 x 140 mm. Afschrijving en liniëring lopen door over de vouw. Prikken voor aflijning en liniëring zijn op diverse plaatsen bewaard. De rectozijden hebben in de bovenmarge (rechts, maar
soms ook in het midden) een oude foliëring in Arabische cijfers. Op de versozijden loopt in het midden van de bovenmarge het nummer van het traktaat
mee.
Afgezien van de hierboven geformuleerde hypothese over de samenstelling en
de omvang van de codex, weten wij niets over de oorspronkelijke band. De
fragmenten vertonen bindgaatjes ter hoogte van de regels 6 en 8, 42 en 45.
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Alle teruggevonden fragmenten zijn van één hand (littera textualis), die
Deschamps en andere onderzoekers na hem dateren van het midden van de
veertiende eeuw (ca. 1340-1350). 99 Er zijn rode lombarden van 2 regels hoog,
rubrieken en paragraaftekens. De kapittels zijn per traktaat (dus niet per doctrina als in het Latijn) met arabische cijfers doorlopend genummerd.10°
Tekeningen van chirurgische instrumenten en anatomische details.
De taal van de kopiist wijst op Vlaamse, vermoedelijk meer bepaald WestVlaamse oorsprong. Typische spellingen zijn bijvoorbeeld ghe prouft
(`geproefd': `bewezen'), vp dat (`opdat': `op voorwaarde dat'), ghe seit
(gezegd'), lechame (`lichaam'), bekent (`bekent, bekend') en een woord als
bachten voor `achter'. Zoals reeds uit enkele van de gegeven voorbeelden
blijkt, spelt de kopiist het pre fi x ghe (bijvoorbeeld in het voltooid deelwoord)
niet aaneen met de stam van het werkwoord. Op deze wijze systematisch toegepast lijkt ons dit een vrij archaïsch gegeven, dat de datering op paleografische gronden `omstreeks het midden van de veertiende eeuw' bevestigt.101
Over de verdere geschiedenis van het handschrift geven ons de fragmenten
geen informatie. Zoals hierboven aangegeven, moet het manuscript vermoedelijk in het kruisherenklooster te Keulen in het begin van de zestiende eeuw
tot boekbindersmateriaal zijn verknipt. Het klooster van de reguliere kanunniken van het Heilig Kruis te Keulen, gesticht in 1307 en gelegen aan de
BreitestraBe, beschikte inderdaad over een zeer actieve en hoogstaande boekbinderij.
Hoe het Middelnederlandse handschrift met de Lanfranc-vertaling daar
terecht is gekomen, is vooralsnog een raadsel. Wel is duidelijk dat de Keulse

99 Deschamps 1972, p. 264.
100 Zo treffen we bij de fragmenten in het Keulse archief de volgende rubrieken aan: 23 Van den

onghe vlceerde canker en 24 Van bosium ende testudo, zijnde de kapittels 15 en 16 van de
`secunda doctrina' van het derde traktaat, waarvan de `prima doctrina' 8 kapittels telt.
101 De Ambtelijke bescheiden uitgegeven in Gysseling 1977 bevatten een relatief groot aantal
documenten (uit diverse regio's) met deze spelling; men kan ze opsporen via de ingangen ge
en ghe in de alfabetische index (dl. 6, p. 3711 en p. 3722). Wat de dertiende-eeuwse literaire
documenten betreft, leidt de zoekoperatie naar slechts één handschriftfragment, namelijk een
Zuid-West-Vlaams afschrift van een (volgens Gysseling) in oorsprong oostelijke Alexiuslegende (Gysseling 1980, p. 526-528). Met behulp van de Cd-rom Middelnederlands laat zich
niet meer dan één tekst opsporen waar het verschijnsel meer dan een enkele keer voorkomt,
namelijk het Lectionarium van Amsterdam, in 1348 in West-Vlaanderen gekopieerd (Biemans
1984 en literatuur aldaar).
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kruisbroeders van meet af aan, maar vooral in de vijftiende eeuw onder
invloed van de Moderne Devotie, intensieve contacten met de Nederlanden
hebben onderhouden. Opvallend is bijvoorbeeld de aanwezigheid van auteurs
als Ruusbroec, Geert Grote, Thomas van Kempen en Gerard van Zutphen in
hun biliotheek. Merkwaardiger - en in het verband dat ons hier interesseert
misschien belangwekkender - is dat uit die bibliotheek ook teksten tevoorschijn zijn gekomen van (of toegeschreven aan) Maerlant, met name een fragment uit de Spiegel historiael en een afschrift van een Onser vrouwen lof twelke dat Jacob van Maerland makede en verder een ripuarische vertaling van het
Kaetspel ghemoraliseert. 102 Meer bepaald met de Brugse regio zijn er dus blijkbaar literaire contacten geweest.
Ook hebben de Keulse kruisbroeders heel wat uit de Nederlanden afkomstige
geestelijken onder hun leden geteld. Onder de namen van de kopiisten die in
het klooster actief waren, treffen we bijvoorbeeld aan: Abbo Zelandrinus,
Adrianus Huesden, Anthonius de Wagenyng, Boldewinus Hollandrinus,
Helmicus de Zutphania, Henricus Bays de Breda, Johannes Ruysch [uit
Utrecht], Johannes de Sirxe, Johannes Senex Zelandrinus, Wilhemlus de
Noviomago. Een enkele keer duikt ook een Vlaming in het rijtje op: Jacobus de
Damis Flamingus of (wellicht gaat het om dezelfde) Jacobus de Vace prope
Dam territorii Flandrensis (als kopiist actief in 1432). 103 Maar niets van dit alles
biedt een afdoende verklaring voor de aanwezigheid van de Lanfranc-vertaling in de Keulse kloosterbibliotheek. Het verdere boekenbezit van de kruisheren - voorzover we daarover geïnformeerd zijn - wijst immers niet op enige
belangstelling voor geneeskundige onderwerpen. Dit laatste zou op zich wellicht minder verwonderlijk zijn dan op het eerste gezicht kan schijnen, daar de
kruisbroeders zich vaak ook met ziekenzorg bezighielden; in Keulen is dat
alvast zeker in enige mate het geval geweest.104

102 Menne 1931-1937, p. 45, 77 en 121. Zie over het fragment van de Spiegel historiael Biemans
1984; over Onser vrouwen lof Franck 1899, p. 278-282. Over de Kaetspel-vertaling, afgezien
van Menne: Jansen-Sieben 1989, p. 359.
103 Theele 1926.
04 Over de Keulse Kruisbroeders en hun bibliotheek, zie Theele 1926 en HaaB 1932, p. 71-91;
wat de ziekenzorg betreft: HaaB 1932, p. 7-8 en 89.
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II.

HANDSCHRIFT

GENT,

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK

1272 (G)

Het vijftiende-eeuwse handschrift waarin de Vlaamse vertaling van de
Chirurgia magna bewaard is gebleven, bevat naast die vertaling (fol. le-134v°)
nog een aantal korte medische traktaten en recepten (fol. 135r°-172v°). 1°5 Het
is in codicologisch opzicht op een aantal punten merkwaardig. Zo blijkt het,
afgezien van het laatste katern, dat slechts uit vier bladen bestaat, en van een
fout bij het binden (waarbij een dubbel blad van het vijfde naar het derde
katern werd verplaatst) samengesteld te zijn uit omvangrijke katernen van
twaalf dubbele bladen, codicologisch een zeldzaamheid, zo niet een unicum,
dat wellicht wijst op niet-professioneel kopieerwerk. Ook de lay-out is ongewoon. De bladen meten 284 x 200 mm en zijn met een stift afgelijnd voor één
kolom van ca. 222 x 158 mm. Gemiddeld zijn er 32 regels per bladzijde (variërend tussen 30 en 34). Er zijn geen reclamen, signaturen of custoden.
Bovenaan rechts op de rectozijden is in rode inkt en rood onderstreept een
oude foliëring in Arabische cijfers aangebracht die (afgezien van de verschuiving ontstaan door de hierboven vermelde fout bij het binden) regelmatig
doorloopt tot het getal 96, dan terugkeert naar het getal 491' en van daar af
(als we ook weer geen rekening houden met de fout bij het binden) regelmatig
oploopt tot 100,100 j, 10012, 10013 en zo verder tot 100 24, met omissie van
10010 en dubbel gebruik van 100 21. Het gedeelte dat volgt na de Chirurgiavertaling (fol. 135 e.v.) is later (zestiende eeuw?) met zwarte inkt in het midden
van de bovenmarge nog eens met Romeinse cijfers apart gefolieerd van J tot
xxxviii.

105 Voor de verdere inhoud, zie Reynaert 1996, p. 130 e.v.
106 Vanaf hier is het getal niet alleen rood onderstreept, maar ook voorafgegaan door een verticaal streepje. Op het eerste gezicht kan het getal 49 merkwaardig lijken. Het zal echter, rekening houdend met de samenstelling in katernen van telkens 12 dubbele bladen, geen toeval
zijn dat een veelvoud van 24 eraan voorafgaat. Uit slijtage en sporen van gebruik op de eerste en (vooral) laatste bladzijden van de katernen, meer bepaald op fol. 48 van de eerste
reeks, blijkt dat het handschrift een tijdlang in losse kleinere eenheden, wellicht de afzonderlijke katernen, is blijven liggen. Men kan vermoeden dat aanvankelijk bij het bijeenbrengen
van die eenheden het vijfde katern abusievelijk na het derde is geplaatst en zodoende fout is
gefolieerd, waarna men wel de juiste volgorde heeft hersteld, maar de foute foliëring heeft
laten staan, ze van de eerste reeks onderscheidend door toevoeging van een vertikaal streepje voor het getal.
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De watermerken in het papier bestaan uit ten minste twee verschillende
ankers, het ene Piccard, Anker, reeks II, nr. 927 (1448) of een van de nrs. 932935 (1448), het andere een nummer uit de reeks II, 916-922 (1448, één keer
1443), en een ossenkop, vermoedelijk Piccard, Ochsenkopfwasserzeichen, reeks
IX, nr. 235 (1449-1455).107
Het gehele handschrift is door één kopiist geschreven (littera hybrida).
Rubricering, rode onderstreping, rode paragraaftekens. Titels van hoofdstukken met de gewone zwarte inkt, maar vanaf fol. 49v° in een verzorgder letter
(hybrida formata). De kapittels zijn, zoals in het hierboven beschreven ontmantelde veertiende-eeuwse handschrift, per traktaat met arabische cijfers
doorlopend genummerd. ' ° 8 Rode lombarden van 1 tot 4, meestal 2 regels
hoog, soms eenvoudig versierd. Tekeningen in rode en zwarte inkt van chirurgische instrumenten en anatomische details.
Het handschrift is voorzien van een eenvoudige witperkamenten band over
kartonnen borden (zeventiende eeuw?). Aan voor- en achterplat resten van
lederen sluitlinten. Op de rug, in zwarte inkt (vermoedelijk negentiende eeuw):
Heelkunde van Lanfranco. Voor- en achteraan telkens één vrij schutblad van
recenter papier dan het boekblok.
Het handschrift is, voortgaand op de watermerken (zie hierboven), omstreeks
1450 geschreven, door één kopiist. Diens taal vertoont, zoals Braekman voor
de achterin toegevoegde recepten vroeger al heeft aangegeven, zowel Vlaamse
als Brabantse kenmerken. 109 Ook in het afschrift van de Chirurgia magna-vertaling treffen we bijvoorbeeld harde aan naast herde, middewart naast middewert e.d., up naast op, vulmaecte, vulhede e.d. naast volbringhen, volcomene e.d.
Typisch voor het `gemengde' Vlaams/Brabants karakter van de tekst is verder
bijvoorbeeld een vorm als dair off, waarin off (`af) Vlaams is, de spelling dair
(i.p.v. daer), die op een aantal plaatsen terugkomt, veeleer op Brabant wijst.110
Als men ervan uitgaat dat (zoals gezien de herkomst van de vertaling heel
goed mogelijk is) het Vlaamse element aan de legger toe te schrijven is, dan

''

Piccard 1978, p. 152-154; Piccard 1966, p. 484.

108 Ten opzichte van de indeling in het veertiende-eeuwse handschrift hebben echter verschuivingen plaatsgevonden. De hoofdstukken over `ongheulceerde canker' en over `bosium ende
testudo' hebben hier de nrs. 21 en 22 (in de Keulse fragmenten nrs. 23 en 24).
109 Braekman 1970, p. 44.
110 Van Loey 1962, p. 32.
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hebben we met een Brabants afschrift van een Vlaamse voorbeeldtekst te
maken. Maar dan moeten ook de toegevoegde recepten van dat Vlaamse
voorbeeld deel hebben uitgemaakt. Schrijven we het typisch `gemengde' uitzicht van de taal helemaal aan de kopiist zelf van hs. Gent, UB 1272 toe, dan
kan de streek waaruit het handschrift afkomstig is, ingeperkt worden tot het
`grensgebied' tussen Vlaanderen en Brabant, wellicht - zoals Braekman suggereerde - tot de streek tussen Gent en Aalst.
Over zijn verdere geschiedenis geeft het handschrift zelf weinig prijs. Onder
meer uit nota's op het schutblad vooraan, blijkt dat het manuscript in het bezit
geweest is van F.A. Snellaert. Uit verdere nota's en correpondentie van
Snellaert, in de Gentse universiteitsbibliotheek bewaard in de documentatiemap bij dit handschrift, kan men opmaken dat Snellaert het handschrift in
1862 verwierf van antiquaar Pierre Kockx te Antwerpen, die het in Aalst had
gekocht. Dit laatste detail geeft wellicht enige verdere steun aan Braekmans
hypothese omtrent de lokalisering van het afschrift.

III.

HANDSCHRIFT

AMSTERDAM, UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK II F 39

(A)
Een andere vertaling van de Chirurgia magna dan die welke gerepresenteerd
wordt door de veertiende-eeuwse fragmenten en het Gentse handschrift, is
overgeleverd in handschrift II F 39 in bruikleen van de `Maatschappij tot
bevordering der Geneeskunst' in de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam.
Het manuscript bevat, in tegenstelling tot het Gentse handschrift, geen andere teksten dan de Chirurgia magna-vertaling. Het bestaat uit 189 papieren bladen van ca. 215 x 140 mm, die door een negentiende-eeuwse hand op een
eigenaardige wijze zijn gefolieerd. De eerste twee bladen dragen de nummers
144 en 145; daarop volgen vijf bladen gefolieerd van 1 tot 5, een blancoblad
dat bij de foliëring werd overgeslagen, 138 bladen gefolieerd van 6 tot 143 en
43 bladen gefolieerd van 146 tot 188. Dat de foliëringen 144 en 145 werden
overgeslagen en `verschoven' naar de eerste twee folia in het handschrift heeft
te maken met een oorspronkelijke mededeling, rood omlijnd in de buitenmarge, op fol. 143v°: zoeket voert van dat kaken been int voerste blat des boekes bi
desen cruce f . Het gaat hier echter niet om bladen die bij het binden op de verkeerde plaats zouden zijn terechtgekomen, maar wel degelijk om een aanvulling, beginnend met het kruis waarnaar op fol. 143v° verwezen wordt, die
naderhand werd toegevoegd vooraan in het eerste katern. Dat eerste katern,
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bestaande uit vier bifolia, heeft na de folio's genummerd 144 en 145 verder
alleen de inhoudsopgave (bladen gefolieerd 1-5; het daarop volgende blanco
blad is niet gefolieerd). Er is geen oorspronkelijke foliëring.
Afgezien van het eerste katern is het manuscript verder in hoofdzaak samengesteld uit katernen van zes dubbele bladen; in twee gevallen (fol. 6-15 en fol.
100-109) zijn uit het sextern twee bladen zonder tekstverlies uitgesneden en in
één geval, in het laatste katern (fol. 176-188), is met het oog op de voltooiing
van de tekst, een blad toegevoegd. Twee katernen naar het einde van het handschrift toe bestaan niet uit zes, maar uit zeven dubbele bladen (fol. 134-1491"
en fol. 150-163). De katernen zijn aan de binnenkant met perkamenten hartstrookjes verstevigd. Tot fol. 149v° hebben de tekstkaternen een reclame
onderaan rechts op de laatste bladzijde. Er zijn geen signaturen of custoden.
Het handschrift is met stift afgelijnd voor één kolom van ca. 145 x 90 mm van
fol. 6 tot fol. 163, van 150-155 x 95-100 mm vanaf fol. 164 én in het eerste
katern, waar bovendien met het oog op de inhoudsopgave binnen de bladspiegel links een ruimte (ca. 18 mm breed) werd afgelijnd voor de nummers
van de kapittels. Prikken voor de aflijning zijn in boven-, onder- en zijmarges
op de meeste plaatsen bewaard. Het aantal regels bedraagt tot fol. 162v° ongeveer 30, vanaf fol. 163r° een 40-tal.
Het is duidelijk dat vanaf het katern beginnend met fol. 164 een aantal codicologische aspecten veranderen (grotere bladspiegel, groter aantal regels, geen
reclamen meer). Bij nader toezien begint vanaf fol. 162v°, regel 16 ook een
andere teksthand, die grote gelijkenis vertoont met de eerste (beide littera cursiva); de `tweede' hand schreef niet alleen het resterende deel van het manuscript (fol. 162v°, r. 16 -188v°), maar ook de aanvulling vooraan op de bladen
gefolieerd 144 en 145, de inhoudsopgave fol. lr°-5r° en alle rubrieken, ook in
het deel van de `eerste' kopiist, fol. 6r°-162v°. Afgezien van dit laatste detail
zou men de bijdrage van de tweede hand als een latere, aanvullende kopieergang kunnen beschouwen: waar de eerste hand ophoudt op fol. 162v°, was
immers de tekst `volledig' getranscribeerd, weliswaar met heel wat leemten, die
wellicht te wijten waren aan een defecte legger. Wat de tweede hand op de twee
bladen voorin en op fol. 162-188 doet, is niets meer dan het ontbrekende aanvullen. Daar echter deze tweede kopiist ook de rubrieken in het eerste deel
voor zijn rekening heeft genomen, moet hij van meet af aan met de eerste kopi-

"' In werkelijkheid bestaat dit katern uit de folio's 134-143 en 146-149, zie wat hierboven
gezegd is over de foliëring.
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ist hebben samengewerkt. Een alternatieve verklaring voor de gegeven stand
van zaken zou zijn dat de `tweede hand', ondanks de grafologische verschillen, dezelfde is als de eerste: de verschillen zijn, zoals gezegd, niet groot, en
zouden bijvoorbeeld door het (in dit geval vrij ruim) tijdsverloop tussen eerste
en tweede kopieergang kunnen verklaard worden. Wat dan precies de oorzaak
mag geweest zijn van het aanvankelijk niet invullen van de rubrieken en van
het overslaan en vervolgens toch weer aanvullen van bepaalde tekstgedeelten
is, in beide scenario's, vooralsnog een raadsel.
De `tweede kopiist' zal, benevens de rubrieken, ook wel de rubricering van het
hele handschrift voor zijn rekening hebben genomen. Afgezien van rubrieken
en rubricering zijn er (enigszins onhandig met blauwe randjes) versierde rode
lombarden van 2 of 3 regels hoog bij het begin van de kapittels, van 4 tot 6
regels hoog bij het begin van een leeringhe (doctrina) of van een tractaet. Op
fol. 6r° een blauwe initiaal van 9 regels hoog, met rode randjes versierd.
Tekeningen van instrumenten e.d. in rode inkt.
Het handschrift steekt in een gerestaureerde bruinlederen gotische band over
houten borden, merkwaardig verzorgd en stevig voor een artes-handschrift.
Op voor- en achterplat helemaal tegen de rand een raam in dubbele filet. In de
hoeken en in het midden van de platten zijn koperen knoppen aangebracht.
Aanzetstukken en vangers voor twee sluitriemen. Vier stevige ribben op de
rug; boven- en onderaan de vijf velden telkens twee horizontale filets. Bij het
restaureren van de band zijn de dekbladen voor- en achteraan losgemaakt tot
vrije schutbladen: het blijken fragmenten te zijn uit een dertiende-eeuws handschrift op perkament met een verhalende tekst in het Latijn, waarin de volgende persoonsnamen opduiken: Alexander, Jonathas, Ptolomeus, Appolonius,
Symon, alsook de naam van de stad Jerusalem.
Het handschrift is dus in twee kopieergangen geschreven, naar het schrift te
oordelen omstreeks het midden van de vijftiende eeuw. "2 De taal bevat een
aantal typische kustmiddelnederlandse elementen als iof voor

'of, of voor `af,

een aantal spellingen die kenmerkend zijn voor de regio Holland-UtrechtKleef (deren voor `dieren', vreenden voor `vrienden' e.d.; mit voor `met'), maar
vooral vormen die kunnen wijzen op een Hollandse, wellicht meer bepaald
Noord-Hollandse oorsprong, als bijvoorbeeld versk (`vers') en vleisk

12 Lieftinck 1941-1952 (Bouwstoffen nr. 812; ook in handgeschreven beschrijving berustend in
de BNM), Deschamps 1972, Jansen-Sieben 1989: allen: 'ca. 1460'. De watermerken bevinden
zich onder de vouw en konden met het oog op de datering niet worden aangewend.
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(`vlees') 113 , daen (`gedaan'), vastmaket (vast gemaakt'), nomen (`genomen').114
Op de rectozijde van het oude perkamenten schutblad voorin is heel vaag en nauwelijks nog leesbaar een wellicht nog zestiende-eeuws bezittersmerk te zien; met
het nodige voorbehoud: svm Hvberti K.... I Anno 52. 115 0p een aantal plaatsen in
de marges bevinden zich nota's door een (vermoedelijk) zeventiende-eeuwse
beroepsmedicus, met name vooral in het hoofdstuk 56 over ogen en oogziekten,
waar naast de rubriek genoteerd is: In hoc capittulo multa utilissima inl..niuntur
(inl veniuntur?), en waarvan de inhoud in de marges met Latijnse trefwoorden
wordt weergegeven. Op de versozijde van het oude perkamenten schutblad voorin twee nota's ondertekend L. Ali Cohen, waaruit blijkt dat dr. Mi Cohen
(t 1889) het handschrift op 5 februari 1851 gekocht heeft uit de nalatenschap van
S.J. Einthoven, `in leven heelmeester te Groningen', en op 10 december 1863
heeft afgestaan `voor de Boekverzameling der Ned. Maatschappij t. Bervord. der
Geneeskunst'. Waar S.J. Einthoven het handschrift vandaan had, was dr.
Cohen, zo deelt de eerste nota nog mee, niet bekend.

Iv. HANDSCHRIFT UPPSALA, UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK KODEX
WALLER 132(U)"6

Evenals het Amsterdamse manuscript bevat ook het handschrift in de
Universiteitsbibliotheek te Uppsala alleen de Chirurgia magna-vertaling. Het
bestaat uit 77 papieren bladen van ca. 283 x 205 mm, waarvan het eerste niet
gefolieerd is, de overige door een middeleeuwse hand met Romeinse cijfers

'; Vgl. Van Loey 1962, p. 116.
"4 Van Loey 1960, p. 62. Zie voor de overige vormen Berteloot 1984.
15 Met dank aan J. Biemans voor de hulp bij het ontcijferen van de inscriptie.
"6 In tegenstelling tot de overige handschriften is de hier volgende beschrijving niet op autopsie
gebaseerd. We hebben gebruik gemaakt van een fotografische reproductie van het hele
manuscript en verder van de informatie in het artikel `Lanfranks «Chirurgia magna» in sachsischer Omschrift des Sp tmittelalters' van J. Frederiksen en G. Keil in Beitrage zur
Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 1971 en van de gegevens in een schrijven,
gedateerd 27.1.1988, van mevrouw M. Andersson-Schmitt namens de handschriftenafdeling
van de Universiteitsbibliotheek te Uppsala aan J. Deschamps. Deze brief maakt deel uit van
de Lanfranc-documentatie in het `archief Jan Deschamps' in de Koninklijke bibliotheek te
Brussel, waartoe ons drs. H. Mulder, met toestemming van J. Deschamps, vriendelijk toegang verschafte. Hierbij aan alle betrokkenen onze welgemeende dank.
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genummerd zijn (i tot xviiij en xix tot lxxv: het getal 19 is dus per vergissing
twee maal gebruikt). Het eerste ongenummerde folium, waarop recto en verso
de inhoudsopgave staat, is een afzonderlijk blad. Het eerste eigenlijke tekstkatern bestaat uit 8 dubbele bladen (i-xvi); het wordt gevolgd door vijf regelmatige sexternen (xvij-xviiij+xix-xxvii; xxviij-xxxix; x/-/i; lij-lxiij; lxiiij-lxxv).
Daar de tekst op fol. LXXV afbreekt en de inhoudsopgave voorin het laatste
kapittel laat aanvangen op fol. LXXXIJ ontbreken achterin ten minste zeven
bladen. Er zijn, voorzover we hebben kunnen nagaan, geen reclamen, signaturen of custoden. De bladen zijn afgelijnd voor twee kolommen van ca. 203
x 66 mm, met een tussenruimte van ca. 13 mm. Het aantal regels is sterk wisselend: van 31 tot 44. Er is geen moderne foliëring.
Er zijn twee verschillende watermerken: een druiventros en wellicht een aambeeld. Geen van beide is exact geïdentificeerd.
Het handschrift is door één kopiist geschreven in een verzorgde cursieve letter
van omstreeks het midden van de vijftiende eeuw. Titels van de hoofdstukken
in rode inkt, wellicht ook (een deel van) de lombarden van 2 of 3 regels hoog
aan het begin van de kapittels en de tekeningen (hier overigens opvallend minder talrijk dan in de hierboven beschreven handschriften)."'
Aan het oude boekblok, dat nog de oorspronkelijke binding heeft, zijn in latere tijd voor- en achterin telkens drie dubbele bladen aangenaaid. Het geheel
rust los in een perkamenten omslag van de vijftiende of de zestiende eeuw.
Taalgeografisch is de kopiist niet precies te situeren. Zijn spelling bevat enkele typisch westelijke elementen als of voor 'af, kenmerken van de regio
Holland-Utrecht-Kleef (vreenden voor `vrienden', maar anderzijds toch ook
dieren; mit voor `met'; duutsch voor `diets') en verder spellingen als vijngeren,
onderwijnden, wijnter, breynghen, ghemeynghet, met rekking van de [I] vóór n
+ consonant, die Frederiksen en Keil karakteristiek achten voor Gelderland,
naast een aantal andere (minder eenduidige) `oostelijke' kenmerken.18

"' Over dit laatste spreken zich de ons ter beschikking staande beschrijvingen niet uit. Aan de
hand van de reproducties valt hierover slechts gissenderwijs te oordelen.
18 Frederiksen ! Keil 1971, p. 397: `Die mundartlichen Eigenheiten lassen den Sachsen erkennen,
der im Westen des nordniedersa.chsischen Raumes zu Hause war and nahe der oud/old-Linie
lebte. Wdhrend uu-Formen beim ie/uu-Wechsel (duutsche), der Ubergang von ie zu e (vreenden),
das Auftreten von ei-Schreibungen fur langes o (groete, ghesoeden) sowie das Vorkommen von
Umlaut (helde, herdelic) and Palatisierung des oe (guet) nur allgemein and nicht immer eindeutig auf den niederlándische Osten weisen, erlauben die nach [lees: vor] gedecktem n auftretenden
Dehnungen (onderwijnden, wijnter, breynghen, ghemeynghet) eine genauere Eingrenzung: sie sind
- wenn man von Nordostbrabant absieht - kennzeichnend vor allem fur Gelderland.'
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Dezelfde onderzoekers, die het afschrift in hs. Uppsala dus bestempelen als
`niedersdchsisch', menen overigens dat de Vorlage van de kopiist `niederfrdnkisch, wahrscheinlich hollandisch' zal geweest zijn. Ook J. Deschamps situeerde de oorsprong van het handschrift Uppsala, wellicht op gezag van
Frederiksen en Keil, in het `oude Gelre'. 19 Het lijkt ons vooralsnog onzeker of
de bevindingen van de genoemde auteurs hiervoor voldoende indicaties opleveren. Het afschrift, zo veel is wel zeker, is `ergens' ten noorden of ten noordoosten van de Maas ontstaan.
Het manuscript maakt deel uit van de omvangrijke collectie van boeken, vooral op het gebied van de geneeskunde, die de Zweedse arts Erik Waller (18751955) in 1950 aan de universiteistbibliotheek te Uppsala schonk. 120 Waar of
van wie Waller het handschrift verworven heeft, is niet bekend. Ook verdere
gegevens over de vroegere geschiedenis van het manuscript zijn niet voorhanden.

19 Deschamps 1987, p. 471.
120 Zie Sallander 1955.
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Roland Willemyns, Lid van de Academie

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde wil het
onderzoek van de taaltoestand in Vlaanderen tijdens de l9de eeuw als een
van haar zwaartepunten van wetenschappelijk onderzoek gaan beschouwen.
Zij sluit op die manier aan bij een researchtopic dat zich vooral in het afgelopen decennium in een steeds toenemende belangstelling mocht verheugen.
Dit recente onderzoek maakt het voor het eerst mogelijk een algemeen overzicht te geven van de belangrijkste aspecten van taalgebruik en taalvariatie
in Vlaanderen tijdens de l9de eeuw op grond van de gebruikelijke sociolinguïstische variabelen. Het helpt ons een flinke tip op te lichten van de sluier
die over die gecompliceerde taalverhoudingen hangt en om de gediversifieerde en vaak contradictoire standaardiseringsprocessen, die de uitbouw
van het 20ste-eeuwse Nederlands hebben voorbereid, te verduidelijken.
Het onderhavige themanummer is een van de eerste tastbare tekenen van de
inbreng van de Academie in dit onderzoek. De artikelen geven een overzicht
van projecten die her en der worden uitgevoerd en zijn van de hand van
zowel beginnende als meer ervaren vorsers die zelf intensief met enkele van
de vele facetten van het onderzoek van de l9de eeuw bezig zijn. De bedoeling is dat zowel door de publicatie van de onderzoeksresultaten als door een
discussie van de methodologische problemen én de sociale en linguïstische
uitgangspunten waarop ze steunen, nog andere soortgelijke onderzoekingen
in ons taalgebied en daarbuiten mogelijk gemaakt en gestimuleerd zullen
worden. Op die manier zal op den duur een van de meest betreurenswaardige lacunes in de historiografie van het Nederlands kunnen worden opgevuld.
De bijdrage " `Liever Hollandsch dan Fransch': taalcontact en taalconflict in
het negentiende-eeuwse Vlaanderen" waarmee ROLAND WILLEMYNS de bundel inleidt is geschreven met de bedoeling de sociolinguïstische achtergrond
te schetsen waartegen de meeste andere artikels gelezen moeten worden. Hij
geeft een overzicht van het 19de-eeuwse taallandschap en van de consequenties van de meest typerende karakteristieken ervan, namelijk taalcontact en taalconflict. Die kwamen vooral tot uiting in de relatie tussen ener-
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zijds Nederlands en Frans en anderzijds tussen de uiteenlopende normopvattingen in verband met de standaardisering van het Nederlands.
De contactlinguïstiek houdt zich specifiek bezig met wat er gebeurt of gebeuren kan wanneer twee of meer talen of variëteiten met elkaar in langdurig en
intens contact of conflict staan. Er is een hele methodologie en een instrumentarium ontwikkeld om de contactverschijnselen te beschrijven, te ordenen en te analyseren. Dat alles is op de taalontwikkeling in Vlaanderen tijdens de 19de eeuw nauwelijks ooit toegepast geworden. Hier gebeurt het dus
wel bij de ontleding van de 19de-eeuwse taalplanningsstrategieën en -mechanismen.
Na een kort overzicht van de voorgeschiedenis volgt een, eveneens in
omvang vrij beperkte uiteenzetting over de pre-Belgische 19de eeuw (de
Franse tijd en het Verenigd Koninkrijk). De hoofdbrok is gewijd aan de
situatie in het 19de-eeuwse België. Eerst komt de taalpolitieke achtergrond
aan bod, waarna het bovengenoemde dubbele taalconflict wordt besproken,
met o.m. de verschillende (vooral particularistische en integrationistische)
opvattingen over de standaardisering van het Nederlands. Aansluitend
wordt het taalzorg-aspect belicht en worden de belangrijkste initiatieven in
dat verband besproken. Tenslotte wordt nog een overzicht gegeven van wat
we over het concrete taalgebruik tijdens de 19de eeuw menen te weten. Een
en ander wordt dan geïnterpreteerd in het licht van de maatschappelijke en
politieke factoren die toen een rol hebben gespeeld.
Eveneens als inleidend en verklarend te beschouwen is het artikel van de historische pedagoog HENK VAN DAELE. De auteur belicht in zijn bijdrage
aspecten van hoe in de 19de eeuw het "Leesonderricht in de Vlaamse lagere

school" er uit kan hebben gezien. Voor historische (socio)linguïsten is dat
heel erg belangrijk: de manier waarop de taal wordt gebruikt hangt in aanzienlijke mate af van de manier waarop de taal op school wordt aangeleerd.
Daar weten we helaas ontzettend weinig over: "Over het moedertaalonderwijs in de Vlaamse lagere scholen tijdens de negentiende eeuw werd totnogtoe te weinig historisch onderzoek verricht", zo klaagt ook Van Daele.
"Spelling, spraakkunst, stellen, en voordragen zijn andere aspecten van het
taalonderwijs [...] die zeker verder historisch-didactisch onderzoek vergen"
zo stelt hij heel terecht.
In het kader van wat de auteur een "beperkt artikel" noemt, heeft hij zich
"toegespitst op het zo belangrijke leesonderricht. Onderwijs van het lezen en
de strijd tegen het analfabetisme bij alle lagen van de bevolking zijn nog
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altijd van doorslaggevende betekenis in de ontvoogdingsstrijd van een
gemeenschap. Het was in Vlaanderen niet anders tijdens de negentiende
eeuw".
Met zijn uiteenzetting over de diverse methoden die bij het leesonderwijs
werden gebruikt zullen beslist niet alleen pedagogen hun voordeel doen. Hoe
met dat soort informatie moet worden omgegaan bij de analyse van de taalevolutie moet nog worden uitgezocht.
Ik heb er in elk geval geen moeite mee van harte Van Daele's wens bij te treden: "Moge dit artikel een aantal vorsers aanzetten tot research op deze terreinen". Niet alleen kunnen we maar op die manier aan de zo noodzakelijke
informatie komen, het zou ook de al even noodzakelijke interdisciplinaire
samenwerking in de linguïstische studie van de 19de eeuw eindelijk aanzwengelen.
Over de Vlaamse Beweging en de zogenaamde taalkwestie is al veel geschreven, maar vreemd genoeg gebeurde dat totnogtoe zelden vanuit het specifiek
linguïstische gezichtspunt van taalplanning.

JETJE DE GROOF

vult met haar

promotie-onderzoek een deel van die lacune op. In haar artikel voor deze
bundel "Een methodologische zoektocht naar de impact van taalplanning en
taalpolitiek in Vlaanderen in de lange negentiende eeuw (1795-1914) " is het
uitgangspunt dat de verschillende regimes die de Zuidelijke Nederlanden
vanaf de annexatie door Frankrijk (1795) hebben gekend vaak de invoering
van een andere taal, vooral dan in de officiële domeinen, met zich meebrachten. Omdat in België in de afgelopen twee eeuwen de hele waaier van
taalplanningsmogelijkheden aan bod komt (corpus-, status- en acquisitieplanning, uitgaande van zowel officiële als niet-officiële instanties), is , zo
verzekert zij, België een gedroomd werkterrein om de interactie tussen al die
aspecten grondig te onderzoeken en de resultaten ervan te evalueren. In dit
artikel doet ze dat vooral met het oog op het opstellen van een zo adequaat
mogelijke methodologie om de taalplanningsinitiatieven te inventariseren, te
interpreteren en te evalueren. Als case-study gebruikt ze, heel attent, de taalplanningsactiviteiten van de `Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taalen Letterkunde' tijdens de periode 1886-1914.

Tot voor heel kort heeft de studie van de 19de-eeuwse schrijftaal in
Vlaanderen zich nog nooit ernstig met ambtelijke taal en ambtenarentaal
beziggehouden. In een project dat op 1 januari 2002 van start is gegaan
onderzoekt ELINE VANHECKE de stedelijke kanselarijtaal in Vlaanderen op
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vooral twee vlakken, namelijk de taalkeuze en het taalgebruik. De Franse
periode (tot 1814), het Verenigd Koninkrijk (tot 1830) en de Belgische
periode vóór 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 door werden beïnvloed probeert
Vanhecke met haar studie aan te tonen.
Sommige stadsadministraties in Vlaanderen werden (in de "Belgische" tijd)
vrij vroeg, andere zeer laat vernederlandst. Uit het vooronderzoek waarop
haar artikel voor deze bundel ("Een eeuw ambtelijk taalgebruik: taal, spelling
en woordenschat in de verslagen van het Willebroekse schepencollege 18181900") is gebaseerd blijkt 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. Welke
taal er wanneer werd gebruikt hangt van allerlei interne en externe factoren
af. De situatie in Willebroek, maar ook die in het Oost-Vlaamse
Grembergen en het Brabantse Jette, zo blijkt uit lopend onderzoek, leert
ons, en dat was zelfs voor historici een verrassing, dat sommige stedelijke
kanselarijen bijna onafgebroken in het Nederlands hebben gewerkt, ook tijdens de moeilijke Belgische beginperiode.
Vanhecke's artikel bevestigt dat in Willebroek ook het taalgebruik anders is
dan de geijkte voorstelling van de gang van zaken in Vlaanderen ons altijd
deed vermoeden. Het feit ook dat het Nederlands onafgebroken als ambtstaal gebruikt werd, is een gegeven waaraan bij de internlinguïstische studie
ervan een belangrijke rol moet worden toebedeeld. Ook het feit bv. dat scribenten op de hoogte waren van de opeenvolgende Nederlandse spelsystemen
en dat ze in staat waren die nieuwe voorschriften iedere keer vrij probleemloos toe te passen moet zeker te denken geven. Alvast sommige ambtenaren
hadden met het schrijven van de Nederlandse taal beduidend minder problemen dan vaak wordt vermoed.
In de drie artikels die nu volgen wordt telkens een bepaald aspect van taalontwikkeling in de 19de eeuw in detail onderzocht: zowel de lexicologie als
de morfologie en de syntaxis komen daarbij aan bod.
"Dat de specifieke kenmerken van de Belgische variant(en) van het
Nederlands mede tot stand zijn gekomen door het staatkundige bestaan van
België blijkt op verschillende manieren uit de taalkundige literatuur" zo
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begint DIRK GEERAERTS zijn artikel "De 19de eeuw als lexicale breuklijn".
Dat de factor `België' een invloed heeft gehad op de inhoudelijke ontwikkeling en de taalsociologische verspreiding van het Nederlands in België blijkt
inderdaad uit bijna alle artikelen in deze bundel. Geeraerts onderzoekt hoe
die invloed in de tijd gesitueerd moet worden en formuleert als werkhypothese dat de 19de eeuw een breuklijn betekent in de linguïstische relatie tussen het Noorden en het Zuiden.
Voortbouwend op wat hij al in een eerder artikel had aangekaart gaat hij
hier verder in op de long-term ontwikkeling van de Nederlandse woordenschat, meer bepaald wat de relatie tussen noordelijk en zuidelijk Nederlands
betreft en hoe die in de loop van de 19de eeuw is geëvolueerd. In de eerdere
studie werd de onomasiologische evolutie van de termen slager, slachter,
beenhouwer en vleeshouwer onderzocht aan de hand van het WNT-materiaal. Dat leerde o.m. dat beenhouwer zijn waarde als typerend Belgische
variant in contrast met slager pas in de loop van de 19de eeuw goed verwierf.
In zijn artikel voor deze bundel wil Geeraerts aan de hand van een nieuwe
case study laten zien dat de ontwikkelingen in het 19de-eeuwse Belgische
Nederlands ook een alternatief, contrasterend patroon te zien kunnen
geven. Uit de gegevens over de variatie tussen buur en gebuur, die door
Geeraerts op grond van de door hem en zijn medewerkers uitgedokterde
manier geanalyseerd worden, blijkt het "beenhouwer-effect" niet gerepliceerd te worden. De evolutie van buur/gebuur suggereert een ander effect,
waarbij de basis wordt gelegd van een convergerende ontwikkeling die zich
pas in de loop van de 20ste eeuw doorzet. Toch blijft ook in dit geval het feit
overeind dat de wortels van de hedendaagse Belgische taalsituatie, die gekarakteriseerd is door een specifieke combinatie van convergerende en divergerende tendensen, in de 19de-eeuwse situatie dienen te worden gezocht.
Het artikel van

TIMOTHY COLLEMAN

"De benefactieve dubbelobject-con-

structie in het 19de-eeuwse Nederlands" gaat op zoek naar de evolutie van

een constructie die nu in het Nederlands nog altijd bestaat, maar daar minder voorkomt dan in het verleden of in sommige andere talen. Ook in dialectische en substandaard variëteiten komt de constructie vaker voor dan in
de standaardtaal, waar het een "relatief zeldzaam fenomeen" geworden is.
Met de zogenaamde benefactieve dubbelobject-constructie wordt een constructie bedoeld met één subject en twee nominale objecten (lijdend en
belanghebbend voorwerp in de traditionele terminologie).
Omdat in het Middelnederlands de zogenaamde dativus commodi in princi-
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pe bij elk transitief werkwoord op kon treden, ligt het voor de hand dat er
van een geleidelijk afnemen van de frequentie van de bedoelde constructie
sprake moet zijn. Colleman onderzoekt daarom in deze bijdrage allereerst
wat 19de eeuwse grammatici over het gebruik van de benefactieve dubbelobject constructie te vertellen hebben en vergelijkt dat dan met de resultaten
van een studie van een corpus van literaire teksten.
Er blijkt onder meer dat er in de 19de-eeuwse schrijftaal wel degelijk meer
benefactief constructies voorkwamen dan in het huidige AN. De dubbelobject-constructies worden zowel in Nederlandse als in Vlaamse teksten aangetroffen zodat, in tegenstelling tot vandaag, de benefactief constructie met
bv. kopen, maken en halen in de 19de eeuw zeker nog geen exclusief BelgischNederlands fenomeen was. Omdat er toch proportioneel veel voorbeelden
bij Vlaamse auteurs voorkomen zou dat erop kunnen wijzen dat in de loop
van de 19de eeuw al regionale verschillen begonnen op te komen. "Op basis
van de hier gepresenteerde resultaten", zegt Colleman, lijkt dit "op zijn
minst een geschikte hypothese voor vervolgonderzoek" te zijn. Net zoals in
de vorige bijdrage blijkt dus ook hier dat een aantal Noord-Zuid divergenties eigenlijk van vrij jonge datum zouden kunnen zijn. Zowel Geeraerts als
Colleman leveren dus materiaal voor de in het inleidende artikel ook al aangehaalde stelling van 19de-eeuwse linguïsten, dat 1830 de periode is waarop
het met de ontwikkeling van het Nederlands in België grondig verkeerd
begon te lopen.
De bevindingen van

in "Geschiedenis van een taalnorm: de doorbroken werkwoordelijke eindgroep" komen verrassend goed
met die van Colleman overeen.
Het gaat om zinnen als "Dat is iets waar we moeten aan denken" ipv "Dat
is iets waar we aan moeten denken". Het is een van de weinige syntactische
"belgicismen" die in de meeste taalzuiveringsboekjes worden vermeld en
afgekeurd. In het voorbeeld hebben we te maken met een doorbreking met
het tweede element van een gesplitst voornaamwoordelijk bijwoord. Het
verschijnsel is echter algemener, zegt de auteur, en er kan soms ook een predikaatsnomen, een resultatieve werkwoordsbepaling, een direct object, een
voorzetselvoorwerp, enz. doorbreken. Van der Horst houdt zich in dit artikel o.m. bezig met de vragen hoe lang het verschijnsel al bestaat, sedert wanneer men er zich van bewust is en sedert wanneer het afgekeurd wordt. Het
eerste deel wordt hier gepubliceerd, het tweede zal in de volgende aflevering
van de " Verslagen en Mededelingen" verschijnen.
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Een antwoord op die vragen heeft Van der Horst gezocht in Zuid- en
Noord-Nederlandse grammatica's. Hij stelt vast dat de doorbreking van de
werkwoordelijke eindgroep in de 16de en 17de eeuw ook in het noordelijke
Nederlands veel voorkwam en daar ook in de 18de en de 19de eeuw nog heel
frequent was. In de loop van de 18de en 19de eeuw neemt het er wel merkbaar af, maar het zet zich toch in zekere mate tot in de 20ste eeuw voort.
Het zuidelijke Nederlands van de 17de en 18de eeuw verschilt in dit opzicht
niet wezenlijk van het noordelijke. Ook hier neemt doorbreking af, "zowel
in frequentie als in zwaarte". Pas tegen het einde van de 19de eeuw gaat zich
een (duidelijker) verschil tussen Noord en Zuid aftekenen. Het noorden
doorbreekt dan niet of nauwelijks (meer), en het zuiden doorbreekt nog wel.
Van der Horst toont aan dat de waarschijnlijkste verklaring voor dat proces, in het zuiden zowel als in het noorden, is, dat het op een gegeven
moment doorkruist wordt door een andere taalontwikkeling die er feitelijk
weinig mee te maken had, maar in haar effecten wel de eindgroep-in-wording raakt. Bedoeld is de toename van gesplitste voornaamwoordelijke bijwoorden, gevolg van de groei van het aantal werkwoorden met een gegrammaticaliseerd vast voorzetsel. Die gesplitste voornaamwoordelijke bijwoorden, die vanaf de 19de eeuw massaal opkomen en doorbrekers bij uitstek
zijn, maakten het op zichzelf geringe faseverschil tussen Noord en Zuid
ineens erg zichtbaar en hoorbaar. En dat wordt opgemerkt rond 1900.
Ik heb er vroeger al herhaaldelijk op gewezen dat de ingeburgerde verkeerde of vertekende visie op taal en taaltoestand in de 19de eeuw voor een groot
deel daardoor te verklaren is dat onvoldoende primaire bronnen werden
gebruikt. Het is ten zeerste toe te juichen dat Colleman en Van der Horst primaire bronnen hebben geraadpleegd die uiterst zelden aan bod komen,
namelijk de toenmalige spraakkunsten die, zoals zij hier aantonen, een schat
aan informatie en onvermoede gegevens bevatten.
Het themanummer wordt afgesloten met twee bijdragen die over onze grenzen kijken.
Het rijk gedocumenteerd artikel "riting these fu lines: English overseers' correspondence 1800-1835" van TONY FAIRMAN berust op kennis die hij geput

heeft uit een door hem samengesteld corpus van meer dan 1100 handgeschreven brieven, die allemaal tussen 1800 en 1835 door leden van de arbeidersklasse uit alle delen van Engeland werden geschreven .
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Zijn uiteenzetting besteedt vooral aandacht aan enkele linguïstische kenmerken die in vele van dit soort brieven voorkomen, maar die compleet blijken te ontbreken in de brieven die tijdens dezelfde periode door hoog opgeleide leden van de hogere klassen in het Standaard Engels werden geschreven.
Wie tot de arbeidersklasse behoorde en laag geschoold was probeerde kennelijk niet eens om het soort Engels van de goed geschoolden te imiteren,
behalve soms wat de spelling betreft. Toch valt het op, zegt de auteur, dat
de scribenten, ondanks het voorkomen van enkele regionale kenmerken en
hoewel ze beslist een of ander lokaal dialect moeten hebben gesproken,
eigenlijk geen dialect schreven. Het is opmerkelijk dat dit feit, evenals het
daarvoor aangehaalde, nl. dat het belang van de opleiding dat van het klassetoebehoren overstijgt, ook blijkt uit Vandenbussche's studie van de
schrijftaal van de Brugse arbeidersklasse.
Wat Engeland betreft meent Fairman een verklaring voor dit taalgebruik
gevonden te hebben in het feit dat vroegere populaire voorschriftenboeken
leerlingen instrueerden en ondersteunden in het gebruik van bepaalde kenmerken die in hun eigen ongeschoolde variëteiten van het Engels voorkwamen, maar die niet acceptabel waren in het Standaard Engels van de beter
opgeleiden.
Op grond van Fairmans analyse van die specifieke taalkenmerken, die dus
in heel Engeland opdoken maar niet tot de standaardtaal behoorden (die
toch ook in heel Engeland voorkwam), stelt hij dat de gebruikelijke gelijkstelling van Standaard Engels met "de" Engelse taal niet legitiem is en uit hij
beredeneerde twijfels betreffende de indeling van het Engels in een standaardtaal aan de ene kant en lokale dialecten aan de andere.
Het enige land waar al langer dan in Vlaanderen ervaring verzameld is met
historische sociolinguïstiek in het algemeen en onderzoek van de 19de-eeuwse taaltoestand in het bijzonder is Duitsland. WIM VANDENBUSSCHE geeft in
zijn artikel "Van Arbeitersprache' naar `Bildungsstil'. Het Duitse onderzoek
naar sociale taalstratificatie in de 19de eeuw" een overzicht van die Duitse
onderzoekstraditie, waarbij hij zowel de methodologie en thematiek als ook
de onderzoeksresultaten met die in Vlaanderen vergelijkt. Duitse onderzoekers waren de eersten die een methode hebben ontworpen om de sociale stratificatie in de l9de eeuw te beschrijven en te verklaren. Centraal daarin
stond van aanvang aan het begrip Arbeitersprache', dat Vandenbussche
overigens ook zelf in zijn dissertatie Een bijdrage tot de studie van het taal-
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gebruik van de lagere klassen in het 19de-eeuwse Brugge heeft behandeld. Op
grond van het onderzoek van variatie in spelling, grammatica en stijl is men
zowel in Duitsland als ook in Vlaanderen en, zo blijkt uit Fairman's artikel
in deze bundel, zelfs in Engeland tot de conclusie gekomen dat de factor
sociale klasse niet volstaat om de normafwijkingen, die men aanvankelijk als
typisch voor de Arbeitersprache' had beschouwd, afdoende te verklaren.
De kwaliteit van het geschrevene 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 financiële welstand gebonden waren.
Bij Vandenbussche's pleidooi voor een herontdekking van "de l9de eeuw als
studieobject voor sociolinguïsten" sluit ik me graag aan, net overigens als bij
dat voor meer interdisciplinair onderzoek en samenwerking tussen onderzoeksinstituten van verschillende universiteiten in eigen taalgebied en daarbuiten. Het zijn precies die dingen, zo beklemtoont Vandenbussche, die in
belangrijke mate het succes van de Duitse "Forschung" verklaren. Ook zijn
oproep tot ontsluiting van de bronnen en de mogelijke inbreng van onze
Academie en nog andere instituten bij de bronnenstudie zijn mij uit het hart
gegrepen. Tot het ontwikkelen van een "onderzoeksplan dat alle relevante
aspecten van het 19de-eeuwse taalonderzoek samenbrengt" zal, zo hoop ik,
het onderhavige themanummer in sterke mate bijdragen.

Tot slot enkele opmerkingen over de vorm van deze bundel. In een niet altijd
goed begrijpelijke, maar meestal wel intense drang naar uniformiteit leggen
vele redacteuren van tijdschriften en verzamelbundels hun auteurs allerlei
formatteringsverplichtingen op, die dat ene boek weliswaar een uniformer
beeld geven, maar meteen ook doen verschillen van alle andere publicaties
waar men weer een andere, maar evenzeer idiosyncratische formattering
heeft opgelegd. Ik erger mij daar altijd mateloos aan en wil daarom, wanneer ik zelf een boek redigeer, dat soort dwangmaatregelen het liefst vermijden. De lezer zal dus merken dat alle auteurs hun artikel zo hebben opgebouwd en hun bibliografie zo hebben ingericht als ze dat zelf willen. En dat
is ook goed zo!
Ik wil graag iedereen bedanken die bij de totstandkoming van deze bundel
betrokken is geweest. Naast de Academie zelf en haar Secretaris Georges de
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Schutter zijn dat natuurlijk de auteurs die een bijdrage hebben geschreven.
Zij hebben de diversiteit aangetoond van het onderzoek dat lopende is en
zowel de hoge kwaliteit van hun werk als hun enthousiasme zal beslist nog
anderen er toe aanzetten zich ook met een onderzoeksgebied bezig te houden dat niet alleen bijzonder interessant, maar vooral ook zo omvangrijk is,
dat er nog voor vele jaren intensief aan kan worden gewerkt.
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"Liever Hollandsch dan Fransch":
taalcontact en taalconflict in het negentiendeeeuwse Vlaanderen.
Roland Willemyns, Vrije Universiteit Brussel, Lid van de Academie

ABSTRACT
This paper is meant to provide introductory and background information in
order to better understand the general framework of the various articles in
the volume. Therefore, it roughly sketches the linguistic situation in 19th
century Flanders and highlights the consequences of the two main linguistic
phenomena of that time: language contact and language conflict. In both
cases the contact and conflict referred to are those between Dutch and
French on the one side and between a more southerly as opposed to a more
northerly flavored variety of Dutch on the other side.
After a short characterization of the past history of the language evolution
in the southern Netherlands and of the pre-Belgian 19th century (i.e. the
French occupation and the `United Kingdom of the Netherlands'), the main
part is devoted to the situation in 19th century Belgium. The official language policy and politics of the government are contrasted with the activities
of the Flemish Movement opposing them . Subsequently, the double language conflict, viz. the so-called language struggle as well as the diverging
(mainly particularist and integrationist) views on the standardization of
Dutch is analyzed in depth. The account continues with an overview of the
main language planning initiatives (both status and corpus) which are interpreted in the light of the relevant social and political developments of the
time. Finally the real, effective language usage of various social groups is
discussed on the basis of what recent research by the author and several
members of his research team has revealed.
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1. PROLEGOMENA.

In de 19de eeuw werden de grondslagen gelegd voor de taalhistorische en
taalsociologische ontwikkelingen, die het Nederlands van de 20ste eeuw
hebben gemarkeerd. Het onderzoek van de 19de-eeuwse taal en taalsituatie
is dus de onontbeerlijke basis voor de (socio)linguïstische beschrijving van
de hedendaagse taalstructuren en -functies. Die studie heeft een aantal aantrekkelijke methodologische en praktische voordelen. Veel nauwkeurig
determineerbaar materiaal, scribenten waarvan interessante variabelen als
leeftijd, opleiding, sociale en geografische afkomst enz. vrij makkelijk nagetrokken kunnen worden, vrij precieze gegevens over de politieke, economische, sociale en culturele evolutie, het zijn allemaal dingen die het mogelijk
maken zowel de sociolinguïstische functies als de linguïstische structuur in
vrij comfortabele omstandigheden te beschrijven. Bovendien is het op grond
van wat we van de huidige situatie weten niet zo moeilijk zich de toenmalige dialectsituatie voor te stellen: gebruiksmogelijkheden, domeinen, sociaal
bepaald gebruik, dialectcompetentie enz.
Onderzoek in Duitsland heeft aangetoond dat één van de factoren, die het
gezicht van de 19de eeuw mee hebben bepaald een algemeen sociaal verschijnsel is geweest, met name de verschillende en vooral veranderende
manier waarop enerzijds de vroegere heersende klasse, anderzijds de nieuwe
bourgeoisie en de activistische elite van de aan belang winnende arbeidersklasse (Mattheier 1990; Mihm 1998) toegang hadden tot en gebruik maakten van het medium (schrijf)taal (Cherubim, Grosse & Mattheier, 1998).
Nooit eerder in de geschiedenis heeft zo veel geschreven en gedrukt materiaal een zo groot publiek bereikt. Nog nooit eerder waren zo vele mensen in
staat te lezen en/of te schrijven (Schikorsky 1990). Nooit eerder werden
zulke doelgerichte inspanningen gedaan om een zo groot mogelijk aantal
mensen via teksten te bereiken, met de bedoeling ofwel hun opleiding te verbeteren of hun opinie over omzeggens alle aspecten van de maatschappij te
beïnvloeden.
Dat daar, zoals Vandenbussche in deze bundel aantoont, in Duitsland
gebruik van werd gemaakt om intensief de taalontwikkeling in de 19de eeuw
te beschrijven (zie ook Wimmer, 1991) is dus niet moeilijk te begrijpen. Dat
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het elders in veel mindere mate of zelfs nauwelijks is gebeurd is om dezelfde
reden des te verbazender. In grote trekken was de situatie in heel WestEuropa immers vergelijkbaar: de verenigingsbloei in de 19de eeuw (de "eeuw
van het verenigingsleven") is mogelijk geworden door de Verlichting en de
moderniseringstendens in de 18de eeuw, die voor een verhoogde alfabetisering, leespraktijk en taalinteresse heeft gezorgd. O.m. door die
Verschriftlichungspraxis en de formalisering van mondelinge en schriftelijke
taalhandelingen krijgen we, ook in het verenigingsleven, allerlei schriftsoorten die met het dagelijkse functioneren te maken hebben'.

1.2.
Het is geen toeval dat Vlaanderen op het einde van de 19de eeuw het toneel
was van uitvoerige en vaak emotioneel zwaar geladen taalplanningsactiviteiten. Men was er op zoek naar een nieuw evenwicht tussen drie belangrijke en concurrerende taalvariëteiten, waarvan de gebruikswaarde en het prestige in snel tempo aan het veranderen waren als gevolg van zowel politieke
verandering als precies van die doelbewuste, maar tegenstrijdige pogingen
tot taalplanning. Bedoeld zijn de Vlaams-Brabantse schrijftaal die sinds de
Middeleeuwen was overgeleverd en die vooral door literatoren, culturele
verenigingen en, in ruimere mate dan men tot voor kort dacht, door de
nationale en (vooral) regionale administratie werd gebruikt, alsook de
Nederlandse algemene schrijftaal, zoals die in Nederland was ontstaan en
functioneerde en door bepaalde taalactivisten als na te volgen voorbeeld
werd aangeprezen, maar waarvan het prestige groter was dan het werkelijke
gebruik. En tenslotte was er natuurlijk ook het Frans, de taal die door de
sociaal hogere en ontwikkelde bevolkingsgroepen als cultuurtaal, als taal
van de sociale omgang en door de overheid meestal ook als ambtstaal werd
gebruikt.
Als spreektaal fungeerde voor de overgrote meerderheid der Vlamingen in
alle niet heel formele domeinen het plaatselijke dialect. In principe moet men
van een diglossische situatie uitgaan: als "L" fungeerde een dialect, als "H"

I

Voor de situatie in Groot-Brittannië zie men T. Fairman in deze bundel.
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ofwel Frans ofwel een "geïntendeerde" Nederlandse standaardtaal, die in de
praktijk eigenlijk alles kon zijn dat hoger of formeler was dan dialect'.
Dank zij de Vlaamse Beweging werd voor de moedertaal der Vlamingen
(met een gallicisme meestal "Vlaams" genoemd), alsmaar meer plaats ingeruimd in de administratie, het culturele leven en het onderwijs. Op die
manier nam die taal in toenemende mate taalfuncties over, die voordien
door het Frans werden uitgeoefend.

1.3.
Waarom de situatie in Vlaanderen niet even vroeg en even intensief werd
onderzocht als die in Duitsland is een vraag waarop vele antwoorden mogelijk zijn. Een van de belangrijkste is beslist de gecompliceerde meertaligheidssituatie in België en vooral in het noordelijke gedeelte ervan, dat wij
thans Vlaanderen noemen. Voorts bestaat er in het Nederlandse taalgebied
geen historiografische 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 te leveren (Willemyns, 2001).
Een poging om daar iets aan te doen is het VUB researchproject "19de eeuw".
Het startte in het begin van de jaren negentig en had een systematisch onderzoek tot doel dat enerzijds verder zou gaan dan het extern linguïstische en het
gebruikelijke metalinguïstische discours en dat anderzijds alle domeinen van
taalgebruik zou behandelen op basis van de traditionele variabelen van de contemporaine sociolinguïstiek 3 . De praktische uitwerking ervan begon met enerzijds het FWO-aspirantenmandaat van Wim Vandenbussche, die promoveerde over "Een bijdrage tot de studie van het taalgebruik van de lagere klassen in
het 19de-eeuwse Brugge" en anderzijds het FWO- navorsingsproject van
Roland Willemyns over "Cultuur- en taalpolitiek als elementen van taalplanning: het West- Vlaamse particularisme". Het in de breedte uitgewaaierde

2

Voor het begrip "geïntendeerde" standaardtaal" zie men Mihm (1998, 288-289): "ein
Sprachregister fur offizielle Situationen oberhalb der Umgangssprache, das als "intendiertes Hochdeutsch" bezeichnet werden soil, da es selbst bei den Gebildeten die erstrebte
Normgerechtigkeit nicht immer erreichte"
Uitvoerige informatie daarover in Willemyns & Vandenbussche (2000)
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onderzoek over het 19de-eeuws werd verder gezet met een luik over
"Taalvariatie en standaardisering in de 19de eeuw: het openbare taalgebruik"

(Roland Willemyns), met de promotie-onderzoeken over "Taalplanning en
taalpolitiek in België in de 19de eeuw" (Jetje de Groof) en "Stedelijke
Kanselarijtaal in Vlaanderen in de 19de eeuw" (Eline Vanhecke) en met een
postdoctoraal onderzoek naar "Sociale differentiëring van standaardisering en
schrijftradities in het Brugs in de periode 1750-1830" (Wim Vandenbussche).

Aan de hand van licentiaatsverhandelingen wordt lopend vooronderzoek verricht.

2.

DE VOORGESCHIEDENIS

De titel van dit artikel verwijst naar het feit dat de geschiedenis van het
Nederlands in de Zuidelijke Nederlanden, c.q. in België er een is van contact
en conflict tussen de twee talen die er historisch een rol hebben gespeeld,
namelijk Nederlands en Frans. In het negentiende- eeuwse taallandschap
staan die twee fenomenen centraal en dat was ook al zo vóór het begin van
de zgn. lange negentiende eeuw', dat is de periode tussen de Franse Revolutie
en het uitbreken van de eerste wereldoorlog. Ook voor de Nederlanden, en de
taalsituatie daar, betekende de Franse Revolutie een keerpunt. Toen de
Franse troepen bij hun derde inval bij Fleurus in juni 1794, de Oostenrijkers
definitief overwonnen, werden kort daarop de Zuidelijke Nederlanden door
Frankrijk geannexeerd. Door het annexatiedecreet werden de inwoners van
onze gewesten vanaf 1 oktober 1795 als Franse staatsburgers beschouwd.
Hiermee brak een nieuwe periode aan. Vooraleer ik die verder bespreek zal
ik de situatie daarvóór kort samenvatten.
Het taalgebruik en de taalcompetentie van de verschillende bevolkingsgroepen en sociale klassen onder het bewind van de Oostenrijkse Habsburgers
wordt beschreven in Deneckere (1954). Dat boek bevat bijzonder veel en grondig bestudeerd materiaal, het munt uit door scherpzinnige analyses en de
auteur gaat te werk als een sociolinguïst avant-la-lettre. Smeyers (1959) van
zijn kant, biedt een bijzonder rijk gedocumenteerd overzicht van het Vlaams
taal- en volksbewustzijn in het Zuidnederlands geestesleven van de 18de eeuw en
hij laat zich ook uit over de rol en de functie van het Nederlands in de hele
18de eeuw. Deneckere's antwoord op de vraag of de Oostenrijkers in de
Nederlanden een bewuste taalpolitiek hebben gevoerd is ontkennender dan
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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 tot taalshift aanzetten. Het is inderdaad
veel meer sociale druk dan wettelijke dwang die de motor van de voortschrijdende verfransing in het 18de eeuwse Vlaanderen is geweest. Maar de sociale
druk kon natuurlijk maar zo groot worden omdat de politieke, culturele en
sociale structuren van de Oostenrijkers dat hebben begunstigd. Ook Lenders
(1987) wijst daarop in zijn uiteenzetting over de taaltoestanden in bestuur en
kerk. Men kan dus, zo merkt Deneckere terecht op, het Oostenrijkse bewind
verantwoordelijk stellen voor de uitbreiding van het Frans als bestuurstaal.
Zij zelf, de top van de administratieve hiërarchie, 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 carrière 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 in instellingen 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.
Pas sinds een paar jaren is men weer aandacht gaan besteden aan de zeer
interessante vaststelling dat het Nederlands desondanks op bepaalde
niveaus ononderbroken als ambtelijke taal werd gebruikt en dat er dus een
traditie van schriftelijk gebruik bestaat die van de Middeleeuwen af ononderbroken verder gaat tot op vandaag (Willemyns, 2001). Zeer zeker is er
functieverlies geweest, maar het gebruik van de taal hield nooit helemaal op
en dat heeft natuurlijk ook intern linguïstische consequenties gehad, die nu
door het VUB-team systematisch worden onderzocht en waarover onder
meer in de onderhavige bundel wordt bericht.
In elk geval was er vanaf ongeveer 1770 in Vlaanderen een zeer intensieve
verfransing begonnen die meer dan een eeuw zou duren (Deneckere, 1954).
Voor de adel en de hogere kringen in Vlaanderen werd Frans de dagelijkse
taal en, meer nog, het merkteken waardoor ze zich wilden onderscheiden
van alles wat ze als vulgair en onder hun rang en stand beschouwden. Frans
werd de bijna exclusieve taal van de hogere sociale omgang, de wetenschap,
de cultuur, het onderwijs en de pers.
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3. DE PRE- BELGISCHE 19DE EEUW

In heel Europa verliep de 18de-eeuwse `gallomanie' (Franschdolheyt'
noemt Verlooy het) ten nadele van de nationale talen. Maar in tegenstelling
tot de andere Europese landen, waar de volkstaal tegen het einde van de
eeuw weer in eer en gebruik werd hersteld, gebeurde dat met het Nederlands
in Vlaanderen niet. De Europese bourgeoisie, die bijna overal ten koste van
de adel opdrong en ook een vorm van nationalisme deed ontstaan, ondersteunde de democratische en de nationalistische heropleving en de opleving
van de landstalen die daarmee gepaard ging. De Vlaamse bourgeoisie deed
dat niet. Op het ogenblik dat de verfransingsgolf in Europa werd gebroken,
hield hij in Vlaanderen niet alleen stand, maar nam hij zelfs in intensiteit toe.
Het prestige en de gebruikswaarde van het Nederlands stonden op het laagst
mogelijke pitje en zouden door de Franse annexatie helemaal genekt worden. Vooral aan die situatie is het volgens Deneckere (1954 en 1975) en De
Jonghe (1967) te wijten dat ook de vernederlandsingspolitiek van Koning
Willem I geen kans zou krijgen en gedoemd was te mislukken vooraleer ze
goed en wel was uitgedacht en afgekondigd.

3.1. DE FRANSE TIJD

Hoewel de kennis en het gebruik van het Frans sociaal bepaald was kwam
de hele generatie die rond 1800 geboren werd in een wereld terecht die
wezenlijk door het Frans was getekend en beïnvloed. Men moest daarmee
leren te leven, want niemand kon op dat ogenblik vermoeden dat er eei.
ingrijpende politieke verandering op til was. De meesten zullen dus wel het
gevoel hebben gehad dat de Franse annexatie definitief was en dat ze zich
daar het beste op in konden stellen door zichzelf en hun kinderen Frans bij
te brengen. En om dat te doen hadden ze mogelijkheden bij de vleet. De
negentiende-eeuwse taalkundige H. Meert ziet het zo: `Onze hoogere standen, reeds verfranscht onder de voormalige vreemde heerschappijen, werden
gedurende de 20-jarige Fransche overheersching zoodanig van hun landsaard vervreemd, dat zij de volkstaal niet meer kenden of ze slechts nog op
zeer onbeholpen wijze konden gebruiken.' (Meert, 1899)
Het bestuurlijke en gerechtelijke apparaat was diepgaand verfranst. Dat was
zowel het gevolg van een streng Frans taalbeleid als van een ondubbelzinnige
keuze van de plaatselijke revolutionairen voor het nieuwe vaderland. Toen
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Napoleon vanaf 1804 het gebruik van het Frans in heel Frankrijk formeel oplegde, werd daarmee in Vlaanderen bevestigd wat al bestond. Reactie van de massa
was er niet en het verzet bleef zeer binnen de perken. Van belang was vooral dat
na 20 jaar annexatie en Franstalige beïnvloeding via secundair en hoger onderwijs een nieuwe generatie het bestuur in een "provinciale" volkstaal niet langer
evident vond en het niet meer als een algemeen rechtsbeginsel beschouwde, dat
ambtenaren en magistraten de taal van het volk moesten kennen.
Tijdens de annexatie van de Nederlanden door Frankrijk kwamen ook voor
het eerst taalpolitieke opvattingen naar boven die in heel Europa gemeengoed zouden worden en zeker in de Nederlanden het sociale leven lang hebben beheerst. De Jonghe (1967, 19) vat ze als volgt samen:
1. De moderne gecentraliseerde staat vereist niet alleen eenheid van
staatstaal, maar, omwille van het assimilatie- en dissimilatievermogen
van de taal, ook eenheid van volkstaal. De officiële taal moet tevens
de nationale taal (in de zin van volkstaal) worden.
2. De onderwijspolitiek is een wezenlijk onderdeel van de taalpolitiek.
Vlaanderen werd tijdens de lange negentiende eeuw drie keer met zo een
taalpolitiek geconfronteerd: eerst onder de Fransen, daarna onder Willem I
en dan nog eens bij de oprichting van België. Omdat zulke ideeën in een
meertalig land nauwelijks realiseerbaar zijn, is die taalpolitiek nooit helemaal geslaagd. Ze heeft echter wel voor heel wat ellende gezorgd.

3.2. HET " VEREENIGD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN"
Het Congres van Wenen besloot Noord en Zuid te herenigen in een bufferstaat tegen Frankrijk. De grote lijnen stonden in het Protocol van Londen
(21 juni 1814) en waren gebaseerd op de zogenoemde "Acht Artikelen",
waarvan het eerste als volgt luidde: `De Vereniging moet zo nauw en volledig zijn, dat beide landen tot één staat samengroeien.' Het Verdrag van
Parijs van 30 mei 1814 bekrachtigde de samensmelting der Nederlanden.
Op 23 februari 1815 maakte Willem, die in opdracht van de geallieerden de
Zuidelijke Nederlanden als gouverneur-generaal bestuurde, de vereniging
bekend. En op 16 maart nam hij officieel de koningstitel aan. Voor de
geschiedenis van het Nederlands is het belangrijk, dat Koning Willem voor-
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al op de taaleenheid rekende om de verlangde `réunion intime et complète'
te realiseren. Aan de basis van Willem's taalpolitiek lag, zegt De Jonghe
(1967, 15) "een zonderlinge kruising van staatse en volkse leerstellingen".
Aan de taalopvattingen van de Franse revolutie is de gedachte `één land, één
taal' ontleend en aan het Duitse nationalisme de opvatting dat het ene volk
zich van het andere onderscheidt door de taal.
Willems rijk telde onder zijn 6.235.000 inwoners ook Franstaligen en in
Luxemburg Duitstaligen. Toch was ongeveer 75 procent van zijn onderdanen Nederlandstalig: 2.314.000 in het noorden en 2.351.000 in Vlaanderen,
dat zelf goed was voor 60 procent van de bevolking van de Belgische provincies (De Jonghe 1967, 24). Er waren destijds dus meer Vlamingen dan
Nederlanders, maar alle Limburgers werden op dat moment nog als
Vlamingen geteld. Het is overigens een pikant detail dat Maastricht (dat
voorheen tot het prinsbisdom Luik had behoord) na Brussel als de tweede
grootste `verfransingshaard' van Vlaanderen kan worden beschouwd.
Hoewel de taaltoestand en de taal zelf in Noord en Zuid vrij verschillend
waren, was het niet in de eerste plaats daaraan te wijten dat het experiment
van het Verenigd Koninkrijk niet slaagde. Wils (2001) noemt de opvatting
dat het verzet tegen de taalpolitiek van Willem I een van de hoofdoorzaken
zou zijn van de mislukking van het Verenigd Koninkrijk `een hardnekkige
mythe'. De taalkwestie, vindt hij, "had op zichzelf weinig gewicht". Witte
e.a. (1997) zijn het daarin volmondig met hem eens.
Waarom voelde de koning zich dan in 1829 genoopt (want van harte was het
zeker niet) zijn hele taalpolitiek weer terug te draaien? Zijn streven naar taaleenheid, als cement voor de eenheid van zijn rijk, werd bemoeilijkt door
nogal wat factoren. De drietaligheid binnen zijn rijk en het verzet van vooral de Walen was een voorziene maar allicht onderschatte moeilijkheid. Zeker
even doorslaggevend was de taaltoestand in Vlaanderen zelf, dat beheerst
werd door een verfranste bourgeoisie die heftig tegen de koninklijke taalpolitiek gekant was. Ook het feit dat de dialectsprekers in het zuiden hun taal
niet per se als dezelfde taal ervoeren die men in het noorden sprak, heeft
ertoe bijgedragen dat van hen geen steun kon worden verwacht. Bovendien
was de zuidelijke taal onvoldoende gecodificeerd om als schrijftaal dienst te
kunnen doen in de domeinen waar het Nederlands ineens weer voertaal was
geworden. Ten slotte was er, en dat was zeker niet onbelangrijk, het verzet
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tegen de taal van het protestantse noorden van de kant van de lagere clerus.
Op enkele intellectuelen na was dus niemand echt gelukkig met de taalpolitiek van de koning. Bij een deel ging het om welbegrepen eigenbelang; een
ander deel wist gewoon niet beter of was door de clerus misleid.
Willem kreeg het dus van vele kanten te verduren en dat bezegelde zijn lot,
te meer omdat hij van zijn noordelijke landgenoten evenmin voldoende
steun kreeg. "Van zulk een Noorden", schrijft De Jonghe (1967, 267) "dat
verstikt in zijn onuitputtelijke pedanterie en inderdaad tussen 1814 en 1830
een laagtepunt zijner historie bereikt heeft en te klein is om de grootheid van
een Willem I te begrijpen, kan geen aantrekkingskracht uitgaan, waar er te
strijden valt tegen een mondige en agressieve fransgezindheid".
De consequenties van de nieuwe taalpolitiek tijdens het Verenigd Koninkrijk
waren uiteindelijk vrij gering: in een periode van enkele eeuwen was, voor de
eerste keer, maar voor slechts zes jaar, Nederlands de bestuurstaal van het
Vlaamse land en de taal van de vorst. De Vlamingen kwamen voor het eerst
weer in contact met het Nederlands, vooral in geschrifte (voor diegenen die
konden lezen), maar ook mondeling in hun omgang met de Nederlanders die
in het zuiden een functie kregen. Voor velen zal dat inderdaad wel een shock
zijn geweest, want de taal, zoals die zich in het noorden had gestandaardiseerd
op basis van het Hollands, moet zeer ver hebben afgestaan van de Vlaamse,
Brabantse en Limburgse dialecten die hier werden gesproken. Voor een kleine
groep intellectuelen echter die zich nauw verbonden voelde met de moedertaal
en die, uit idealisme of uit eigenbelang of een mengeling van beide, Koning
Willems taalpolitiek steunde, bood deze situatie de mogelijkheid zich in het
moderne Standaard Nederlands te laten inwijden en bekwamen. Van deze kleine groep ambtenaren, juristen en literatoren zou na de Belgische Omwenteling
de impuls uitgaan die de Vlaamse Beweging op de rails zette, waarmee op termijn het hele (taal)uitzicht van Vlaanderen en België veranderde.

4. BELGIË

4.1 DE TAALPOLITIEKE ACHTERGROND
Vanuit het standpunt van de Nederlandse taal is het koninkrijk België niet
onder een bijzonder gelukkig gesternte geboren. De eerste officiële poging
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sedert eeuwen om het prestige, het imago en de bruikbaarheid van de taal te
verbeteren, was immers net jammerlijk mislukt. Dat de `Belgen' nu voor het
eerst de zaak zelf in handen hadden was, objectief bekeken, zeker geen
geruststelling. De vroegere, vreemde heersers hadden weliswaar zachte druk
uitgeoefend en - vooral - het slechte voorbeeld gegeven, maar het waren de
binnenlandse Franstaligen (Walen én Vlamingen) die uiteindelijk voor de
teloorgang van het Nederlands verantwoordelijk waren. En die kregen het
nu alleen voor het zeggen!
Bovendien kwamen de Vlaamsgezinden politiek in een ongunstige positie te
zitten. Hun inzet voor de moedertaal werd als een soort landverraad, een
soort collaboratie met de vijand gebrandmerkt. Het Nederlands was inderdaad de taal van de koning, die overigens bijna zonder slag of stoot zijn zuidelijke provinciën verloren had laten gaan. Het `orangisme' was beslist niet
in de eerste plaats een zaak van taalloyaliteit, maar toch werden vooral de
Vlaamsgezinden met dat verwijt opgezadeld.
Vijftien jaar is een relatief korte tijd. Velen die onder het Franse regime
waren geboren of opgegroeid, bevonden zich nu in de bloei van hun leven.
Diegenen onder hen die tot de leidende klassen behoorden, stonden klaar
om het land op lokaal of nationaal niveau te gaan leiden. Diegenen die er
niet toe behoorden, waren bereid het nieuwe leiderschap te ondergaan.
Allemaal waren ze nog door het Franse regime beïnvloed en wisten ze nog
hoe toentertijd alles in het Frans was verlopen. Het werd dus door de eersten als normaal, door de anderen op zijn minst als onvermijdelijk
beschouwd dat, na het korte herenigingsintermezzo, die draad weer zou
worden opgepakt. Frans als dé taal van het nieuwe België: niemand die
ervan opkeek. Frans was ook de taal van diegenen die de onafhankelijkheid
hadden "bevochten" en die klaar stonden om het bewind over te nemen. En
ten slotte was Frans de reden (of het voorwendsel) waarom ze het hadden
gedaan. Voor die lieden uit de adel en de bourgeoisie was het Frans hun
natuurlijke taal, de Franse cultuur hun natuurlijke cultuur en het maakte
nauwelijks uit of ze uit Vlaanderen dan wel Wallonië afkomstig waren.
De "Belgische Omwenteling" was vooral het werk van de middenklasse. Om
zeer uiteenlopende redenen voelde die zich van de macht afgehouden. "Ze
bevonden zich hoog genoeg op de sociale ladder om zich duidelijk te kunnen
distantiëren van de echte onderdrukten en tegelijkertijd met afgunst het spel
van de machthebbers te kunnen volgen", aldus karakteriseren Witte e.a.
(1997) deze groep. Zijn succes had de groep echter ook aan de medeplich-
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tigheid van anderen te danken. De lagere en onmondige klassen kon men
vrij makkelijk (ook met de hulp van de kerk) voor de eigen zaak winnen. De
grondadel vond dat zij onder Willem I onvoldoende aan haar trekken was
gekomen en de hogere geestelijkheid nam de koning onder meer zijn benoemingspolitiek van bisschoppen kwalijk en ook zijn onderwijspolitiek waarin
de rol van de geestelijkheid sterk werd teruggedrongen. Deze en nog andere
belangenvermengingen deden het zogenoemde `monsterverbond' tussen
katholieken en liberalen ontstaan.
Door de ongunstige economische conjunctuur was het niet al te moeilijk de
ongeorganiseerde massa tot verzet te bewegen. Zo kon in september 1830 de
"opstand" plaatsvinden. Eigenlijk ging het slechts om straatgevechten,
waarbij het Nederlandse leger zichzelf terugtrok zonder echt te zijn verslagen. Vooral door nog verdere onhandigheden van Koning Willem I ontstond een fait accompli dat ook door de geallieerden van de strijd tegen
Napoleon na enige aarzeling werd aanvaard. Weliswaar zagen ze hun "fort
op de Franse noordgrens" nu verdwijnen, maar het was ook moeilijk de
hand boven het hoofd van een koning te blijven houden die er zelf niets van
bakte. Na enig getouwtrek liet men de `Belgen' dus maar begaan, nadat men
in 1839 nog Limburg ten oosten van de Maas (de huidige Nederlandse provincie Limburg) en het Duitstalige deel van Luxemburg uit het nieuwe land
had gelicht.
De nieuwe leiders installeerden zich comfortabel aan de macht en men kon
niets anders dan een zeer op het Frans gerichte politiek verwachten. Al in de
eerste drie maanden na de gezagswisseling in 1830 werden maatregelen
genomen om de volledige verfransing van het land door te voeren.
Grondwettelijk werd de taalvrijheid afgekondigd, maar er werd tevens voor
gezorgd dat het Frans de enige officieel erkende taal was in het hele koninkrijk, dus ook in Vlaanderen. In een decreet van het voorlopig bewind van 26
oktober 1830 (art. 3) werd bijvoorbeeld vastgesteld:"La langue francaise
étant la plus généralement répandue en Belgique, sera la seule employée
dans les commandements" 4. Een maand later, op 26 november 1830, verhief
men het Frans tot enige officiële taal. Bijzonder verhelderend is de
(drog)reden die aanvaardbaar moet maken waarom de taal van de meerderheid uit de boot viel:

4 `Frans is de meest verbreide taal in België en is daarom de enige die voor bevelen [in het
leger] zal worden gebruikt'(Peeters 1930, xiv)
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"Considérant d'autre part que les langues flamande et allemande, en
usage parmi les habitans de certaines localités, varient de province a
province, et quelquefois de district a district, de sorte qu'il serait
impossible de publier un texte officiel des lois et arrêtés en langues flamande et allemande" (Peeters 1930, xiv)5.
De kwade bedoelingen blijken alleen al daaruit dat men de meerderheidstaal
een taal noemde die in `sommige plaatsen wordt gebruikt'. En wat de rest
van de `argumenten' betreft: in de jaren voordien waren alle wetteksten in
het Nederlands gesteld en de wetten in Duitsland waren heus niet in het
Frans. De echte bedoeling werd in 1832 door de Waal Charles Rogier, de
latere Belgische premier, onverbloemd als volgt geformuleerd in een brief
aan Raikem, de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken:
"Les premiers principes d'une bonne administration sont basés sur
l'emploi exclusif d'une seule langue et it est évident que la seule langues des Belges doit être le francais. Pour arriver a ce résultat, it est
nécessaire que toutes les fonctions, civiles et militaires, soient confiées
a des Wallons et des Luxembourgeois; de cette manière, les
Flamands, privés temporairement des avantages attachés à ces emplois, seront contraint d'apprendre le francais et l'on détruira ainsi peu
a peu l'élément germanique en Belgique" (Peeters 1930, xiv)6.
De toen voor zijn tijd als zeer liberaal beschouwde Belgische grondwet van
1831 deed de taalkwestie met enkele woorden af. Artikel 23 luidde:

s

`Het Nederlands en het Duits, talen die door de inwoners van sommige plaatsen worden
gebruikt, verschillen van provincie tot provincie en soms van district tot district. Het is dus
duidelijk dat het onmogelijk is een officiële wet- of decreettekst in het Nederlands of het
Duits uit te vaardigen'

6 `De efficiëntie van een administratie berust op het feit, dat ze slechts één enkele taal
gebruikt en het is duidelijk dat die ene taal in België enkel maar het Frans kan zijn. Om dat
mogelijk te maken moeten we ervoor zorgen dat alle burgerlijke en militaire ambten een
tijd lang worden voorbehouden voor Walen en Luxemburgers [met Luxemburgers worden
hier de inwoners van het Franstalige deel van Luxemburg bedoeld]. De Vlamingen, die
daardoor de voordelen van zulke functies zullen moeten missen, zullen zich verplicht voelen Frans te leren en zodoende zullen we gaandeweg het Germaanse be standdeel van België
kunnen vernietigen
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"L'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif: it ne peut être réglé
que par la loi, et seulement pour les actes de 1' autorité publique et pour les
affaires judiciaires"7.
Met een dergelijke formulering kon men alle kanten uit, maar het is duidelijk dat een zo groot mogelijke taalvrijheid de hegemonie van het Frans versterkte. Het was immers een vrijheid die toeliet dat de rechter de taal van zijn
`klanten' niet verstond of verwaarloosde, dat de ambtenaar de taal van de
burgers niet kende of wilde gebruiken, dat men als ambtenaar kon worden
aangesteld (ook in Vlaamse gemeenten) zonder de taal van het volk te kennen, dat in het onderwijs (behalve in de lagere school) alleen in het Frans les
werd gegeven en dat in het leger alleen Frans werd gebruikt'.
Dat dit alles mogelijk was heeft te maken met het feit dat dit België, ondanks
de als liberaal bestempelde grondwet, eigenlijk een oligarchie was. Van de
3,5 miljoen inwoners waren er maar 46.000 stemgerechtigd (Ruys 1973, 44).
Dat waren echter wel de rijksten en machtigsten, dus de groep die vooral uit
Franssprekenden (al dan niet verfranste Vlamingen) bestond. "De vrees
voor de macht van de lagere bevolkingslagen die de bestaande verhoudingen
kon bedreigen en de afkeer voor een mogelijke extremistische fase in de
Belgische omwenteling was" zeggen Witte e.a. (1997, 25-26) "bij de liberalen
even groot als bij de conservatieven. De kiescijns voor de kamerverkiezingen
lag soms drie- tot vijfmaal hoger dan het constitutionele minimum en
beperkte het kiesrecht nagenoeg tot 1 op 100 inwoners" en ze voegen eraan
toe: "de kieswet van 1831 stelde dus ontegensprekelijk de katholieke machtspositie veilig en hield aanvankelijk talrijke antiklerikale stedelingen verwijderd van de staatsmacht" (ib. p. 39).
Omdat de invloed van de Vlaamse Beweging zo gering was, hoefde men dus
in de politiek met de opvattingen van de Vlaamsgezinden geen rekening te
houden. Maar toch wisten in die periode de leiders van de Vlaamse

7

De Nederlandse tekst zoals die vandaag nog in de grondwet staat (de oorspronkelijke tekst
was natuurlijk in het Frans) luidt:'Het gebruik van de in België gesproken talen is vrij; het
kan niet geregeld worden dan door de wet en alleen voor handelingen van het openbaar
gezag en voor gerechtszaken'

8 In het leger kon het bovendien nauwelijks anders, want onder de 2700 officieren en onderofficieren waren er in 1831 nog geen 150 Belgen. De anderen waren Franse staatsburgers.
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Beweging langzaam maar zeker een groter deel van de bevolking voor hun
ideeën te winnen. De belangrijkste factor die in hun voordeel speelde was dat
de overgrote meerderheid van de Vlamingen nog altijd eentalig Nederlands
was en dat vroeg of laat bijna iedereen wel aan den lijve de nadelen van het
leven in een in het Frans bestuurde staat ondervond.
Hoezeer echter die Vlaamsgezinde elite zelf nog onder Franse invloed stond,
blijkt wel uit het feit dat bij velen ook thuis vaak Frans gesproken werd. Ik
neem, uit de monografie van Ada Deprez over J. F. Willems, twee citaten die
het gedrag van deze groep beschrijven:
"Hoffmann von Fallersleben, die in 1836 bij Willems op bezoek was,
zuchtte bij het zien van het kleine Gentse groepje en hun vreemde
taalgebruik: `schone Blume, wie umstricket dich die welsche Spinne
doch" (Deprez 1993, 39).
en Hugo Verriest [over Willems, Conscience en Ledeganck]: "Zij
waren de groote Vlamingen op het verhoog, voor het wereldtooneel
daar buiten. Zij dichtten, zij redevoerden, zij streden in het vlaamsch,
maar zij leefden in het fransch.'(Deprez 1993, 39)
Dat Frans voor dit jonge koninkrijk de natuurlijke keuze was verbaast dus
geenszins en met verzet daartegen werd eigenlijk ook nauwelijks gerekend.
Wat de onmondige massa sprak speelde geen rol en voor het Nederlands
was enkel een enigszins aparte rol, een literaire namelijk, voorzien, die de
"moedertaalliefhebbers" van het genre van ULB-stichter Theodore
Verhaeren (`Je suis fier de considérer le Flamand comme ma langue maternelle') tevreden moest stellen. Die literaire rol was politiek belangrijk omdat
het een teken was dat België niet met Frankrijk gelijkgesteld mocht worden
en zich zo tegen een mogelijke annexatie kon weren: het was immers een
tweetalig koninkrijk. Voor dat doel was die ietwat vreemde diglossie voldoende: Frans waar en wanneer het erop aankomt en voor de rest het
Vlaamse verleden, dat in literaire geschriften in die taal kon worden verheerlijkt. Dat voor sommigen de rol van het Nederlands als taal van patriottische gedichten niet zou volstaan, daar had men eigenlijk niet mee gerekend, te meer omdat ook die Flaminganten zich, zoals gezegd, zeer comfortabel voelden waar Frans werd gesproken.
Hoe het ook zij, het enige en systematische verzet tegen de verfransingspolitiek kwam van Vlaamse literatoren, de zgn. eerste generatie van de Vlaamse
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Beweging. Gent was het centrum van vooral academisch gevormde literatoren, die opgeleid werden of hun carrière begonnen vóór 1830 (Deprez, 1993).
Dat was in de Antwerpse groep met veel jongere literatoren (zoals H.
Conscience en Th. van Rijswijck) niet het geval. Deze groepen zorgden
ervoor, en dat was een belangrijke verdienste, dat het Nederlands als cultuurtaal bleef bestaan. Op politiek vlak bezaten ze geen invloed; ze waren
meestal van betrekkelijk lage sociale komaf en ze genoten weinig aanzien in
de verfranste burgermaatschappij; ook electoraal betekenenden ze weinig.
Op de volksmassa wilden ze zelf geen beroep doen: de slechte economische
situatie van het Vlaamse volk werd slechts door enkelen als een oorzaak van
het taalprobleem aangezien. Sociale kwestie en Vlaamse Beweging, twee
onderling verbonden factoren, werden door hen ontkoppeld (Boeva, 1994).
Ook onderschatten ze grondig de polarisatie tussen klerikalen en antiklerikalen, die in de jaren veertig verder op de voorgrond kwam (Witte e.a.
1997,60). Een constructieve bijdrage op het politieke vlak was het petitionnement van 1840: het kreeg de nodige publiciteit in de pers en bracht op die
manier de Vlaamse eisen onder de aandacht van de publieke opinie. In de
Antwerpse en Oost-Vlaamse provincieraden behaalden voorstellen ten
voordele van tweetaligheid in de provinciale administratie een meerderheid.
De totaal negatieve reacties van Franstalig België (in Vlaanderen en
Wallonië) op dit gematigde programma legden de basis voor het latere veel
strijdbaarder flamingantisme.

4.2 HET DUBBELE TAALCONFLICT

4.2.1.
De gangmakers van de jonge Vlaamse Beweging hielden zich niet alleen met
de status van het Nederlands bezig, ook de taal zelf lag hun natuurlijk nauw
aan het hart. Een taal waar je rechten voor opeist, zo voelden ze aan,
behoort een instrument te zijn dat goed functioneert. Over taalverzorging
hebben ze dan ook hartstochtelijk gedebatteerd; het is zelfs wat ze het liefste
deden. Maar ze hebben ook geprobeerd om de taalbeheersing van hun landen lotgenoten op te krikken. Een makkelijke opgave was dat niet omdat ze
tegelijk op twee fronten bezig waren, dat van het conflict Nederlands-Frans
en dat van de standaardisering van het Nederlands zelf, waarover verschil
van opvatting bestond. Al konden ze het zelf niet altijd zo duidelijk formuleren, van één ding waren ze immers overtuigd: als je het taalgebruik wilt
veranderen, dan moet je een norm hebben. Iets is alleen maar `niet goed' in
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vergelijking met iets anders. Er moet dan een wijziging optreden naar dat
andere toe.
De situatie tijdens de eerste decennia van het bestaan van België was eigenlijk vrij duidelijk: de meeste mensen in Vlaanderen kenden nauwelijks iets
anders dan een dialect en dat volstond duidelijk niet. Zeker als schrijftaal
was er iets algemeners nodig, iets wat als bovenregionaal communicatiemiddel dienst kon doen. Maar wat kon dat zijn? Vanaf het begin waren daar heftige discussies over, die echter weinig opleverden. Natuurlijk is dat een
hedendaags oordeel over een groep dilettanten die zich zonder enig inzicht
in wat taal is en hoe taal functioneert toch met zo'n delicate kwestie bezig
diende te houden. In het begin van de negentiende eeuw wisten zelfs vakspecialisten nauwelijks raad en de situatie zelf was uitermate misleidend.
Kort na de hereniging van Noord en Zuid hadden hoge functionarissen van
de regering al duidelijk gemaakt dat de manier waarop de zuidelijke ambtenarij het Nederlands hanteerde niet door de beugel kon. Van Maanen met
name heeft dat bij herhaling aan provinciegouverneurs en hoge magistraten
laten weten. Het vervelende was alleen dat de meesten niet anders of niet
beter konden: waar en hoe zouden zuidelijke ambtenaren geleerd hebben
zich op een correcte of zelfs maar aanvaardbare manier te bedienen van de
Nederlandse standaardtaal, die in het Noorden was gegroeid en de
Vlamingen totaal onbekend en op geen enkele manier bijgebracht was? Zelfs
voor het gebruik van hun eigen variëteit hadden ze nauwelijks scholing
gekregen.
De uitvoerders van de offi ciële taalpolitiek en de leiders van de Vlaamse
Beweging na de machtswissel stonden voor hetzelfde probleem: er werden
voor het Nederlands een heleboel nieuwe taken geëist, maar de taal zoals die
in het Zuiden bestond was voor het uitvoeren van die taken niet geschikt. De
voortzetting van Koning Willems onderwijspolitiek zou daar op den duur
allicht verandering in hebben gebracht. Maar toen die politiek na 1830 weer
brutaal werd teruggeschroefd, was het duidelijk dat het niet alleen bloed,
zweet en tranen zou kosten om het recht te verkrijgen Nederlands te gebruiken maar evenzeer om dat eventuele recht in de praktijk om te zetten.
Dat was het wezenlijke dilemma van de Vlaamse Beweging in de negentiende eeuw. Omdat slechts weinigen dat in de gaten hadden, is dat ook het punt
waar het mis begon te lopen. In plaats van zich de vraag te stellen hoe men
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een efficiënte oplossing voor het probleem kon bedenken, stortte men zich
in oeverloze discussies over de vragen of het "Hollands" wel fundamenteel
beter was dan het "Vlaams", of de taal zoals die in het Zuiden bewaard was
gebleven, niet dezelfde rechten had als die uit het Noorden en wat er gedaan
kon worden om door `toegevingen van beide kanten' te komen tot een echte
gemeenschappelijke taal voor Noord en Zuid?
4.2.2.

Niet alle aanhangers van de Vlaamse Beweging waren van mening dat de rol
die het Nederlands in België speelde onlosmakelijk verbonden was met de
zorg die aan de taal werd besteed. Na 1830 waren zowat alle fracties en individuen die zich tot de Vlaamse Beweging bekenden, het erover eens dat er
duidelijkheid moest komen over de positie van het "Vlaams" ten aanzien
van het noordelijke Nederlands. Ook wist men dat het dringend nodig was
de binnenlandse situatie van het Nederlands tegenover het dominerende
Frans te verbeteren. Maar daar hield de eensgezindheid dan ook op. De
overtuiging dat het nodig was de (taalkundige) banden met NoordNederland aan te halen, werd zeker niet door iedereen gedeeld. Er waren er
maar een paar die dat vonden en hun motivering werd later door Willem de
Vreese, in 1899, als volgt onder woorden gebracht: `Ik zie alleen heil in een
nauwe aansluiting bij het zoogenaamde Hollandsch [...] liever Hollandsch
dan Fransch. Dat is mijne manier om flamingant te zijn.' 9 . Dit citaat is een
treffende illustratie van het Vlaamse integrationistische streven naar taaleenheid met het Noorden.
In 1830 was, zegt Suffeleers (1979, 28) "Het uur van de radicale, VlaamsBelgische, katholieke traditionalisten [...] gekomen: wat tot dan toe als te
regelen verschillen werd beschouwd, vooral in de spelling, wordt nu door
hen overtrokken tot een werkelijk verschil in taal: de mythe van de Vlaamse
taal is geboren, de staatsgrens is voor de omwentelingsgezinden ook taalgrens geworden." Daardoor werd ook het eigenlijke probleem verdonkeremaand, namelijk dat het nodig was het Nederlands uit te bouwen tot een
modern communicatiemiddel, dat in staat zou zijn alle functies uit te oefenen die de taal in een moderne, geïndustrialiseerde staat in principe uit moet

9

in Verslagen en Meededelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en
Letterkunde, 1899.
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kunnen oefenen. Maar velen waren zich daar niet van bewust (of wilden het
niet geweten hebben) en het vreemde is dat het argument ook nauwelijks
ooit met zoveel woorden genoemd wordt in de vele en vaak bitse polemieken. Er waren grofweg twee grote stromingen, die meestal als de particularisten en de integrationisten worden aangeduid. De eersten waren voorstander van een soort interne standaardisering, op basis van de lokale dialecten.
De integrationisten daarentegen wilden dat de Vlamingen zoveel mogelijk
de standaardtaalnorm zouden aanvaarden zoals die in Nederland al
bestond. De Vlaamsgezinden waren ook verdeeld over andere punten die
gedurende meer dan een eeuw een splijtzwam zouden blijven: naast integrationisme tegenover particularisme stond ook nog orangisme tegenover belgicisme en klerikalisme tegenover antiklerikalisme en alle drie de tegenstellingen speelden, apart of gecombineerd, een rol in het taaldebat.
Een naar later bleek beslissende integrationistische overwinning kwam er al
vrij vroeg naar aanleiding van de zogenaamde spellingoorlog. In het
Noorden was een spelling in zwang die gegrondvest was op de regels van
Siegenbeek van 1804. De zuidelijke situatie daarentegen zag er vrij chaotisch uit en dat werd door vele Vlaamsgezinden als een belangrijke handicap
beschouwd. Zoals ook nu nog vaak het geval is, werd het debat bovendien
vertroebeld door de opvatting dat taalsysteem en spelling samenhoren en
dat een wijziging van het laatste ook implicaties heeft voor het eerste. Een
dergelijke misvatting is wel begrijpelijk: men dacht immers dat `goed spreken' betekende: `naar de letter' spreken (en welke andere norm dan de `letter' zouden de Vlamingen ook hebben gehad om zich naar te richten?). Zo
bekeken maakt het inderdaad een verschil uit of je `menschen' of `mensen'
schrijft, want de eerste spelling laat een uitspraak toe die toen in Vlaanderen
nog gebruikelijk was, de tweede niet. Op dezelfde manier is ook het `spellingverschil' tussen enerzijds peerd en steent en anderzijds paard en staart van
belang.
Door intensief lobbyen van integrationistische kant kon men de regering
zover krijgen zich nu wel met de kwestie te bemoeien (De Groof, 2003) en er
werd een `prijskamp' uitgeschreven voor een nieuw spellingsysteem en een
commissie benoemd die de inzendingen zou beoordelen. Toen bleek dat geen
enkele van de twaalf inzendingen de beoordelingscommissie onder leiding
van J. F. Willems kon bekoren, stelde deze commissie in 1839 zelf een systeem voor; het stond heel dicht bij de in Nederland gebruikte spelling, maar
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voor `aa' en `ij' behield de commissie het traditionele 'ae' en `y' (Couvreur &
Willemyns, 1998).
Er volgden zeer emotionele reacties: heftige en verontwaardigde van particularisten, die de Hollandse spelling verafschuwden, maar nog meer gunstige, die de (bijna) spellingeenheid ten zeerste apprecieerden. De groep rond
Willems slaagde erin de particularistische aanvallen te neutraliseren '° en de
instemming te krijgen van de regering, die, na een positief advies van de provinciegouverneurs, per Koninklijk Besluit van 1 januari 1844 de zogenaamde Willems-spelling officieel overnam.
Volgens de hedendaagse opvattingen over taalplanning was de zuidelijke
spellinghervorming een verstandige maatregel, waardoor men twee vliegen
in één klap sloeg: het werktuig dat de taal is, werd er functioneler door en
tegelijkertijd was er een principiële beslissing gevallen ten aanzien van de
taalkundige toenadering tot het noorden. Maar door de verwarring in de
geesten werd het overnemen van de "Hollandse spelling" gelijkgesteld met
het overnemen van de "Hollandse taal" en dus was de symbolische impact
van de regeringsbeslissing enorm: de particularisten voelden ze als een zware
nederlaag aan, terwijl de integrationisten juichten over hun beslissende overwinning. Na de spellingstrijd was het particularisme, hoewel allesbehalve
ontwapend, inderdaad niet langer in staat de integrationistische boventoon
in de Vlaamse Beweging te bedreigen en werd het een oppositionele tendens.
Ongeveer 20 jaar later zou de spellingeenheid helemaal bereikt worden door
de toepassing, zowel in Nederland als in België, van de spelling De Vries en
Te Winkel. In België werd die door een Koninklijk Besluit van 21 november
1864 van kracht. Ook in Nederland werd ze toen al in het onderwijs
gebruikt, maar daar pas in 1883 officieel opgelegd.
4.2.3.

Een volgende belangrijk wapenfeit in de integrationistische strijd was de
beslissing een Algemeen Nederlandsch Congres te organiseren. De in Gent
werkzame orangistische en integrationistische groep, waarvan na Willems'
dood Snellaert de leiding had genomen, wilde met de organisatie ervan een
dubbele doelstelling bereiken. Het weer opnemen van het contact met het
noorden zou de ontplooiing van het Nederlands in het zuiden ten goede

10 in 1840 beslisten de gemeenteraden van Antwerpen en Brussel om de commissiespelling,
die ze voordien aanvaard hadden, weer terug te draaien
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moeten komen en tegelijk ook de Nederlandse letteren promoten. Ik heb de
impact van die congressen in Willemyns (1993) geanalyseerd en uitvoerige
informatie erover is ook te vinden in De Clerck (1975) en Vanacker (1982).
Het taalplanningsaspect komt aan bod in Willemyns& Haeseryn (1998) en
De Groof (2001). Ik kan me hier dus tot een kort overzicht beperken.
Hoewel de Nederlandsche Taal- en Letterkundige Congressen' er vrijwel
nooit in slaagden ingrijpende invloed uit te oefenen op de loop van de
Vlaamse Beweging of veel tot de verandering van de situatie van het
Nederlands in België bij te dragen, was de eerste bijeenkomst toch een
belangrijke gebeurtenis. Men kon het contact met de `noordelijke taalbroeders' intensiveren en bij sommige noorderburen een zekere mate van sympathie voor de Vlaamse strijd doen ontstaan. Op die manier werd in ieder
geval bijgedragen tot wat altijd een van de belangrijkste doelstellingen van
de Vlaamse Beweging zou blijven: de culturele integratie van Noord en
Zuid.
Een van de vaste en passionele discussiepunten op de congressen was de
dringende behoefte aan een "algemeen beschaafde" uitspraak. Op 21 van de
32 tussen 1849 en 1912 georganiseerde congressen stond de uitspraakkwestie op de agenda. Men richtte commissies op en voor- en tegenstanders van
`Vlaamse eigenheid' of `toenadering tot het noorden' probeerden elkaar te
overtuigen en te overtroeven. Meestal had men het vooral over de wederkerigheid (`waarom wij zoals de Hollanders en niet zij zoals wij?') of sprak men
vanuit slecht verborgen frustratie omdat er van de Vlamingen iets verlangd
werd waarvan men (bewust of onbewust) besefte dat ze het niet waar konden maken. Bij velen groeide uiteindelijk een consensus op grond van het
belangrijkste negentiende-eeuwse, Vlaamse boekje over uitspraak, de
Beknopte Uitspraekleer der Nederduitsche Tael van K. L. Ternest (1860).
Dat het debat daarmee echter nog niet voorbij was en vooral dat men ook
het ridicule niet schuwde, blijkt uit het volgende: op het congres van 1899
werd voorgesteld een soort referendum te organiseren. Culturele en `taalminnende' groeperingen in Noord en Zuid zou men een lijst voorleggen en
de klanken die de meeste stemmen zouden krijgen, zouden als de beschaafde klanken worden gekozen (Suffeleers 1979, 78). Bij de discussies over
woordgebruik moesten vooral gallicismen het ontgelden. Daar zal ik het
infra nog over hebben.
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4.2.4.

Veel meer dan over concrete dingen ging de hele normdiscussie over attitudes en intenties. Een aantal Vlamingen was namelijk niet bereid de `hegemonie van Holland' te accepteren, anderen wilden van een algemene
Nederlandse taal en cultuur niets weten en streefden naar een eigen Vlaamse
taal, weliswaar verwant met die van het noorden, maar toch apart.
Voorlopers van die taalparticularisten waren het trio Leo de Foere, Pieter
Behaegel en Frans Bon (Lissens, 2000). Zij bestreden hartstochtelijk de `ketterse' en 'orangistische' spelling die per K.B. van 1 januari 1844 aanvaard
werd als de officiële spelling voor de `Vlaamse' vertaling van de wetten en
besluiten (zie 4.2.2.). Wils (2001) wijst er terecht op dat het drietal vóór 1830
`de eenheid van die taal niet betwijfelden, integendeel' en dat had ook
Suffeleers (1979, 19 vv.) al aangetoond. Het is dus slechts na de afscheiding
dat ze lucht gaven aan hun particularistische ideeën en daarmee hebben ze
tot op zekere hoogte een trend gezet, want vaak gingen ook nog later particularistische en "belgicistische" ideeën samen, c.q. werd het ene met een
beroep op het andere verdedigd . Ook later doken steeds weer nieuwe zogenaamde particularistische bewegingen of opvattingen op, die ervoor ijverden
bij de standaardisering van het Nederlands `voldoende' (dat wil zeggen
`meer') rekening te houden met Zuid-Nederlandse woorden en wendingen.
Er is terminologische onduidelijkheid ten aanzien van de groep die in de
jaren zeventig van de 19de eeuw opdook en die meestal met de naam WestVlaamse Particularisten of Tweede Generatie- particularisten wordt aangeduid. J. Nolet de Brauwere van Steeland (1874), die de benaming particularisten ook bedacht, karakteriseerde de taal die zij gebruikten en verdedigden
als: `Een buiten West-Vlaanderen nauwelijks verstaanbare, hybride hutspot
van goed Nederlands en Brugs dialect, gelardeerd met archaïsmen en eigen
uitvindingen.' Hij bedoelt daarmee de taalvariëteit die gepropageerd en tot
op zekere hoogte gebruikt werd door het in 1874 gestichte Gilde van Sinte
Luitgaarde, een meestal particularistisch genoemde vereniging, die ten
onrechte beweerde zich voor `de rechten van het West-Vlaamsch' in een
algemene Nederlandse taal te willen inzetten " . Zij bestreden wat zij noemden `het vlaamsch van `t gouvernement' en ze wilden deze 'belgies-nederlandsche geuzentaal' tenminste voor West-Vlamingen vervangen zien door

"

Zelf wezen ze de term "particularistisch" af (Allossery, 1930).
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een `ware nederduitsche taal, de catholijke taal van de catholijke
Vlamingen', zoals de bekende dialectoloog L. de Bo het formuleerde. Dat
zijn duidelijk andere doelstellingen dan die van de groepen die meestal met
de benaming `particularisten' worden aangeduid. Ik heb het uitvoerig over
deze groep en hun opvattingen gehad in onder meer Willemyns (1995); ik ga
er hier dus niet dieper op in.
Guido Gezelle, die nooit aan de werkzaamheden van het gilde deelnam,
maar die zij wel als hun meester beschouwden (Willemyns, 2000), gaf wel
ruchtbaarheid aan sommige van hun opvattingen, die hij vooral ook minder
versluierd in de openbaarheid bracht. Zo deed hij bijvoorbeeld niet mee aan
de lippendienst die aan de Vlaamse Beweging werd bewezen, maar wees die
integendeel brutaal van de hand. Ten aanzien van taaltoestand bouwde hij
een in zichzelf consistent en logisch systeem op: voor mondeling taalgebruik
(en natuurlijk poëtische taal) is het West-Vlaamse dialect aangewezen, voor
de andere taalfuncties gebruike men Frans en, in godsnaam, geen algemene(re) Nederlandse of Vlaamse taal. Een dergelijke functieverdeling vond hij
de beste garantie voor het behoud van de toenmalige situatie die hij, in
tegenstellingen tot de Flaminganten, absoluut niet wilde zien veranderen
(Gezelle, 1885). Hij nam probleemloos op de koop toe dat hij zich op die
manier de woede van vele aanhangers van de Vlaamse Beweging op de hals
haalde, maar ook die van een aantal van zijn medestanders die ofwel de logica van zijn systeem niet doorzagen ofwel het te grof vonden (Boets, 1970).
Samenvattend kan men vaststellen dat het in tegenstelling tot de echte particularisten niet de bedoeling van Gezelle, Duclos, De Bo en consorten was
de zuidelijke inbreng in de Nederlandse standaardtaal te verhogen, want
iedere vorm van bovenregionale taal werd strikt verworpen. In tegenstelling
tot de flaminganten was er hun ook niets aan gelegen te proberen de invloed
van het Frans in Vlaanderen terug te dringen. Een situatie waarin het Frans
als prestigevariëteit functioneerde, zagen ze veel liever. Alleen een dergelijke
situatie kon namelijk garanderen dat het Frans verder als cultuur-, onderrichts- en bestuurstaal verder zou leven en bloeien. Op die manier zou zich
de noodzaak van een standaardtalige variëteit van het Nederlands nooit
laten gevoelen.
Vanuit het perspectief van de taalplanning zien we hier een groep optreden
die geprobeerd heeft op basis van fundamentalistisch-religieuze overtuigin-
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gen taalargumenten te gebruiken om politieke doelstellingen te realiseren.
Dat zoiets ondanks de latere mislukking überhaupt mogelijk is geweest, kan
alleen verklaard worden vanuit de toenmalige algemene taalsituatie. Door
de dominantie van het Frans in Vlaanderen waren noch de mogelijke ontwikkeling noch de latere functies van het Nederlands duidelijk voorspelbaar. De vraag welke opvattingen het uiteindelijk zouden halen was toen
nog onbeslist.
Om de grote weerklank en de impact te begrijpen die de ultramontanen in
de periode 1857-1881 hebben gehad, moet, zeggen Witte e.a. (1997, 90) "de
gestage groei van de moderne, gelaïciseerde Staat als oriënteringspunt genomen worden". Het ultramontanisme eiste voor de godsdienst een dominerende plaats in de samenleving op. Volgens hen, aldus dezelfde bron, "had
de kerk het recht rechtstreeks in te grijpen in het politieke leven om ook op
die wijze de zondige mens te begeleiden op de weg naar de waarheid en het
heil. De Kerk was dus verheven boven de Staat". "Zonder enige schroom",
zo analyseren Witte e.a.(1997, 91) de situatie verder, "werd het geloofsleven
gemanifesteerd en de liberale maatschappijopvattingen agressief bestreden
L. .] Het Vaticaan versterkte zijn dogmatische en autoritaire houding door
middel van de invoering van nieuwe dogma's zoals de pauselijke onfeilbaarheid en de Onbevlekte Ontvangenis, van nieuwe mirakels, nieuwe heiligenvieringen, jubilea en feestdagen". Dit is natuurlijk het geestelijke klimaat
waarin het Brugse particularisme en de werking van de Sinte Luitgaardegilde
(1874-77) moet worden gezien en geïnterpreteerd. Alles stond in het teken
van het agressieve, fundamentalistische klerikalisme, dus ook de
taal(kunde). Dit "particularisme" is gewoon een van de vele uitingen van het
ultramontanisme die, eerder toevallig, met de taal te maken had en daarom
zou het eigenlijk beter zijn voor die stroming de naam "particularisten" te
vermijden.
4.2.5.

De integrationisten van hun kant, waren er zich van bewust dat ook zij
omzichtig te werk moesten gaan en daarom werden ook de argumenten uit
die hoek veelal versluierd geformuleerd. Het uitgangspunt was vrijwel altijd
dat alleen in het Noorden de taal zich normaal had kunnen ontwikkelen en
dat het overnemen ervan de efficiëntste en vlugste manier was om ook in het
Zuiden een situatie te doen ontstaan waar een verzorgde en goed functionerende algemene taal in staat was tegen het Frans op te boksen. Wie een der-
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gelijke eenzijdigheid onrechtvaardig vond, kon zich troosten met de gedachte, al in 1838 geformuleerd door Jan Frans Willems, dat het eigenlijk ging
om `een capitael, hetwelke wy hun in vorige tyden verstrekt hebben' 12 . Het
is, benadrukt hij, ons eigendom dat nu teruggenomen wordt.
Meestal gaven de integrationisten ook toe dat wat ze voorstelden een beetje
onrechtvaardig was, maar dat er geen andere keuze was. Wat L.
Vleeschouwer daar op het Congres van 1856 over zei (cf. Handelingen,
1856) is niet enkel een typisch voorbeeld hiervan, maar vooral een exacte
weergave van de situatie. De billijkste oplossing zou zijn, zei hij, dat Noord
en Zuid wederzijds toegevingen zouden doen, zodat de uitspraak noch
Hollands noch Vlaams zou zijn, maar iets tussen beide. Maar, zo beklemtoonde hij, de beschaafde uitspraak in het Noorden was intussen zo gestabiliseerd, dat een wijziging in de richting van `de wispelturigheid der vlaemsche
uitspraek' totaal uitgesloten was. Dit argument hield beslist steek, maar
maakte niet al te veel indruk. Door de hele discussie liep immers, decennialang, de rode draad dat de taalplanners van de Vlaamse Beweging niet snapten of niet wilden weten dat taalontwikkeling min of meer autonoom verloopt. Ze gingen er altijd expliciet of impliciet van uit dat men aan een conferentietafel kon beslissen hoe een taal er uit zou zien en door wie, waar en
hoe ze zou worden gesproken.

4.2.6.
Dat het gehakketak bleef duren bewijst het feit dat er tussen 1890 en 1902
onder enkele taalgeleerden en taalliefhebbers een berucht geworden polemiek over de taalnorm ontstond. In 1890 begon Willem de Vreese zijn studie Zuidnederlandsche Taal- en Letterkundige Wetenschap te publiceren in
het tijdschrift Nederlandsch Museum 13 om aan te tonen `hoe luttel de hooggeprezen moedertaal in het Zuiden eigenlijk bekend is'. De Vreese formuleerde hier zijn uitgangspunt dat later zo beroemd zou worden en passioneel
bestreden of bijgetreden zou worden:

'' Citaat, gepubliceerd in Suffeleers (1979, 31), uit Willems' artikel "Over de geschilpunten
ten aenzien van het schryven onzer tael (Waarom wy door de tael met de Hollanders
behooren vereenigd te blyven)" in Belgisch Museum 1838, 78-92.
" 1890,1 pp 53-80 en 285-320; 1890,2 pp. 5-49, 73-106, 333-364; 1891,1 pp. 102-123, 212-230
en 329-349.
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"Het is onloochenbaar dat wij Zuid-Nederlanders, onder den invloed
van allerlei betreurenswaardige omstandigheden en oorzaken, waaraan tot nu toe nog zeer weinig, ja niet verholpen is, nagenoeg alle taalgevoel verloren hebben, en ik meen dat wij, zoolang die toestand
voortduurt, het best doen onze taal opnieuw te leeren bij hen die ze
kunnen, d.i. bij de Hollanders".
In 1890 namen ook enkele andere leden van de Koninklijke Vlaamsche
Academie stelling in de kwestie `waarnaar richten wij ons taalgebruik in
Vlaanderen?'. J. Obrie, de initiatiefnemer, hield een lezing over Zuiverheid
van Taalla, waarin een voor die tijd in Vlaanderen ongebruikelijk modern
geluid te horen viel: in veel Vlaamse kranten, zo stelde hij, wordt het overvloedig gebruik van bastaardwoorden in Noord-Nederland aan de kaak
gesteld. De auteurs van deze artikelen zijn van mening dat zijzelf keurig
Nederlands schrijven, wanneer in hun tekst geen enkel woord met een duidelijke uitheemse vorm of klank voorkomt. Alleen op de uiterlijke vorm
wordt gelet: het komt er enkel op aan dat het gebruikte woord Nederlands
klinkt: "Met de eigenaardige eischen, die door den geest onzer taal gesteld
worden [bedoeld wordt het taaleigen, het idiomatische in een taal], wordt
geene rekening gehouden. Zoo komt men er toe op den duur eene taal te
schrijven, die voor een beschaafd Noord-Nederlander ten volle ongenietbaar is. Wat men met den naam van Nederlandsch gelieft te doopen is dikwijls niet anders dan eene gebrekkige vertaling uit het Fransch in eene tot
nogtoe ongenoemde wartaal." Obrie's stelling was dus dat een zuivere taal
niet (enkel) een taal is zonder bastaardwoorden en vreemde woorden, dus
een taal die zo veel mogelijk Nederlands klinkt, maar vooral een taal die
algemeen Nederlands is, vrij van elementen die in strijd zijn met het
Nederlandse taalgevoel. Die stelling, die ook door W. de Vreese verdedigd
werd, was rond 1890 verre van algemeen aanvaard.
In mei 1890 sprak D. Claes voor de Academie over Eenige Volksuitdruk-

kingen verdedigd en aanbevolen '5. Hij gaf de traditionele verdediging van

14 Gepubliceerd in de Verslagen en Meededelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor
Taal- en Letterkunde 1890, 106-123.
Gepubliceerd
in de Verslagen en Meededelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor
15
Taal- en Letterkunde 1890, 128-150.
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`gewestelijke woorden, die in de woordenboeken niet opgenomen zijn', maar
daarom niet tot een `brabbeltaal' behoeven te behoren. Ook Claes' idee dat
men dergelijke woorden door een of andere vorm van taalplanning aanvaardbaar kon maken, was niet nieuw. Enkele voorbeelden van de woorden
en uitdrukkingen die Claes tot algemeen Nederlands gepromoveerd wilde
zien, zijn: rekbank (schotelrek), breusem (kruim van brood), daalkomen
(naar beneden), gezwaad (zwade, rij afgemaaid hooi), heuling (tunnel), heulenteer (vlierboom), kettel (franje) en Tanen (spijbelen) (Willemyns &
Haeseryn, 1998). Het lot is Claes' woorden ongunstig geweest, want geen
enkel woord wist door te dringen in de algemene taal. Tegenwoordig zal ook
bijna niemand ze zelfs maar begrijpen. Een reactie bleef niet uit. Meert
schreef: 'Eene strenge, verstandige taalpolitie hebben wij in Vlaanderen
broodnodig. Het is een betreurenswaardig feit dat wij, die zoo hoog loopen
met de nooit volprezen moedertaal, die taal, over `t algemeen, zeer weinig
kennen, ze afschuwelijk spreken en zoo slordig mogelijk schrijven'. De heftige reactie van Meert was de start tot een hoog oplopende polemiek, die ik
hier niet verder zal beschrijven.
J. Obrie had in 1890 ook de wens geuit dat een lijst van gallicismen, germanismen en andere verkeerde woorden en wendingen het licht zou zien. Vier
jaar later nam de Koninklijke Vlaamse Academie het initiatief tot een prijsvraag die luidde: Men vraagt eene volledige lijst van de huidige in onze taal
meest voorkomende gallicismen, met aanduiding van de zuiver Nederlandsche
woordschikkingen of uitdrukkingen. Er kwamen twee verhandelingen binnen:
een van Willem de Vreese en een tweede van Hippoliet Meert. Beide werken
worden door de Academie bekroond en in 1899 gepubliceerd onder de titels
Gallicismen in het Zuidnederlandsch. Proeve van Taalzuivering (De Vreese) en
Onkruid onder de tarwe (Meert). De publicatie deed de polemiek opnieuw
hoog oplaaien. Ze wordt, net als de voorafgaande, beschreven in
Willemyns&Haeseryn (1998).
De polemiek had gaandeweg ook de interesse van een ruimer publiek opgewekt en uiteindelijk de strijd ten voordele van aansluiting bij de norm van
het taalgebruik in Noord-Nederland beslecht. De tijd werkte in het voordeel
van het integrationistische standpunt en stelde vooral De Vreese in het
gelijk. Zijn genuanceerde principes liggen ook nu nog voor het grootste
gedeelte aan de basis van de huidige ontwikkeling van het Nederlands in
Vlaanderen. De algemene indruk is dat voor de integrationisten destijds een
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`theoretische bekenning' even belangrijk, zo niet belangrijker was dan het
actuele taalgebruik. Waar het op aankwam, was van de twee betrokken partijen, de Vlaamse en de Nederlandse, de verzekering te krijgen dat in Noord
en Zuid één en dezelfde taal gesproken werd. Vervolgens kon men dan met
dat argument indruk maken op de derde partij, waar eigenlijk alles om te
doen was, nl. de leidende Franstalige en verfranste politieke kaste van
België.
Achteraf bekeken blijkt alles inderdaad precies zo verlopen te zijn als men
zich dat voorgesteld had. Men kan zelfs van een soort 'self-fulfilling prophecy' spreken: hoe vaker en hoe langer men het gelijkheidsstandpunt herhaalde, hoe meer het ook met de realiteit overeen ging stemmen, tot er eindelijk een moment kwam waarop geen zinnig mens meer kon ontkennen dat
de taal van Noord en Zuid inderdaad dezelfde was. Wat de precieze inbreng
van de kibbelende partijen daarbij is geweest, is niet zo makkelijk in te schatten: de particularistische houding verdween in zijn extreme negentiendeeeuwse gedaante op een zeker moment compleet van het toneel en maakte
plaats voor een stroming die weliswaar `het goede recht' van de ZuidNederlandse variant is blijven verdedigen, zonder echter op de taalontwikkeling veel invloed uit te oefenen. De integrationistische stroming, die het
zonder enige twijfel heeft gehaald, had het grote voordeel te steunen op politieke motieven en aldus, allicht zonder het al te goed te beseffen, het dichtst
van allemaal te komen bij die factoren die inderdaad de taalontwikkeling
beïnvloeden.

4.3 TAALZORG
In geschriften uit de twintigste, maar ook uit de negentiende eeuw zelf 6 kan
men nogal wat commentaar over het taalgebruik van toen aantreffen.
Bijzonder opvallend is dat de discussie, zoals ik al zei, veel meer over attituden en intenties dan over reëel taalgebruik ging. Dat wil zeggen dat zowel
particularisten als integrationisten (en veel van hun latere 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 bv. de discussies

16 Een uitvoerig overzicht van op de Koninklijke Bibliotheek bewaarde primaire, negentiende-eeuwse bronnen nu in De Groof (2002).
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over de uitspraak op de "Algemene Nederlandsche Congressen" werd vaak
- theoretisch - betoogd welk soort uitspraak gepropageerd of afgewezen
diende te worden maar slechts heel zelden werd iets gezegd over hoe de uitspraak werkelijk was. Er is dus ook veel wat we over het negentiende eeuwse taalgebruik niet weten en veel van wat we dachten te weten is, zo blijkt nu,
ongegrond of verkeerd geïnterpreteerd.
In het licht van het voorafgaande neem ik als uitgangspunt dat heel vaak
commentatoren uit de negentiende eeuw het jaar 1830 (de Belgische onafhankelijkheid) als hét onheilsjaar voor de situatie van het Nederlands
beschouwen. Vele latere commentatoren zien dat niet meer zo. Onze recente onderzoeksresultaten hebben duidelijk gemaakt, dat het onze voorgangers zijn die gelijk hebben, ook al stelden ze zich de situatie in de
Oostenrijkse tijd allicht iets fraaier voor dan ze eigenlijk was. De historiografie van het Nederlands had tot voor kort zo weinig over de achttiende
eeuw te vertellen, dat er bij de twintigste-eeuwse taalhistorici een verkeerd
beeld van is ontstaan en dat de rol die het Nederlands toen speelde onbewust
geminimaliseerd werd. Omgekeerd hebben we beslist de perversiteit van de
pogingen van de eerste regeringen van België om het Nederlands als officiële landstaal volledig uit te schakelen sterk onderschat. Meert, Devreese en
zelfs nog Peeters in 1930 hadden een veel beter oog voor de historische ontwikkeling dan de latere generaties Neerlandici " . Ze laten ook nog een ander
aspect zien dat een zeer belangrijke rol heeft gespeeld, namelijk de culpabiliserende invloed die het Franstalige discours over het Nederlands/Vlaams
op de ontwikkeling van de taal en de standaardiseringsrichting heeft gehad.
Ook Reinhilde Haest is tot de conclusie gekomen dat van een grondige
verfransing pas vanaf 1830 sprake is geweest (Haest 1985:110). Zij baseert
deze opvatting op syntactisch onderzoek van de taal van enkele Antwerpse
kranten en constateert dat daarin het aantal gallicismen in 1700 maar 2%
bedroeg, steeg tot 6,8% in 1750 en tot 12,2% in 1800. De aantasting door het
Frans piekt in de eerste decennia na het ontstaan van België: in 1850 bereikt

17 Peeters (1930, p. xiv) formuleert het zo: "Na 1830 is de uitroeiing van de eigen taal en den
eigen aard van het Vlaamsche volk overigens pas voorgoed begonnen". In dat jaar, zegt
hij, waren "Walen en Franschgezinden thans meester van den toestand en besloten met
het Nederlandsch voor eeuwig gedaan te maken".
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het aantal syntactische gallicismen niet minder dan 44,6%. Vervolgens daalt
het weer lichtjes tot 34,1% in 1900. Voor de stijging tot 1850 is er volgens
Haest maar één aannemelijke verklaring: de geleidelijke en omstreeks 1850
"totale en systematische verfransing van onderwijs en administratie, in het
algemene klimaat van de jonge Belgische staat: nu komt niet alleen de hogere klassen, maar ook de burgerij bijna dagelijks met het Frans in contact".
Een en ander heeft ertoe geleid dat het "ius loquendi", het recht de taal te
gebruiken en vooral de strijd die zo lang nodig was om dat recht te verkrijgen, in Vlaanderen op ingrijpende wijze de "norma loquendi", de taalnorm
van het Nederlands heeft beïnvloed. Dat die centripetale stroming ten gunste van de noordelijke taalvariant in de standaardiseringsgeschiedenis zo
lang zo krachtig is geweest, heeft direct met het taalcontact en met de
Belgische taalstrijd te maken. En terloops gezegd: dat er nu al sinds enige tijd
een centrifugale, misschien de-standaardiserende tendens bemerkbaar is, ligt
vooral daaraan, dat de taalstrijd ten einde gestreden is en dus het "ius
loquendi" geen taalplanningssteun meer nodig heeft.
Dat het integrationistische standpunt het haalde heeft te maken met het
soort "argumenten" waarvan de Franstaligen zich bedienden en die ik supra
heb besproken. Uitspraken waarin het Nederlands gekarakteriseerd wordt
als een taal die `van provincie tot provincie en soms van district tot district'
verschilt, hebben tot een minderwaardigheidscomplex geleid dat de integrationistische tendens heeft gesterkt. Ze bevestigden de aanhangers van de
Vlaamse Beweging in hun overtuiging dat de Franse invloed in Vlaanderen
maar kon verminderen wanneer men erin slaagde er iedereen van te overtuigen dat tegenover dat Frans niet enkel dialecten stonden of een slechts binnen de eigen grenzen geldige "Vlaamse" taal, maar veelmeer een taalvariëteit die zowel in het Noorden als in het Zuiden de gangbare cultuurtaal was.
De bovenstaande franskiljonse uitspraken waren weliswaar slechts uitvluchten, werden door de meesten allicht ook wel als zodanig doorzien, maar ze
werden desondanks (ook) als een verwijt ervaren en dat heeft tot het minderwaardigheidscomplex geleid, dat meer dan 150 jaar lang aan de basis van
de standaardiseringspolitiek en de semi-officiële taalplanning zou liggen.
Het Frans en het maatschappelijke overwicht van die taal werden dus niet
alleen voor de discriminatie maar ook voor de "corruptie" van het
Nederlands verantwoordelijk gemaakt. Het is daarom geen toeval, dat de
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belangrijkste publicaties op het gebied van de corpus planning (De Vreese,
1899; Meert, 1899 en - later - Peeters, 1930) zich vooral tegen gallicismen
gekeerd hebben en dat ze zich ten doel stelden de Vlamingen goede, d.w.z.
noordelijke alternatieven aan de hand te doen voor de vele gallicismen die
zich in de loop van de tijd in hun taalgebruik hadden genesteld.
Die opvatting maakte al heel vroeg opgeld, zoals ik met een eindeloze rij
citaten zou kunnen aantonen. Ik beperk me tot dat ene citaat van J.F.J.
Heremans op een Algemene Nederlandse Conferentie in 1865 (geciteerd uit
de Handelingen van dat jaar), dat hier plaatsvervangend voor alle andere
dienst doet:
"de Vlaamsche puritein (sic) bevindt zich, ondanks al zijnen goeden
wil en al zijne inspanning, menigmaal in groote verlegenheid: hij bezit
zijne eigene taal dikwijls niet genoegzaam, om te weten, of er al dan
niet een woord, eene uitdrukking bestaat, om het Fransch woord, de
Fransche uitdrukking, die hem gestadig voor den geest komt zweven,
weêr te geven... zijne onwetendheid is het natuurlijke gevolg der
opvoeding die men aan de Nederlandsche bevolking van België sedert
1830 heeft gegeven; het Nederlandsch wordt nauwelijks in België bij
het onderwijs gedoogd"
Wanneer dan, tegen het einde van de negentiende eeuw een hele serie taalzorg werken verschijnen, wordt diezelfde draad weer opgenomen. De al
genoemde H. Meert schreef in dat verband:
"Hoe zou de Vlaming nu, die een slordig onderricht in zijn taal ontving, die geen steun vindt in eene algemeene, beschaafde
omgangstaal, hoe zou hij zuiver Nederlandsch kennen? ... Zoo menige Fransche uitdrukking blijft ons in `t hoofd hangen, waar wij de
Nederlandsche weerga niet van leerden kennen, dat wij ze onbewust
vertalen" (Meert 1899, 21).
Soortgelijke klachten waren ook bij velen zijner collega's schering en inslag.
Uit de resultaten van onze onderzoekingen totnogtoe kan men inderdaad
afleiden dat klachten over een povere beheersing van de Nederlandse schrijftaal veelal gerechtvaardigd waren, maar ook dat de zo frequent aangehaalde contact- en conflictsituatie met het Frans beslist niet de enige verklaring
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daarvoor was (Vandenbussche, 1999). Maar belangrijk is natuurlijk vooral
hoe dat toentertijd ervaren werd.
Meerts collega, de niet minder bekende taalverzorger en filoloog Willem de
Vreese, combineert een soortgelijke klacht met de op p. 398 al geciteerde,
theoretische gefundeerde verklaring van de integrationistische opvattingen.
De Vreese, een van de weinige professionelen in dit hele debat, kon de situatie natuurlijk ook wetenschappelijk correct verklaren: "Het verschil tusschen Noord- en Zuidnederlandsch is een verschil in topografische en chronologische ontwikkeling, zooals men dat in alle talen en in alle landen aantreft". Het viel hem daarom ook niet moeilijk het belang van taalpolitieke
argumenten in het licht te stellen, vandaar zijn al eerder geciteerde 'bekenning': "Ik zie alleen heil in een nauwe aansluiting bij het zoogenaamde
Hollandsch [...] Liever Hollandsch dan Fransch. Dat is mijne manier om
Flamingant te zijn"
Wanneer we zien hoe de "taaltuinier" Constant Peeters de opvattingen die
aan zijn Woordenboek van Belgicismen ten grondslag liggen, verantwoordt,
dan blijken dezelfde argumenten ook in 1930 hun waarde nog niet te hebben
verloren:
"In ons WOORDENBOEK VAN BELGICISMEN worden in
alphabetische orde de voornaamste Zuidnederlandsche afwijkingen
van het algemeen Nederlandsch vermeld en toegelicht, de overeenkomstige woorden en uitdrukkingen in het algemeen Nederlandsch er
tegenover gesteld...Wij gaan uit van het bekende, de taal zooals ze te
onzent gesproken en geschreven wordt, nl. vol van provincialismen,
barbarismen, Fransche woorden en uitdrukkingen enz. om, na verklaring er van, daartegenover het onbekende of minder bekende, het
algemeen Nederlandsch op te geven"

4.4.

MAATSCHAPPELIJKE EN POLITIEKE FACTOREN

Zoals ik eerder al heb gezegd was het Belgische politieke leven, ondanks het
zgn. unionisme van de beginperiode, in allerlei hokjes verdeeld. Die verschillende fracties sloten nu eens coalities en waren dan weer op andere punten elkaars tegenstanders. Een zo'n hokje is ideologisch: de katholieke partij tegenover alle niet religieus geïnspireerde partijen (verschillende liberale
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fracties en, later, socialisten). Het tweede hokje is sociaal-economisch en
plaatst conservatieven (de meeste liberalen en katholieken) tegenover de
socialisten. De derde tegenstelling tenslotte plaatst franskiljons tegenover
flaminganten: zowel de enen als de anderen waren in alle net genoemde groepen te vinden.
Afhankelijk van waar het om ging konden op grond van de bovengenoemde tegenstellingen verbonden en coalities worden afgesloten. Tussen 1830 en
1860 konden de politieke partijen het zich permitteren de "taalkwestie' te
ignoreren. Na 1860 veranderde hun attitude drastisch: wijzigingen in het
cijnskiesrecht vergrootten de invloed van de Nederlandstalige middenklassen. Door gelijktijdige economische veranderingen werden ze zich van hun
potentiële politieke macht ook bewust. Bovendien werden de traditionele
partijen, katholieken en liberalen, door het ontstaan van de arbeidersbeweging in Vlaanderen gedwongen een nieuwe politieke koers te varen, die met
dat nieuwe feit tot op zekere hoogte rekening hield (Van Velthoven 1987).
Volgens Witte e. a. (1997, 67) blijkt uit een onderzoek naar de leden van het
Gentse kiezerskorps die in 1848 stemrecht kregen, dat 60% daarvan uit
ambachtslui, herbergiers en winkeliers bestond; 30% waren bedienden, ambtenaren of oefenden een vrij beroep uit. "In de schaduw van de gegoede burgerij ontwikkelde zich dus ontegensprekelijk een zeer heterogene `hulpklasse', die mee profiteerde van het nijverheidskapitalisme en binnen bepaalde
marges toch een zekere opwaartse sociale mobiliteit kende. Ook deze groep
zou zich erop toeleggen haar sociale dynamiek om te zetten in politieke
actie" (Witte e.a., op.cit). Wanneer dan, naar het einde van de l9de en het
begin van de 20ste eeuw toe die sociale groep ook in Vlaanderen een macht
begint te krijgen waar men niet meer naast kon kijken, bleek dat in hun strijd
tegen de Franstalige machtselite aan het taalaspect extra aandacht werd
besteed. Het verschil in taal was namelijk een van de instrumenten waarmee
de machthebbers hun challengers van die macht verwijderd wilden houden.
Van Belle & Jaspaert (1985) zijn zelfs van mening dat die sociale ontwikkeling een belangrijke rol heeft gespeeld in de manier zelf waarop het
Nederlands werd gestandaardiseerd. Om de invloed van het Frans met succes te counteren was, zo voelden de naar medezeggenschap hunkerende middengroepen aan, een gestandaardiseerde (d.w.z. `Beschaafde) taal nodig en
omdat die in Vlaanderen nog in de kinderschoenen stond, was de meest aangewezen manier om er zo vlug mogelijk een te krijgen het noordelijke model
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over te nemen. Van Belle en Jaspaert zijn van mening dat dit de belangrijkste reden überhaupt was waarom de noordelijk norm werd - en overigens nu
nog wordt - gevolgd. Dit is zonder twijfel een belangrijke invalshoek, die
bovendien in overeenstemming is met de resultaten van elders verricht sociolinguïstisch onderzoek, waaruit een grote impact van de middenklassen op
de taalontwikkeling blijkt. Toch zou het verkeerd zijn daaruit af te leiden
dat de Vlaamse middenklasse, ook al werd die naar het einde van de 19de
eeuw toe alsmaar belangrijker, de enige groep geweest is die de standaardisering van het Nederlands in Vlaanderen gestimuleerd heeft, of de enige
groep was die daarvoor de integrationistische weg van het volgen van de
noordelijke norm koos. De niet weg te cijferen rol die maatschappelijke verandering in het standaardiseringsproces heeft gespeeld was zonder twijfel
gedifferentieerder dan dat en de taalevolutie in Vlaanderen is veeleer het
resultaat geweest van een combinatie van met elkaar verstrengelde factoren
die alle min of meer in dezelfde richting evolueerden.
Uiteraard had, zoals ik boven heb aangetoond, de integrationistische visie al
aanhangers lang vóór een Vlaamse middenklasse een maatschappelijke rol ging
spelen en er werden al lang voordien andere dan sociale argumenten aangevoerd om het streven naar de noordelijke norm te verdedigen of als onvermijdelijk voor te stellen. Maar het was beslist voor diegenen die - om welke reden
dan ook - de integrationistische visie aanhingen, geen klus die in de gesproken
taal ook praktisch te realiseren. Hier werd namelijk een taalvariëteit gepropageerd die de overgrote meerderheid van de bevolking zelfs nog nooit met eigen
oren gehoord had, laat staan ooit gesproken. Daar alle hoop op te stellen om
de bijna monopoliepositie van het Frans tegen te gaan zou dus tamelijk naïef
zijn geweest. De Nederlandse taal was al heel lang een "issue" waaraan nu eens
meer, dan weer minder aandacht werd besteed. Maar sinds de oprichting van
de Belgische staat was de taalsituatie een potentiële tijdbom. Daarbovenop was
de economische ontwikkeling, of veel meer onderontwikkeling van Vlaanderen
in de tweede helft van de 19de eeuw er de oorzaak van dat er een geweldige
inherente en mobiliseerbare kracht was ontstaan die het "taalprobleem" vroeg
of laat onherroepelijk op het voorplan zou plaatsen. Dat had natuurlijk daarmee te maken dat de maatschappelijke welvaart op grond van taalcriteria verdeeld was en het onaanvaardbare van een dergelijke situatie als maar duidelijker werd. Tenslotte ontstonden ook allerlei groepen en groepjes die de "oplossing" van de taalkwestie als hun bestaansreden gingen aanzien. Er kan dus geen
twijfel over bestaan dat deze sociale en linguïstische onrust het taalstandaardiseringsproces in Vlaanderen mee heeft beïnvloed.
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Wanneer dan bij het begin van de 20ste eeuw in Vlaanderen een zelfbewuste middenklasse ontstaat, dan kan die niet enkel voortbouwen op wat de
vorige generaties al in gang hadden gezet, maar kon ze bovendien haar
krachten samenvoegen met nog andere groepen die in de vernederlandsing
van Vlaanderen en de standaardisering van het Nederlands een middel
zagen om hun sociale situatie te verbeteren.

4.5 HET CONCRETE TAALGEBRUIK
4.5.1.
In hoeverre hebben de bovengenoemde verschillen van opvatting en polemieken over de norm de Vlamingen in hun gewone leven en in hun dagelijkse omgang met de taal beroerd? Hoe het dagelijkse taalleven in de
Vlaamse gemeenschap zich in de praktijk afspeelde en welke invloed de
sociale geleding op de variatie van het 19de-eeuwse Nederlands had is, zoals
boven werd aangetoond, een recente research topic. 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 variëteit toen slechts een vrij
bescheiden rol speelde en weinig functies had. Er kan nauwelijks twijfel over
bestaan dat de meest gebruikte taalvorm het plaatselijke dialect was. Dat
was overigens in de meeste plaatsen in Nederland net zo. Zolang men ter
plaatse bleef, kon men daar in zowat alle omstandigheden mee uit de voeten. Vrijwel iedereen beheerste dat dialect en ook wie het in zijn normale
leefwereld nauwelijks gebruikte, had noch problemen noch bezwaren om
dialect te spreken met iemand die niet anders kon of niets anders wilde. De
talentellingen, die om de tien jaar samen met de volkstellingen plaatsvonden,
leren ons dat slechts een verwaarloosbaar percentage van de inwoners van
Vlaanderen geen "Vlaams" kende".

lx Bij de volkstelling van 1880 in Brugge gaf 76,76% op enkel "le flamand" te spreken (de
volkstellingsgegevens werden pas vanaf 1890 in het Nederlands genoteerd). Voor de meeste Nederlandstaligen was "Vlaams spreken" wel het juiste woord: lezen en schrijven was
er meestal niet bij aangezien volgens cijfers van datzelfde jaar 48,2% van de Brugse bevolking analfabeet was, d.w.z. ongeveer 60% van de laagste sociale klasse, de Nederlandstaligen (Vandenbussche 1995)
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Bij communicatie tussen mensen die meer kenden dan alleen dialect, bestond
natuurlijk wel de mogelijkheid het gesprek (of een deel ervan) in een andere
taalvariëteit te voeren: bijvoorbeeld in het Frans 19 of in de (geïntendeerde)
Nederlandse standaardtaal. In bepaalde officiële of andere formele omstandigheden zal dialect spreken bovendien wel uit den boze zijn geweest. Wie
niet kon omschakelen was dus de klos en was in dat soort situaties uitgesloten. Maar al met al waren er natuurlijk niet zo veel zulke omstandigheden
en zeker de gewone mensen kwamen maar zelden in dat soort situaties
terecht.
Heel anders kon het er aan toe gaan als er niet gesproken maar geschreven
werd. Hoewel er ook geschreven dialect bestond (volksvertellingen en
sprookjes, maar bijvoorbeeld ook verkiezingspamfletten) lag het schriftelijke gebruik van het dialect niet zo voor de hand en bovendien is dialect schrijven allesbehalve eenvoudig. Over hoe de schriftelijke communicatie verliep,
kan men zich dus niet zo gemakkelijk een intuïtief beeld vormen. Recente
studies over Brugge helpen ons wel op weg, al kunnen we er natuurlijk niet
zomaar van uitgaan dat het Brugse voorbeeld veralgemeenbaar is voor heel
Vlaanderen.
De meerderheid van de bevolking (een groot gedeelte ervan dus analfabeten)
kon zich in de negentiende eeuw alleen in het dialect uitdrukken en had - in
het beste geval - een passieve kennis van de Nederlandse standaardtaal. Een
kleine groep in de intellectuel(er)e middenklasse en de burgerij beheerste
zowel het dialect als de (geïntendeerde) standaardtaal. De meesten in de
laatstgenoemde groepen hadden ook een voldoende functionele kennis van
het Frans. De hoogste klasse beheerste niet alleen het Frans, maar bediende
zich ook overwegend van die taal in de sociale contacten met haars gelijken
en voor bijna alle min of meer formele en bovenregionale contacten
(Willemyns, 1999). Inmiddels is vastgesteld dat door deze groep toch vaker
en meer Nederlands werd geschreven dan totnogtoe meestal werd aangenomen. In het prestigieuze Brugse boogschuttersgilde St.-Sebastiaan, waar

19 Volgens de al genoemde volkstelling waren er in 1880 1,72% eentalig Franse Bruggelingen
en 15,21% tweetaligen. Als tweetalig werd echter iedereen beschouwd die enige noties van
Frans had (of dat beweerde...). Het was namelijk niet nodig de taal "ook te kunnen schrijven noch het meerendeel harer regels of harer woorden te kennen ... Hij, die daarbij, al
ware het gebrekkig, eene andere landschtaal spreken kan ... moet bijgevolg dit verklaren"
(Uit "het onderrichtingsboekje" van 1890, geciteerd in Vandenbussche 1995).
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alleen de sociale toplaag de boog spande, werd tot omstreeks 1840 bijna uitsluitend en nog tot 1860-1870 veelvuldig Nederlands geschreven
(Vandenbussche, 2001). Ook hier zijn het de "Belgische" toestanden die het
Nederlands deden verdwijnen (het zou overigens tot de jaren zestig van de
20ste eeuw duren voor het er terugkeerde). Of het met de beheersing van het
gesproken of geschreven Standaardnederlands door de geprivilegieerde klasse, waarvan de meesten zeker het plaatselijke dialect kenden, altijd even
goed gesteld was is daarmee natuurlijk niet gezegd. Vast staat wel dat het
gebruik van deze drie variëteiten niet alleen van de gespreksomstandigheden, maar ook van de competentie en de "taalwil" van de individuen afhing.

4.5.2.
Wat Brugge betreft is er onderzoek gebeurd naar de taal van de arbeidersklasse (Vandenbussche, 1999) en loopt momenteel nog de bovengenoemde
studie van de taal van de hogere klassen (Vandenbussche, 2001). Het eerste
onderzoek steunde op nooit eerder gebruikte teksten van `onderstandsmaatschappijen' uit de negentiende eeuw, een soort voorlopers van de ziekenfondsen en sociale verzekeringen. Notulen van maatschappijen van
"knechten" werden met die van "meesters" vergeleken. De meesters distantieerden zich in hun statuten namelijk duidelijk van de knechten, die een
lager sociaal prestige hadden. Onderzocht werden vooral spelling, grammatica en stijl. Op het eerste gezicht lijkt het zo te zijn dat de meeste scribenten
op een wel heel erg persoonlijke en inconsequente manier met de spelling
omgingen. Wat totnogtoe evenwel meestal als een spellingchaos werd
gezien, blijkt eigenlijk een wel degelijk beschrijfbaar, zij het ook nogal variabel spellingsysteem te zijn geweest. Opvallend is wel dat enige invloed van de
elkaar opvolgende, min of meer of fi ciële spellingsystemen, er niet in terug te
vinden is.
Op het grammaticale en stilistische vlak zijn een reeks gevallen van ontsporende stijl en zinsbouw 20 verantwoordelijk voor de indruk van een totaal
onberegelde schrijftaal. Interessant is bovendien dat de meesters identieke
problemen met de schrijftaal bleken te hebben als de knechten: een `arbeiderstaal' in de echte zin van het woord bestond dus niet of is in elk geval pas
tegen het einde van de eeuw ontstaan. De kwaliteit van wat men schreef,

20 In de Duitse Forschung worden ze `Stilbruche" genoemd
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hing veel meer af van het onderwijs dat men genoten had dan van de sociale groep waar men toe behoorde. Klasse speelde wel natuurlijk indirect een
rol omdat de kwaliteit van de opleiding en de geletterdheid van een schrijver
uiteraard aan financiële welstand gebonden waren.
Het gebrekkige taalgebruik van de schrijvende leden van de lagere klassen
was vooral te wijten aan het feit dat ze, in tegenstelling tot de hogere klassen, geen toegang hadden tot degelijk onderwijs 21 . Bovendien had geschreven taalbeheersing in hun leef- en werkwereld maar een heel beperkte functie en waardering. Ambachtsknechten en -meesters waren handwerkers en
hun beroepsprestige hing niet van hun schrijfvaardigheid af. Bovendien was
sociaal opklimmen naar de maatschappelijke sectoren waar correct schrijven wel in tel was, vrijwel uitgesloten. Het is dus begrijpelijk dat foutloos
schrijven zeker niet iets was waar ze van wakker lagen.
Ook 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. Hun probleem was het überhaupt
teksten te schrijven, zoals hun worsteling met spelling, grammatica en stijl,
hun vele `fouten' en inconsequenties bewijzen. Het normprobleem wordt
daardoor tot zijn ware proporties gereduceerd: een maatschappelijk impactloze discussie en voor een deel haarkloverij. 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.

5. ENKELE AFSLUITENDE BEDENKINGEN
5.1.
Taalcontact tussen Nederlands en Frans bestaat in de Lage Landen al sinds
mensenheugenis: contact met het Frans als bestuurstaal loopt als een rode
draad doorheen de hele taalontwikkeling in de Nederlanden in het algemeen
en in Vlaanderen in het bijzonder. De geschiedenis van het Nederlands in de
21 T.Fairman (in deze bundel) komt tot een analoge conclusie wat Groot-Brittannië betreft.
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Zuidelijke Nederlanden is daarom voor een belangrijk deel de geschiedenis
van de confrontatie, het contact en het conflict tussen de Nederlandse en de
Franse taal en de sprekers ervan.
Al vóór de Bourgondische tijd werd Vlaanderen tweetalig in het Nederlands
en het Frans bestuurd22 . Door de personele unie tussen Bourgondië en
Vlaanderen kwam een tweetalig rijk tot stand waardoor in de Nederlanden
voor het eerst aan "taalpolitiek" werd gedaan: de institutionele en maatschappelijke tweetaligheid in de Nederlanden werd de regel, niet alleen bij de
adel, maar ook in een brede klasse van hogere zowel als lagere ambtenaren
(Armstrong, 1965).
De echt intensieve verfransing van Vlaanderen, eerst van de hogere, daarna
geleidelijk aan ook van een deel van de middenklasse, kwam op kruissnelheid in de tweede helft van de 18de eeuw en het zou een kleine honderd jaar
duren vooraleer er een tegenbeweging startte, die heel langzaam op gang
kwam maar er uiteindelijk in zou slagen het Nederlands eerst in Vlaanderen,
daarna in België, niet alleen in zijn rechten te herstellen, maar zelfs rechten
ervoor te winnen die voordien nooit hadden bestaan. Hoewel de belangrijkste successen vooral in de 20ste eeuw vielen, werd daar in de loop van de
19de eeuw al de basis voor gelegd: in het begin van die eeuw was er vooral
taalcontact en naarmate het einde ervan naderde was er daarnaast ook een
voortdurend toenemend taalconflict.
Op het einde van de Oostenrijkse periode werd Frans de dagelijkse taal van
de adel en de hogere kringen in Vlaanderen en, meer nog, het merkteken
waardoor ze zich wilden onderscheiden van alles wat ze als vulgair en onder
hun rang en stand beschouwden. Frans werd de bijna exclusieve taal van c
hogere sociale omgang, de wetenschap, de cultuur, het onderwijs en de pers.
Die verfransingsgolf werd nog sterker tijdens de Franse annexatie want dan ook
onderbouwd door een officiële, op verfransing gerichte taalpolitiek. Het prestige en de gebruikswaarde van het Nederlands stonden op het laagst mogelijke
pitje en daaraan is het ook te wijten dat de vernederlandsings-politiek van
Koning Willem I geen kans zou krijgen en gedoemd was te mislukken vooraleer ze goed en wel was afgekondigd. Meert (1899) vat de situatie in het jonge,
onder een slecht gesternte geboren België, als volgt samen: "Onze hoogere stan-

72

Brabant echter vrijwel eentalig in het Nederlands. Holland, dat hier niet wordt behandeld,
viel in 1299 aan het Henegouwse huis van Avesnes. Van dan af had het Frans ook daar
een prominente plaats als adellijke omgangstaal. Het gebruik van het Frans aan het
Hollandse hof zou, zo zegt Wils (2001), duren tot 1890.
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den, reeds verfranscht onder de voormalige vreemde heerschappijen, werden
gedurende de 20-jarige Fransche overheersching zoodanig van hun landsaard
vervreemd, dat zij de volkstaal niet meer kenden of ze slechts nog op zeer onbeholpen wijze konden gebruiken."

5.2.
Kenmerkend voor de taalpolitiek vanaf de Franse tijd was het streven van
de opeenvolgende Franse, Nederlandse en Belgische bestuurders naar "eenheid van taal", de zgn. "één staat één taal"-doctrine die, met uitzondering
van de korte periode 1824-1830, uitsluitend ten nadele van het Nederlands
werd doorgevoerd.
De Vlamingen, die tijdens de hereniging voor het eerst weer in contact kwamen met het gebruik van het Nederlands in officiële functies, kregen nauwelijks de tijd daaraan te wennen. Dat Frans voor de politieke kaste van het
jonge België de natuurlijke keuze was, was niet verbazend en met verzet
daartegen werd nauwelijks gerekend. Het enige min of meer systematische
verzet tegen de eentaligheidspolitiek kwam van Vlaamse "taalminnaars", de
zgn. eerste generatie van de Vlaamse Beweging.

5.3.
Vanaf dan ontstaat er een tweede soort - en dus veel jonger - taalconflict, namelijk een over de norm en de vorm van het Nederlands zelf. De gangmakers van
de jonge Vlaamse Beweging hielden zich niet alleen met de status van het
Nederlands bezig, ook de taal zelf lag hun na aan het hart. En een taal waar je
rechten voor opeist, zo voelden ze aan, behoort een instrument te zijn dat goed
functioneert. Maar niet alle aanhangers van de Vlaamse Beweging waren van
mening dat de rol die het Nederlands in België speelde onlosmakelijk verbonden
was met de zorg die aan de taal werd besteed: particularisten en de integrationisten konden het over de te volgen koers niet eens worden.
De spellinghervorming die in 1844 van kracht werd, maakte de zaken duidelijker: het was een verstandige maatregel, die de taal functioneler maakte
en tegelijk voor (enige) taalkundige toenadering tot het noorden zorgde.
Maar het was ook een gebeurtenis die de taalontwikkeling in Vlaanderen
definitief in integrationistische richting zou sturen. Ook de "Algemeen
Nederlandsche Congressen", die van 1849 tot 1912 plaatsvonden, waren een
sterke steun in de integrationistische strijd.
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5.4.

Naar het einde van de l9de eeuw toe werd taalzorg, al dan niet met taalpolitiek verbonden, als maar belangrijker. Het was met vallen en opstaan dat
de Vlamingen geleidelijk aan de taal leerden te hanteren, waarvoor ze meer
en meer gelijke rechten begonnen te verkrijgen. Gelijk op met de strijd voor
de positie van het Nederlands werd daarom toenemend aandacht aan de
zogenaamde "taalzorg" besteed. De integrationistische aanpak voerde de
boventoon en was gebaseerd op een uitgangspunt dat door een van haar
belangrijkste beoefenaars, Willem de Vreese, als volgt werd geformuleerd:
"... wij Zuid-Nederlanders [hebben] ... nagenoeg alle taalgevoel verloren, en
ik meen dat wij, zoolang die toestand voortduurt, het best doen onze taal
opnieuw te leeren bij hen die ze kunnen, d.i. bij de Hollanders".
Bijzonder interessant is dat ook hier het aspect "taalconflict" weer een rol
speelt: van bij het begin van de taalzorg-periode blijkt dat het Frans en het
maatschappelijke overwicht van die taal ook voor de "corruptie" van het
Nederlands verantwoordelijk werden gemaakt. "Zoo menige Fransche uitdrukking blijft ons in `t hoofd hangen, waar wij de Nederlandsche weerga
niet van leerden kennen", zo typeert Meert de situatie, "dat wij ze onbewust
vertalen". Het is daarom geen toeval, dat de belangrijkste publicaties op het
gebied van corpus planning zich vooral tegen gallicismen keerden en dat zou
eigenlijk nooit meer veranderen: tot op vandaag blijven de gallicismen de
bête noire van de Vlaamse taalverzorgers.

5.5.

Het bereiken van doelstellingen zoals die van de Vlaamse Beweging, t.w. het verhogen van het prestige en het gebruik van de taal veronderstelt een v rij uitgebreid
programma van taalplanning (status- zowel als corpusplanning), dat des te efficiënter kan worden gerealiseerd naarmate de protagonisten over meer officiële
macht (vooral regeringsmacht) beschikken en hun sociaal, economisch, politiek
en cultureel prestige kunnen vergroten. De meest voor de hand liggende en ook
meest efficiënte strategie daarvoor is die van de taalwetgeving. Hoewel het op de
duur niet volstaat is het in een eerste stadium, een conditio sine qua non. Omdat
de voorstanders van het Nederlands aanvankelijk weinig macht hadden, duurde
het telkens heel lang voor dergelijke wetten werden goedgekeurd.
Toch heeft taalplanning in belangrijke mate zowel de structuur als het
gebruik van het Nederlands in België bepaald. Gedurende de negentiende

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN 1

421

eeuw slaagden de zogenaamde particularisten er niet in het Vlaamse culturele establishment af te houden van een integrationistische politiek.
Daardoor werd het gangbaar om te vinden dat de standaardisatie van het
Nederlands in België in overeenstemming moest zijn met de ontwikkeling in
Noord-Nederland. De onderliggende gedachte daarvan was een politieke,
namelijk het gebruik maken van het prestige van het Nederlands als de officiële taal van Nederland in de strijd tegen het Frans, dat toen de prestigetaal
van België was. De evolutie is daarom altijd in de richting van de NoordNederlandse standaardtaal blijven gaan, niet altijd uit overtuiging, maar
vooral bij gebrek aan een efficiënt alternatief. Hoe meer de moderne communicatiemiddelen direct contact met het Noorden mogelijk maakten, hoe
meer invloed het noordelijke taalgebruik op Vlaanderen uitoefende.
Tijdens de l9de eeuw zelf was de afstemming op het Noorden echter veel meer
een ideologische, dan een praktische zaak. Recent onderzoek heeft uitgewezen,
dat de toentertijd zo populaire normdebatten, d.w.z. zowel de particularismecontroverse als de opeenvolgende officiële spellingsystemen, het taalgebruik
van de meeste mensen nauwelijks direct hebben beïnvloed. De schrijfvaardigheid van ongeveer drie vierden van de niet-analfabetische bevolking werd uitsluitend door persoonlijke (school)opleiding (of het gebrek daaraan) bepaald.
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Leesonderricht in de Vlaamse lagere school

Henk Van daele, Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel

ABSTRACT

The teaching of the Dutch mother tongue in Flemish primary school in the
course of the 19th century has hardly been researched so far. In this article
we have mainly paid attention to a very important component of that
research, viz. reading instruction. Our information is based on the manuals
that were in use in 19th century schools. Being able to read was, most certainly in the early 19th century, an extremely important faculty. In Flanders,
the struggle against the very wide spread illiteracy took a very long time:
compulsory education in Belgium did not exist until 1914, considerably later
than in our neighboring countries.

INLEIDING

Reeds in 1950 stelde de Gentse hoogleraar Robert Plancke vast dat slechts
weinig publicaties voorhanden waren over de geschiedenis van de methodiek
en de didactiek van de verschillende leervakken ' . Voor het onderricht van
het Nederlands in het middelbaar onderwijs kon hij enkel de knappe doctoraatsthesis van Rik De Vos vermelden uit 1935, werk dat enkele jaren later
door de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde werd
bekroond en uitgegevene.

2

R.L. Plancke: De historische pedagogiek van België. Overzicht en bibliographie, Antwerpen,
De Sikkel, 1950, pp. 42-45 (Bijdragen tot de pedagogiek, nr 2).
H.J. De Vos: Moedertaalonderwijs in de Nederlanden. Een historisch-kritisch overzicht van de
methoden bij de studie van de moedertaal in het middelbaar onderwijs sedert het begin van de 19e
eeuw, Turnhout, Van Mierlo, 1939, 2 vol. (= Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taalen Letterkunde, Reeks VI, nr 61).
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Ook over het moedertaalonderricht in het Vlaamse lager onderwijs zijn er
weinig studies gepubliceerd. Maurits De Vroede, Jacques Lory en Frank
Simon noemen in hun zeer uitvoerige bibliografie uit 1988 slechts zes publicaties over lezen en vijf over schrijven ' . Deze beperkte belangstelling van de
geschiedschrijvers voor het onderricht van de moedertaal valt moeilijk te
verklaren. Van oudsher immers werden de drie R's (`reading, writing and
arithmetic') als doelstellingen genoemd voor elk aanvankelijk onderwijs.
Kunnen lezen en schrijven waren belangrijke vaardigheden. In de twintigste
eeuw werd die lijn doorgetrokken. Zowel het Belgisch leerplan voor het
lager onderwijs van 1936 als dat van 1957 zeggen immers expliciet : `Zo wij
het kind werkelijk willen voorbereiden tot het leven, moet het moedertaalonderwijs de ereplaats bekleden' 4. En vele generaties onderwijzeressen en
onderwijzers kregen tijdens hun opleiding tot vervelens toe te horen dat ze
in de eerste plaats moedertaalleerkrachten waren. Maar de historiografen
van opvoeding en onderwijs hebben spijtig genoeg meer belangstelling voor
andere aspecten van ons vormingswezen.

DE SPELMETHODE
Traditioneel werd vertrokken van het memoriseren van het alfabet. De jongste kinderen leerden eerst de letters afzonderlijk spellen, reden waarom men
deze oude leerwijze de spelmethode noemde. Het alfabet was in de laagste
klassen altijd visueel aanwezig : het was kalligrafisch bovenaan het bord
geschreven, of op papier of karton aan de muur bevestigd. In rooms-katholieke scholen maakte men bij het aanleren van het alfabet eerst een kruisje
en sprak men dus van de `kruisken-a-b-c-methode'. Eens dat de leerling het
alfabet onder de knie had kon worden begonnen met het lezen van eenvoudige lettercombinaties en kleine woorden. Meisjes moesten bovendien het
alfabet bij wijze van oefening op een naailap in kruissteek borduren ; in heel
wat lokale folkloremusea treft men nog dergelijke naailappen met kruisje en
alfabet aan.

3 M.De Vroede, J. Lory en F. Simon: Bibliografie van de geschiedenis van het voorschools, lager,
4

normaal- en buitengewoon onderwijs in België 1774-1986, Leuven, ACCO, 1988.
Leerplan en leidraad voor de eerste drie graden der lagere scholen en der oefenklassen toegevoegd
aan de normaalscholen en voor de voorbereidende afdelingen der middelbare scholen, Ministerieel
besluit van 20 november 1957.
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Voor dit aanvankelijk lezen volgens de spelmethode werden in de 19e eeuw
zeer eenvoudige leesboekjes gebruikt. Ze telden slechts een beperkt aantal
bladzijden en waren vrij primitief uitgegeven. De bibliografische gegevens
waren dikwijls onvolledig : de auteur en/of het jaartal ontbraken, enz. Het is
duidelijk dat deze boekjes voor het aanvankelijk lezen zo goedkoop mogelijk op de markt werden gebracht en niet werden beschouwd als publicaties
die de gegoede burger in zijn bibliotheek plaatste. Dat is waarschijnlijk ook
de reden waarom zo weinig van die leesboekjes de negentiende eeuw hebben
overleefd.
Als voorbeelden van dergelijke publicaties vermelden we het anoniem in
Peer uitgegeven A-B-C-boek voor catholyke scholen ' uit 1843, het Doelmatig
abeboek van de Kortrijkse Mussely-Boudewyn 6 uit 1845, en het A-B-Boek
van B. Van Den Steene te Sint-Niklaas uitgegeven in 1850 7 . We geven hier
de data van de uitgaven die we werkelijk in handen hebben gehad, maar het
is bekend dat heel wat van deze boekjes ettelijke malen werden herdrukt. Zo
vermeldde het Rapport triennal sur la situation de l'instruction primaire uit
1846 al het werkje van Van Den Steeneg.

DE KLANKMETHODE IN NEDERLAND

De spelmethode kreeg bij onze noorderburen al vroeg concurrentie. In
Nederland ontstonden bij het begin van de negentiende eeuw namelijk verschillende varianten van de spelmethode voor het aanvankelijk lezen ; men
zocht naar betere methoden om kinderen te leren lezen en maakte daarbij
gebruik van buitenlandse verwezenlijkingen. Vermelden we slechts de pogingen van J. H. Nieuwold (1737-1812), H. Wester (1752-1821), Nicolaas
Anslijn (1777-1838) vooral bekend als de auteur van de bestseller De brave
Hendrik, J.-J. Schneither (1748-1806), H.W.C.A. Visser (1773-1826), R.G.
Rijkens (1795-1855) en Pieter Johannes Prinsen (1777-1854).

5 A-B-C-boek voor catholyke scholen, Peer, P.J. Hendrix, 1843, 7 pp.
6

Mussely-Boudewyn, Doelmatig abeboek, of eerste spel- en leesoefeningen, ordelyk ingerigt om
aan kinderen de letters en derzelver samenvoeging tot lettergrepen en woorden te leeren kennen,
ten gebruike der katholyke scholen, Kortryk, Mussely-Boudewyn, 1845, 24 pp.
B. Van Den Steene, A-B-Boek, ten gebruike van Roomsch-Katholyke Scholen, St. Nikolaes,
Edom, 1850, 4 pp.

8 Rapport triennal sur la situation de l'instruction primaire en Belgique, Bruxelles, Devroye, 1846,
p. 244.
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Dat in Nederland vanaf het einde van de achttiende eeuw heel wat pedagogische vernieuwingen aan bod kwamen, wordt meestal toegeschreven aan
een aantal gunstige factoren. Vergeten we niet dat veel invloed uitging van
het in 1762 in Amsterdam verschenen boek Emile ou de l'éducation van JeanJacques Rousseau'. Ongetwijfeld heeft dit werk Betje Wolff-Becker mee
geïnspireerd tot het schrijven van haar Proeve over de opvoeding uit 177910
Zeer belangrijk was ook het ontstaan in 1784 van de `Maatschappij tot Nut
van `t Algemeen', vereniging die spoedig begon met het verspreiden van
pedagogische publicaties " . Ook Duitse pedagogische werken van figuren als
J.B. Basedow, C.G. Salzmann en F.E. von Rochow werden boven de
Moerdijk gelezen en vertaald. En Prinsen vertaalde het volledige werk van
de Zwitser J. H. Pestalozzi 12 . Er werd dus in Nederland over opvoeding en
onderwijs nagedacht en degelijke onderwijsverwezenlijkingen bleven dan
ook niet lang uit. Denken we maar aan de Nederlandse schoolwetten van
1801, 1803 en 1806, terwijl de eerste Belgische wet op het lager onderwijs pas
van 1842 dateert. Er ontstonden bij onze noorderburen ook toen al degelijke kweekscholen voor de opleiding van onderwijzers.
In het kader van dit artikel is Prinsen zeker de belangrijkste Nederlandse
figuur : hij heeft het moedertaalonderwijs in Vlaanderen namelijk ernstig beïnvloed. Pieter Johannes Prinsen was geboren in 1777. Aanvankelijk werkzaam
als `ondermeester' in de stadsschool van Schiedam werd hij aldaar `schoolhouder' in 1798. In mei 1801 stelde de `Maatschappij tot Nut van `t Algemeen'
hem aan als onderwijzer van een school in Haarlem, een instelling die hij vrij
snel tot bloei bracht. Bij koninklijk besluit van 31 mei 1816 werd hij bevorderd
tot directeur van de Rijkskweekschool te Haarlem die in 1817 haar deuren
opende. Vanaf 1820 werd Prinsen bovendien als bijbaan tot schoolopziener

9 J.-J. Rousseau, Emile ou de l'éducation, Amsterdam, J. Néaulme, 1762. Zie ook: W.
Gobbers, Jean-Jacques Rousseau in Holland. Een onderzoek naar de invloed van de mens en het

werk, Gent, Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1963.
10 B. Wolff-Becker, Proeve over de opvoeding, Amsterdam, J. Allart - 's-Gravenhage, Van
Cleef, 1779.

1784-1934. Gedenkboek. Maatschappij tot Nut van `t Algemeen. Amsterdam, 1934.
12 P.J. Prinsen, Leerwijze van Pestalozzi bevattende de drie aanvangspunten van zijn onderwijs,
Leyden, du Mortier, 1809 ; P.J. Prinsen, Al de werken over het onderwijs en de opvoeding van
H. Pestalozzi, Zutphen, Wansleven, 1826-1831, 8 vol.
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aangesteld in Noord-Holland 13 . De Rijkskweekschool van Haarlem kreeg al
vlug veel lof. Buitenlandse bezoekers kwamen het werk van Prinsen bewonderen ; onder meer de Franse filosoof en politicus Victor Cousin (1792-1867)
schreef met waardering over de Haarlemse kweekschool14
Voor het Vlaamse moedertaalonderwijs is vooral de handleiding van belang
die Prinsen in 1818 publiceerde onder de titel Leerwijze om kinderen te leeren lezen 15 . Het boek is opgedragen `ten blijke van bijzondere achting' aan
Bernard Schreuder (1787-1862), die eind 1817 was benoemd tot directeur
van de zopas opgerichte Rijkskweekschool te Lier 16 . Schreuder huwde in
Lier met Theresia Bergmann (dochter van advocaat en later Liers burgemeester Georg L.F. Bergmann en dus tante van Tony Bergmann) en hij was
er bevriend met Jan Frans Willems.
De Leerwijze om kinderen te leeren lezen was in de echte zin van het woord
een handleiding voor de onderwijzer. Vergeten we niet dat er toen heel wat
onderwijzers waren zonder normaalschoolopleiding ; een degelijke handleiding was voor hen dus meer dan noodzakelijk.
De Leerwijze... bestaat uit achttien brieven. Prinsen meende dat de kinderen
eerst moesten leren lezen, en pas daarna moesten leren schrijven. Het spellen -dus de oudere spelmethode- werd door hem verworpen. Hij verkoos de
klankmethode waarbij de leerling `de klanken, die door de letters worden
voorgesteld, zoodanig achter elkander uit{spreekt}, als de opeenvolging der
letters zelve te kennen geeft' " . De klankmethode werd door hem dus als
natuurlijk ervaren, dit in tegenstelling met de spelmethode.
Daar waar de spelmethode enkel het alfabet gebruikte, voorzag Prinsen heel
wat didactisch materiaal voor zijn klankmethode. De klassikaal te gebrui-

" H. Wynbeek, Levensberigt van Pieter Johannes Prinsen, in: Handelingen der jaarlijksche algemeene vergadering van de Maatschappij van Nederlandse Letterkunde te Leiden, Leiden, 1854,
pp.71-79. H. Van daele, De leesmethode van P.J. Prinsen en haar invloed in Vlaanderen, in:
Paedagogica Historica, XIII, 1973, n 1, pp. 120-151.
'4 V. Cousin, De l'instruction publique en Hollande, in: G2uvres de Victor Cousin, Deel 3,
Bruxelles, Société Belge de Librairie, 1841.
15 P.J. Prinsen, Leerwijze om kinderen te leeren lezen, Amsterdam, van der Hey, 1818. Een 2e
druk verscheen in 1821, een 3de in 1825, enz.
'' M. De Vroede, Bernard Schreuder, de eerste directeur van de Rijkskweekschool te Lier, in: `t

Land van Ryen, 1967, pp. 23-32. J. Beyers-Bell & S. Van Clemen, Schreuder, in: Nieuwe
Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo, 1998, deel 3, p. 2720.
'7 P.J. Prinsen, Leerwijze om aan kinderen te leeren lezen, p. 3.

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN 1 431

ken leesmachine' was een indrukwekkend drieluik: in de letterkast links
werden de klinkers en de klanken geplaatst, in het rechter luik de medeklinkers, en in het midden was een soort zetraam waarop woorden konden worden gevormd. Met behulp van stokjes konden de letters en de woorden worden aangeduid. De leerlingen beschikten over een individuele letterplank.
Hierop konden ze woorden leggen met behulp van de letterhoutjes ; op deze
balkjes waren langs de vier zijden letters geschreven, bovenaan een Romeins
kapitaal en onderaan dezelfde geschreven letter.
Als leesboek maakte Prinsen gebruik van Eerste oefeningen in het lezen.
Bepaaldelijk ingerigt, om kinderen de letters en derzelver zamenvoeging tot lettergrepen en woorden te leeren, een werkje dat in 1819 reeds een zesde druk
kende. Het boekje bevatte negen zogenaamde `tafels' die eveneens op groot
karton gedrukt als klassikaal leermiddel werden gebruikt. De eerste en de
tweede tafel bestonden uit een reeks prentjes op de linkerzijde van de bladzijde ; uit de tekeningen van de eerste tafel werden de klinkers en de klanken
afgeleid ; uit de prentjes van de tweede tafel volgden dan de medeklinkers.
Het allereerste tekeningetje van de eerste tafel stelde een spittende man voor.
De leerkracht wees met een stok naar de prent en moest dan vragen
Waarmee spit de landman den zwaren kleigrond om?' ; het antwoord van
de leerlingen volgde `Met de spa'. Uit dat antwoord werden dan de klanken
aa en a afgeleid. Op gelijkaardige wijze leerde men de klanken ee en e uit
`Met de slee', ie en i uit `Drie', enz. Uit de tweede tafel werden op gelijkaardige wijze de klanken b gehaald uit `Met de tob-be', d uit `Een do-de', f uit
`Een laf-fe', g uit `Eg-ge', enz.
De derde tafel was een herhaling. In de vierde en vijfde tafel leerden de kinderen het einde van woorden bestaande uit een klank en een medeklinker
lezen. Prinsen noemde dit slotklanken, waarbij hij een onderscheid maakte
tussen lange slotklanken (zoals aab, eed, ief, enz.) en korte slotklanken (ab,
ed, if, enz.). Dergelijke zinledige lettercombinaties evolueerden vlug tot
echte woordjes zoals baad, geef, beef, enz. in de vierde tafel, en bed, wad,
kaf, bad, enz. in de vijfde tafel. In de volgende tafels kwamen steeds moeilijker lettercombinaties voor om in de negende tafel te besluiten met woorden die vooraan en achteraan twee of drie medeklinkers hadden.
De resultaten waren verbluffend : de leerlingen leerden vlugger lezen dan
met de oudere spelmethode. Geen wonder dan ook dat de methode-Prinsenmet-de-letterkast omstreeks 1830 in vele Nederlandse gemeenten was ingevoerd. Algemeen wordt aangenomen dat de leesmethode van Prinsen het
analfabetisme in Nederland in belangrijke mate heeft teruggedrongen'$.
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INVLOED VAN DE NEDERLANDSE KLANKMETHODE OP HET VLAAMSE
ONDERWIJS

Nederland heeft tussen 1815 en 1830 heel wat invloed uitgeoefend op het
onderwijs in Vlaanderen. Denken we maar aan de oprichting in 1817 van de
rijksuniversiteiten Gent, Luik en Leuven. Ook het basisonderwijs ontsnapte
niet aan de invloed vanuit het noorden. Tijdens die Nederlandse periode
waren er verscheidene invloedrijke Nederlandse onderwijzers in Vlaanderen
werkzaam19 . De oprichting van de Rijkskweekschool te Lier, in 1817, zorgde eveneens voor een golf van vernieuwing 20 . Bovendien ontstonden naar het
voorbeeld van de `Maatschappij tot Nut van `t Algemeen' ook bij ons educatieve verenigingen zoals het 'Antwerpsch Tael- en Dichtlievend
Genootschap tot Nut der Jeugd' 21 . Het is dus geen wonder dat de leesmethode van P.J. Prinsen in Vlaanderen de nodige aandacht heeft gekregen.
Vermoedelijk is de oudste Vlaamse bewerking van de leesmethode Prinsen het
in 1820 te Antwerpen gepubliceerde boekje Eerste oeffeningen in de klankmethode van P.1 Prinsen, aen de brabandsche spelwyze toegepast tot gebruyk der
Schoólen22, door Francois Delin, een privé schoolhouder, en Jan Frans Van de
Gaer, de eerste Antwerpse stadsonderwijzer23 . Dat Delin en Van de Gaer de

18

!9

L. De Bree, Het platteland leert lezen en schrijven. Het lager onderwijs op het platteland in de
eerste helft van de 19e eeuw, Amsterdam, Van Kampen, s.d. Van Bree drukte zijn lof als
volgt uit op p. 19 : `Het klassikale onderricht (in Nederland verplicht door de Algemene
Schoolorde in uitvoering van de wet van 1806) en Prinsens leesmachine zijn de meest effectieve middelen geweest, waarmee men het analfabetisme in de negentiende eeuw terugdrong. Het leren lezen kon nu immers snel en massaal geschieden'.
M. De Vroede, De Noordnederlandse onderwijzers in de provincie Antwerpen, in: Noordgouw,
V, 1965, n. 1, pp. 1-22.

20

L. Van Leemput (ed.), 175 Jaar Rijksnormaalschool te Lier. Gedenkboek 1817-1992, Lier,
Oud-leerlingenbond, 1992, 2 vol., met Addendum uitgegeven in 1998.
H. Van Tichelen, Vóór honderd jaar. Uit en om de geschiedenis van het eerste gemeenteonderwijs te Antwerpen, Antwerpen, Buschmann, 1934, pp. 77-104.
J. Delin en J.F. Van de Gaer, Eerste oeffeningen in de klankmethode van P.J. Prinsen, aen
de brabandsche spelwyze toegepast tot gebruyk der Schoólen, Antwerpen, Schoesetters,
1820, 31 pp.
Francois Jacob Delin, 1784-1821, zoon van kunstschilder Nicolaas Jozef Delin. Jan Frans
Van de Gaer, 1782-1820. Meer details in H. Van daele, 150 Jaar stedelijk onderwijs te
Antwerpen. 1819-1969, Antwerpen, Stadsbestuur, 1969, en in H. Van daele, Geschiedenis van
het stedelijk lager onderwijs te Antwerpen van 1830 tot 1872, Brussel, Gemeentekrediet, 1932
(=Pro Civitate Historische Uitgaven, n. 32).
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auteurs waren van dit boekje voor aanvankelijk lezen was te wijten aan het
afsterven van de uit Nederland afkomstige Antwerpse schoolhouder Jan
Abraham Terbruggen in 1819 24. Jan Frans Willems verklapte in zijn lijkrede op
Terbruggen dat de afgestorvene bezig was met het aanpassen van de leesmethode van Prinsen aan de ` Vlaemsche Nederduytsche tael' en dat deze `gewigtigen

arbeyd' toen door anderen zou worden voortgezet 25 . Delin en Van de Gaer hebben dus het werk van Terbruggen verder uitgevoerd, maar ook zij stierven in de
daarop volgende jaren.
De leesmethode van Prinsen zoals hertaald in de `Brabandsche spelwyze'
door Delin en Van de Gaer kende vrij vlug succes. De `Tydelyke Jury voor

het middelbaer en laeger onderwijs' verplichtte alle scholen van de provincie
Antwerpen deze klankmethode te gebruiken, via haar `Algemeéne
Schoólregels' van 5 oktober 1819 2b . Zowel Van de Gaer als Delin stierven
kort daarop, respectievelijk in 1820 en 1821, toch bleven het boekje Eerste
oeffeningen in de klankmethode en bijpassende leestafels met succes in
gebruik tot in de jaren veertig van de negentiende eeuw.
Hetzelfde kan gezegd worden van het Leésboeksken om volzinnen te leeren
leézen van Van de Gaer, werkje dat verscheen in 1820 maar nog in 1841 werd
heruitgegeven27 . Van de Gaer was dus tot ver na zijn dood in 1820 een
gewaardeerd auteur.
Wie de Eerste oeffeningen van Delin en Van de Gaer naast de eerste tafels
van Prinsen legt, wordt getroffen door de overeenkomsten 28 . De bladschik-

24

H. Van daele, Terbruggen, in: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo,

25

J.F. Willems, Lykrede op Joannes Abraham Terbruggen, gestorven den 12sten september 1819,

1998, deel 3, p. 3055.

Antwerpen, Schoesetters, s.d., p. 15 : `Sedert meer dan een jaer was de overledene bezig met
het omwerken, voor de Vlaemsche Nederduytsche Tael, der Leéstafels en leesmethode van
den Heere Prinsen, Medelid van dit Genootschap. Dien voor de jeugd, zoo gewigtigen arbeyd,
word door andere Leden iverig voordgezet ; en reeds zyn de meeste tafels in druk verscheénen'. Met `dit Genootschap' bedoelt Willems `het `Antwerpsch Tael- en Dichtlievend
Genootschap Tot Nut der Jeugd', ten huize van Terbruggen in de Keizerstraat opgericht in
26

oktober 1803. Willems was bestuurslid. Zie: H. Van Tichelen, Vóór honderd jaar, pp. 77-104.
Algemeene Schoólregels, van 5 oktober 1819, art. 4. Aanwezig in Stadsarchief Antwerpen,
Modern Archief 216/5.

27

J.F. Van de Gaer, Leésboeksken om volzinnen te leeren leézen. Uytgegeéven op last van het

Antwerpsch Tael- en Dichtlievend Genootschap Tot Nut der Jeugd, Antwerpen, Schoesetters,
1820, 32 pp.
28

P.J. Prinsen, A.B.C. Boek, zijnde de twee eerste tafels van de eerste Oefeningen in het lezen,
Haarlem, Erven Loosjes, 1821. Een 18de druk verscheen nog in 1897 !
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king is identiek : links de kleine prentjes, rechts de tekst. In de eerste tafel
komen de klinkers aan de beurt, en in de tweede tafel de medeklinkers.
Vanaf de derde tafel komen combinaties voor in een opklimmende graad
van moeilijkheid, zodat de negende of laatste tafel korte zinnetjes bevat.
Didactisch was er tussen beide methoden dus geen onderscheid, alleen de
taal en de spelling verschilde. Maar de klankmethode van Delin-Van de
Gaer betekende wel een grondige verbetering op de vroegere spelmethode.
Delin en Van de Gaer

Prinsen
Met de spa

aa,

a

Ja

a, ae, ai, aa

Met de slee

ee,

e

Theé

e, eé

ie,

i

Op eene knie

i, ie

Ho!ho!

oo,

0

0

o, oó

Ju

u, ue

Drie
Hu ! hu !

uu, u

De bij

ij

Dry

y, ey

Van de koe

oe

Ay

ay, aey

Het Gentse stadsbestuur richtte in 1828 de eerste stedelijke scholen op29.
Voor het aanvankelijk lezen liet Gent zich duidelijk door Prinsen en DelinVan de Gaer inspireren, evenwel zonder dat zulks werd vermeld. Anoniem
en zonder datum verscheen het boekje Eerste oefeningen in het lezen I3), terwijl ook de negen tafels op groot karton voor klassikaal gebruik voorhanden waren. De eerste tafel luidde als volgt :
Met de spa

ae,

a

Thee

ee,

e

Op eene knie

ie,

i

Ho ! Ho !

o,

00
ue

Hu ! Hu !

u,

Zij

ij

Van de koe

oe

`9 M. Steels, Geschiedenis van het stedelijk onderwijs te Gent. 1828-1914, Gent, Stadsbestuur,
1978
;0 Eerste oefeningen in het lezen I. Op last der Commissie van Toezigt over Stads Kostelooze

Scholen, Gent, Snoeck-Ducazu, s.d., 36 pp.

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN /

435

Ook in de volgende tafels zijn sommige woorden en zinnen overgenomen
ofwel van Prinsen, ofwel van Delin-Van de Gaer. Hadden de Gentse leerlingen de negen tafels onder de knie dan werd het leesonderricht verder gezet
in het eveneens anonieme driedelige Leesboek voor de laegste klasse31
Het is opvallend dat de klankmethode voor het aanvankelijk lezen van
Prinsen eerst navolging vond in de kringen die èn te Antwerpen èn te Gent
het stedelijk kosteloos onderwijs uit de grond hebben gestampt. Hadden
beide steden meer contact met Noordnederland dan het Vlaamse platteland?
Waren de stadsbesturen van Antwerpen en Gent de `progressieven'? Zou een
zekere mate van Orangisme hierbij een rol hebben gespeeld? En hoe waren,
voor wat Antwerpen bijvoorbeeld betreft, de juiste verhoudingen tussen de
Nederlander Bernard Schreuder, normaalschooldirecteur te Lier, Jan Frans
Willems, de Antwerpse burgemeester Florent Van Ertborn die gouverneur
van Utrecht werd in 1828, en Van de Gaer ? Wat was de precieze rol van een
vereniging zoals het `Antwerpsch Tael- en Dichtlievend Genootschap Tot
Nut der Jeugd'?
Feit is dat in het katholiek onderwijs en bij de privé schoolhouders in
Vlaanderen de spelmethode of `kruisken A.B.C.-methode' nog lang bleef
voortleven. We hebben slechts één uitgever aangetroffen die -blijkbaar op
eigen initiatief- in die periode een versie van de leesmethode van Prinsen
heeft uitgegeven : het betrof de uitgeverij Titeux in Maaseik 32 . Over de
invloed van deze laatste publicaties is ons verder niets bekend.

31

32

Leesboek voor de laegste klasse II, Op last van de Commissie over Stads Kostelooze Scholen,

Gent, Snoeck-Ducaju, s.d., 24 pp. Leesboek voor de laegste klasse IlI Op last van de
Commissie over Stads Kostelooze Scholen, Gent, Snoeck-Ducaju, s.d., 36 pp. Leesboek voor
de laegste klasse IV. Op last van de Commissie over Stads Kostelooze Scholen, Gent, SnoeckDucaju, s.d., 24 pp.
P.J. Prinsen, Handboekje, ten gebruike bij het onderwijs op de leesmachine, tot gemak der onderwijzers; genomen uit het werkje, getiteld: Leerwijze om kinderen te leeren lezen, Maeseyck, J.J.
Titeux, 1826. P. Prinsen (sic !), Eerste oefeningen in het lezen, bepaaldelijk ingerigt, om de kinderen de letters en derzelver zamenvoeging tot lettergrepen en woorden te leeren, ten gebruike der
scholen, Maeseyck, J.J. Titeux, 1828, 32 pp.
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NA DE BELGISCHE ONAFHANKELIJKHEID

De eerste jaren van de Belgische onafhankelijk waren niet zo gunstig voor
het Vlaamse onderwijs. De drie rijksuniversiteiten werden slechts heropend
nadat een aantal faculteiten waren afgeschaft. De universitaire cursussen
Nederlandse taal en letteren verdwenen. De Rijkskweekschool te Lier werd
gesloten.
De Gemeentewet van 1836 vertrouwde de verantwoordelijkheid voor het
lager onderwijs toe aan de gemeenten. De eerste wet op het lager onderwijs
van 23 september 1842 verplichtte elke gemeente een lagere school op te
richten, en bovendien moest gratis onderwijs worden verstrekt aan de
behoeftige kinderen van de gemeente. Twee rijksnormaalscholen werden
opgericht : een te Lier en een te Nijvel.
En weer kwam de didactische vernieuwing van het moedertaalonderricht in de
lagere school tot stand onder Nederlandse invloed. De Nederlander Jan
Baptist Pietersz (1798-1871) was onderwijzer geweest aan de Kweekschool te
Haarlem bij Prinsen, maar was in 1819 bestuurder benoemd van de modelschool te Brussel. Hij bleef in de Belgische hoofdstad wonen bij de onafhankelijkheid en zorgde in 1838 voor een nieuwe en verbeterde versie van de leesmethode Prinsen. Zijn Leerwyze om aen kinderen het lezen zonder spellen te leeren33 was een uitvoerige handleiding voor de leerkracht, gebracht in de spelling van Jan Baptist David34 en Philippe Olinger' . De leermiddelen waren
gelijkaardig aan deze die Prinsen in Haarlem gebruikte : een klassikale letterkast (verkrijgbaar bij een meubelmaker in Mechelen voor 26 frank), de individuele letterplankjes (1,25 frank), de negen leestafels op karton, en een leesboekje voor de leerlingen 36 . De eerste tafel van Pietersz begon aldus :

33 J. Pietersz, Leerwyze om aen kinderen het lezen zonder spellen te leeren, Mechelen, Hannicq,
1838, 85 pp.
14 Jan Baptist David (1801-1866). L. Wils, David, in: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse
Beweging, Tielt, Lannoo, 1998, deel 1, pp. 862-863.
15 Philippe Olinger (1794-1873). Leraar te Brussel, auteur van schoolboekjes en woordenboeken.
J. Pietersz, Eerste leesboek, ingerigt om aen kinderen de letters te leeren, en derzelver samenvoeging tot lettergrepen en woorden te doen kennen. Ten gebruike van lagere scholen, Mechelen, P.J.
Hannicq, s.d. (1838 ?), 32 pp. Zeker vanaf 1855 werd de spelling van het boek gewijzigd: J.
Pietersz, Eerste leesboek, ingericht om aan kinderen de letters te leeren, en derzelver samenvoeging tot lettergrepen en woorden te doen kennen, Mechelen, H. Dessain, s.d., 32 pp. Dit Eerste
leesboek heeft tientallen herdrukken gekend.

36
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Pietersz heeft niet geraakt aan de grondbeginselen van Prinsen maar hij
heeft wel de methode uitvoeriger toegelicht zodat de leerkracht -nog altijd
waren er onderwijzers zonder normaalschoolopleiding- meer didactisch
houvast had aan de Leerwyze om aen kinderen.. dan aan de publicaties van
Prinsen of van Delin-Van de Gaer.
Jan Baptist Pietersz kende met zijn leesmethode veel succes. Tussen 1839 en
1855 verschenen minstens twintig uitgaven van het Eerste leesboek. Geen
wonder dus dat ook een franstalige versie van de pers rolde. Zijn Méthode
pour apprendre a lire aux enfants en de bijpassende Exercices de lecture,
dédiés a la Jeunesse Belge verschenen in 18453'.
De Nederlandse Brusselaar Pietersz was ongetwijfeld de belangrijkste verspreider van de klankmethode van Prinsen in Vlaanderen na 1830. Zijn rol
voor de geschiedenis van het Vlaamse onderwijs tijdens de negentiende eeuw
is tothiertoe ten onrechte verwaarloosd.
Het ruime succes van de klankmethode Prinsen, en vooral zoals ze door
Pietersz werd verspreid, werkte aanstekelijk. Andere Vlaamse onderwijzersauteurs publiceerden hun versie van de methode Prinsen.
Van P. Van Nerum, hoofdonderwijzer van de gemeenteschool in Dendermonde, verscheen in 1841 een Kort beschryf der klankmethode 38, handleiding
waarin de lof werd gezongen van Prinsen en de oude spelmethode werd veroor-

37 J. Pietersz, Méthode pour apprendre a lire aux enfants. Manuel a l'usage des instituteurs primai-

res en Belgique, Malines-Hasselt, Kops-Suetens & P.F. Milis,1845, V + 115 pp ; J. Pietersz,
Exercices de lecture, dédiés à la Jeunesse Belge, Malines-Hasselt, Kops-Suetens & P.F. Milis,
1845, 32 pp.
38 P.J.F. Van Nerum, Kort beschryf der klankmethode, of leerwyze om het spellen door gemakke-

lykere en voor de kinderen aengenamere middelen by het aenvankelyk lezen te vervangen, Gent,
Annoot-Braeckman, 1841, 94 pp.
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deeld. De leerlingen gebruikten daarbij zijn Allereerste leesboekje 39 . In datzelfde
jaar 1841 publiceerde Hubert Peeters, hoofdonderwijzer te Borgloon, zijn Eerste

oefeningen in het lezen, door P. J. Prinsen 40 . De Gentse onderwijzer en latere
Lierse normaalschoolleraar Jan Baptist Courtmans gaf in 1843 een Handleiding
voor het onderwys in het lezen uit41 . Te Lier verscheen anoniem Eerste oefeningen
in het lezen, volgens de leerwyze van den Heer Prinsen 42 . En ook E. M. Bastiaens,
onderwijzer te Merksem, bracht in 1845 zijn Eerste leesboek naar Prinsen 43 uit,
en enkele jaren later een Eerste leesboek voor lagere scholen44.
De klankmethode voor het aanvankelijk lezen volgens Prinsen heeft dus in
Vlaanderen gedurende enkele decennia veel succes gekend. Verscheidene
auteurs hebben hun eigen versie van Prinsen gebracht, soms klakkeloos
kopiërend, soms met het aanbrengen van didactische wijzigingen. Toch was
de oudere spelmethode omstreeks het midden van de 19e eeuw niet volledig
verbannen, zoals duidelijk blijkt uit de publicatie van verscheidene `kruisken-a-b-c-boekjes' 45 . Maar we hebben toch de indruk dat de spelmethode
vooral nog in katholieke scholen werd gebruikt.
Een speciale vermelding verdient Jan Theodoor Grein 46 . Hij was geboren te
Maastricht in 1801 en behaalde het onderwijzersdiploma in 1825 aan de

39

P.J.F. Van Nerum, Allereerste leesboekje, ten gebruike der lagere scholen, bepaeldelyk ingerigt

om den kinderen de letters en der zelver zamenvoeging tot lettergrepen en woorden te leeren. Op
last van het schoolonderwyzers-gezelschap des arrondissements Dendermonde uitgegeven,
Dendermonde, J. Ducaju, 1840, 4 deeltjes.
40 H. Peeters, Eerste oefeningen in het lezen, door P.J. Prinsen, ingerigt, om den kinderen de letters

en derzelver zamenvoeging tot lettergrepen en woorden te leeren, ten gebruike van lagere scholen,
Tongeren, Demarteau, 1841, 24 pp. Bij deze uitgeverij kon men ook de leesmachine, leesplankjes en letterplankjes kopen.
4' J.-B. Courtmans, Handleiding voor het onderwys in het lezen, bepaeldelyk ingerigt om aen

Kinderen in korten tyd het Lezen te leeren, ten gebruyke der onderwyzers, Gent, T. en D.
Hemelsoet,

1843. Over Courtmans: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging,

Tielt,

Lannoo, 1998, pp. 811-812.
4' Eerste oefeningen in het lezen, volgens de leerwyze van den Heer Prinsen. Geschikt om den kin-

deren het leeren aengenaem en gemakkelyk te maken, Lier, J.A. Van Rompay, s.d. (1844 ?).
40 E.M. Bastiaens, Eerste leesboek, waerin de negen leestafels van den Heer Prinsen, slechts tot

twee groote afdeelingen gebragt zyn, Antwerpen, P.J. Van Aarsen, 1845, 34 pp.
44 E.M. Bastiaens, Eerste leesboek voor lagere scholen, ingerigt om de kinderen in twee of meer

afdelingen te leeren lezen, Antwerpen, T. Ververs, 1849.
45 Zie voetnoten 5, 6 en 7.
46

H. Van daele, Jan Theodoor Grein, in: Antwerpen. Tijdschrift der stad Antwerpen, 1967, XIII,
n. 3, pp. 102-109.
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Lierse Kweekschool. Hij was aanvankelijk ondermeester aan de rijkslagere
school te Antwerpen, die na de onafhankelijkheid als 'école primaire modèle' aan de Meistraat was gevestigd. Vanaf 1840 was hij als hoofdonderwijzer
werkzaam in de stedelijke school 3 in het Sint-Andrieskwartier, de `parochie
van miserie', en hij gaf ook les in de zondagsschool ingericht door de rederijkerskamer `De Olyftak'. In 1853 publiceerde hij zijn Zinnelyk en zedelyk
aenschouwings-onderwys. Leesboek voor lagere scholen in drie delen 47 . Een
jaar later volgde een korte handleiding bij het leesboek 48 . Beide kenden veel
succes, vermoedelijk onder meer omdat Grein de kinderen meenam op
exploratie in een steeds ruimer wordend milieu. Achtereenvolgens werden in
afzonderlijke hoofdstukken de school, het huis, de huisdieren, tuin of hof,
het dorp en de stad, het veld, het bos of woud, behandeld. Dit was medio de
negentiende eeuw een echte innovatie en doet denken aan wat een halve
eeuw later de Nederlandse onderwijzer Jan Ligthart als leesmethode publiceerde. Grein zorgde nog voor een andere primeur in verband met het taalonderricht : in 1860 organiseerde hij in zijn instelling een schoolbibliotheek.
De leerlingen mochten de werken twee weken thuis behouden. Een inventaris uit 1863 vermeldt 27 nederlandstalige boeken en 17 franstalige. Met
zekerheid weten we ook dat Grein `s avonds een aantal van zijn leerlingen
gratis heeft voorbereid op de toelatingsproef van de Lierse normaalschool,
zo o.m. de schrijver-journalist Jan Bruylants (1834-1876).

DE INVLOED VAN DE LIERSE RIJKSNORMAALSCHOOL VANAF

1844

De Lierse Rijksnormaalschool heropende in april 1844. Priester Philip De
Coster (1806-1885) werd als directeur en leraar opvoedkunde aangesteld49.
Datzelfde jaar benoemde het Rijk de dichter André Van Hasselt (1806-1874)
tot inspecteur van het normaalonderwijs 50 . Het is bekend dat De Coster en

47 J.T. Grein, Zinnelyk en zedelyk aenschouwings-onderwys. Leesboek voor lagere scholen,
Antwerpen, Van Dieren, 1853, 3 vol. Tweede uitgave in 1855, derde in 1858.
48 J.T. Grein, Zinnelyk en zedelyk aenschouwings-onderwys. Handleiding of korte aenwyzing van

hetgeen men, onder opzigt tot de tael, in het 2e en 3e stukje behandelen KAN, Antwerpen, Van
dieren, 1854, 11 pp.
49 L. Van Leemput (ed), 175 Jaar Rijksnormaalschool te Lier, Lier, Oud-leerlingenbond, 1992,
deel 1, pp.20-25.
50 L Boeva, Hasselt van, in: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo,
1998, deel 2, pp. 1409.
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Van Hasselt intens hebben samengewerkt, maar hoe en waarom door hen
beiden de psychologie van de Duitse hoogleraar Friedrich Beneke (17891854) als richtsnoer werd genomen voor de opleiding van onderwijzers aan
de Lierse normaalschool blijft een raadsel.
De Coster verwierp de klankmethode van Prinsen en Pietersz. Vooral de
kleine prentjes verdienden in zijn ogen geen genade : ze konden de kinderen
alleen maar afleiden. Daarom publiceerde priester-directeur De Coster zijn
eigen leesmethode in 1856 : Leesonderrigt naer Dr. Beneke's Zielleer. Lessen
van methodologie gegeven in `s Ryks normaelschool van Lier 51 . Datzelfde jaar
verscheen van De Coster ook een handleiding voor het rekenen volgens
Beneke. Het was dan ook geen wonder dat de afgestudeerde onderwijzers
van Lier de `Benekisten' werden genoemd. Beide boeken bezorgden De
Coster heel wat roem, en mogelijk is het daarom dat hij in datzelfde jaar
1856 door het episcopaat werd weggepromoveerd tot pastoor-deken te Lier;
in die functie heeft hij tijdens de schoolstrijd van 1879-1884 tegen het rijksonderwijs gestreden.
De Coster werd als leraar opvoedkunde in 1856 opgevolgd door de
`Benekist' Pieter Troch (1822-1906), primus van de eerste Lierse onderwijzerspromotie in 1846. Troch bleef in Lier werkzaam tot 1871 toen hij provinciaal inspecteur werd voor Antwerpen. Tijdens de schoolstrijd nam hij
ontslag en werd provinciaal inspecteur van het katholiek onderwijs. Hij
publiceerde een Leesboek voor volksscholen52, dat veel succes kende.
Bernard Mortier (1829- ?), een andere oud-leerling van Lier, volgde de strekking De Coster-Troch maar met meer nuances. Hij publiceerde naast
schoolboeken voor Frans ook een Leesboek bevattende de oefeningen, welke
men op de leestafels moet doenS3
Ook Désiré Claes (1836-1910) 54 , de latere voorzitter van de Koninklijke
Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, had zijn onderwijzersdiploma behaald te Lier. Samen met J. Hubertz (pseudoniem voor P.J.H.

5'

Philip De Coster, Leesonderrigt naer Dr. Beneke's Zielleer. Lessen van methodologie gegeven in

52

P. Troch, Leesboek voor volksscholen, Lier, Van In, s.d., 3 vol. Een 13e druk verscheen in

`s Ryks normaelschool van Lier, Lier, Van In, 1856, 100 pp.
1870
5' B. Mortier, Leesboek bevattende de oefeningen, welke men op de leestafels moet doen, Gent,
Van der Poorten -Toefaert, 1859, 3 vol. Mortier werd kantonnaal inspecteur te Brugge.
54

R. Haeseryn & M.Kellens, Claes, in: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt,
Lannoo, 1998, deel 1, pp. 727-728.
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Brouwers, hoofdinspecteur te Ieper) publiceerde hij een Nieuw leesboek voor

volksscholen dat ettelijke edities kende55.
Gilles D. Minnaert (1836-1919), later hoofdinspecteur stedelijk onderwijs in
Gent en aldaar actief in het Willemsfonds, behaalde zijn onderwijzersdiploma
te Lier in 1858 56 . Samen met zijn klasgenoot Jules Vilders verzorgde hij een

Aanvankelijk schryf- en leesonderricht 57. Voor het voortgezet onderwijs publiceerde Minnaert een bloemlezing onder de titel Nederlandsch leesboek58, werk
dat decennia lang in het middelbaar onderwijs werd gebruikt en ook als prijsboek op het einde van het lager onderwijs werd uitgereikt aan verdienstelijke
leerlingen.
De Antwerpse onderwijzer en later stedelijke inspecteur Gerard Haegens
(1831-1900) had zijn akte behaald te Lier in 1851. Hij bewonderde zijn leraar
Jan Van Beers (1821-1888) 59 en dat kwam zelfs tot uiting in de titel van het
door hem in 1865 gepubliceerde leerboek: Aanvankelijk onderwijs in de moe-

dertaal kunnende dienen als voorbereiding tot Professor Jan Van Beers'
Onderricht in de grondregels der Nederlandsche Spraakleer60 . Het jaar daarop volgde een handboek voor de leerling61.

HET EINDE VAN DE NEGENTIENDE EEUW

Op het einde van de negentiende eeuw evolueerde men stilaan weg van de
klankmethode. Lezen en schrijven werden steeds meer samen onderwezen.
De letterkasten verdwenen. Klanken en woorden werden afgeleid uit prenten die voor het aanvankelijk lezen permanent aan de muur waren bevestigd.

55

J. Hubertz & D. Claes, Nieuw leesboek voor volksscholen, Leuven, Peeters, s.d. (ettelijke uit-

56

w Prevenier, Minnaert, in: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo,

gaven in de 60er en 70er jaren)

1998, deel 2, pp. 2062.
57 G.D. Minnaert & J. Vilders, Aenvankelyk schryf- en leesonderricht, Gent, Rogghé, 1864.
S8 G.D. Minnaert, Nederlandsch leesboek. Proza en poëzij der beste Nederlandsche schrijvers met
59

eene schets van de geschiedenis onzer letterkunde, Gent, Rogghé, 1872.
L. Simons, Beers van, in: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo, deel
1, pp. 423-425.

60 G. Haegens, Aanvankelijk onderwijs in de moedertaal kunnende dienen als voorbereiding tot

Professor Jan Van Beers' Onderricht in de grondregels der Nederlandsche Spraakleer, Brussel ,
Callewaert, 1865.
61 G. Haegens, Aanvankelijk onderwijs in de moedertaal. Handboek des leerlings, Brussel,
Callewaert, 1866.
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De zogenaamde normaalwoordenmethode zou tijdens het begin van de
twintigste eeuw steeds meer succes kennen.
Doordat vele leerlingen langer school liepen dan voorheen (de leerplicht
kwam er pas in 1914), verschoof ook de aandacht van de onderwijzersauteurs : terwijl ze zich in het begin van de negentiende eeuw concentreerden
op het aanvankelijk lezen, werden naar het einde van de eeuw steeds meer
leesboeken, eventueel in verschillende volumes, voor de hele lagere schoolperiode gepubliceerd. Eén van de gevolgen was dat ook bekende namen uit
de letterkunde en de Vlaamse Beweging leerboeken gingen samenstellen
voor het lager onderwijs. Zo verscheen in 1889 Mijn leesboek. Poëzie en
proza voor de lagere school van Pol De Mont (1857-1931) en Frans Van
Cuyck (1857-1952) 62 . Het volgende jaar kwam Goed lezen en verstaan.
Leesboekjes voor lager en middelbaar onderwijs door Jozef Blockhuys (18251907) en Karel Weyler (1843-1925) van de pers63.

CONCLUSIE

Over het moedertaalonderwijs in de Vlaamse lagere scholen tijdens de
negentiende eeuw werd tot nog toe te weinig historisch onderzoek verricht.
In het kader van dit beperkt artikel hebben we ons toegespitst op het zo
belangrijke leesonderricht. Onderwijs van het lezen en de strijd tegen het
analfabetisme bij alle lagen van de bevolking zijn nog altijd van doorslaggevende betekenis in de ontvoogdingsstrijd van een gemeenschap. Het was in
Vlaanderen niet anders tijdens de negentiende eeuw. Spelling, spraakkunst,
stellen, en voordragen zijn andere aspecten van het taalonderwijs waaraan
we geen aandacht hebben besteed, maar die zeker verder historisch-didactisch onderzoek vergen. Moge dit artikel een aantal vorsers aanzetten tot
research op deze terreinen.

62 P. De Mont & F. Van Cuyck, Mijn leesboek. Poëzie en proza voor de lagere school, Hasselt,
Klock, 1889, 3 vol. R. Vervliet, Mont de, in: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging,
Tielt, Lannoo, 1998, deel 2, pp. 2087-2093. L. Simons, Cuyck van, in: Nieuwe Encyclopedie
van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo, 1998, deel 1, pp. 832.
Blockhuys & K. Weyler, Goed lezen en verstaan. Leesboekjes voor lager en middelbaar onderwijs, Antwerpen, 1890, 3 vol. F. Simon, Blockhuys, in: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse
Beweging, Tielt, Lannoo, 1998, deel 1, p. 513. Karel Weyler senior behaalde de onderwijzersakte te Lier in 1864 en was onderwijzer te Antwerpen.

61 J.
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Een methodologische zoektocht naar de impact
van taalplanning en taalpolitiek in Vlaanderen
in de lange negentiende eeuw (1795-1914).
Jetje de Groof, Aspirant FWO- Vlaanderen, Vrije Universiteit Brussel

ABSTRACT
Since its annexation by France in 1795, there have been various regimes in the
territory now known as Belgium. The establishment of a new government and
administration has always gone hand in hand with the introduction of a different language than the one used by the former authority, especially in the official domains. Because language planning has emerged in the most diverse forms
during the past two centuries (corpus planning as well as status planning, executed by official as well as non-official actors), Belgium is an ideal case study to
look at the interaction between all these aspects and evaluate its effects.
This paper reflects my search for a methodology to draw up an inventory of,
interpret and evaluate language planning initiatives during the long nineteenth
century (1795-1914). The actions taken by the 'Koninklijke Vlaamsche
Academie voor Taal- en Letterkunde' during the period 1886-1914 will be used
as a case-study. The latter initiatives are used to test as well as to shape theory.

1. INLEIDING
Sinds de annexatie door Frankrijk (1795) is er in de Zuidelijke Nederlanden
voortdurend aan taalplanning gedaan (De Groof, 2000). Hoewel de taalpolitiek reeds vaker vanuit het perspectief van andere disciplines behandeld werd,
werden de voor de Zuidelijke Nederlanden typische taalontwikkeling en het
taalcontact zelden vanuit taalplanningsoogpunt onderzocht.
Nochtans is de theorie van taalplanning en taalpolitiek niet aan haar proefstuk toe. Reeds eind jaren vijftig introduceerde Einar Haugen de term taalplanning, die snel overgenomen werd in andere publicaties. Ook vandaag
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heeft het onderwerp nog niet aan interesse ingeboet. Nieuwe tijdschriften worden opgericht: Kaplan en Baldaufs Current Issues in Language Planning in
2000 en Spolsky's Language Policy in 2001. Bovendien is in het laatste jaar
ook het Consortium for Language Policy and Planning opgezet, dat tot doel
heeft de samenwerking rond dit thema te verbeteren en via een nieuwsgroep
geïnteresseerden op de hoogte houdt (http://ccat.sas.upenn.edu/plc/clpp).
Verschillende theoretische inzichten zijn voorhanden, wat echter niet betekent dat een allesomvattende theorie al bestaat. Coulmas (1985: 265) stelt:
"[...] zu ergriinden, ob und wie die Móglichkeiten der Entscheidung fiir
Wertprdmissen und Ziele sprachplanerischer MaBnahmen durch die je
spezifische soziolinguistische Situation beschrdnkt sind, ist das zentrale Desiderat einer Grundlagentheorie der Sprachplanung."
Omdat het zeer de vraag is of een allesomvattende theorie van taalplanning
haalbaar is, is er in de literatuur een grote vraag naar case-studies. Een beter
overzicht van de taalplanningsstrategieën en hun mogelijkheden in verschillende settings zou een stap vooruit betekenen.
Met mijn promotieonderzoek naar Taalplanning en taalpolitiek in Vlaanderen
in de lange negentiende eeuw (1795-1914) wil ik aan de ene kant de bestaande
inzichten in taalplanning toetsen aan de Belgische situatie. Aan de andere kant
hoop ik met mijn analyse van taalplanning en taalpolitiek in Vlaanderen een
bijdrage te leveren aan de relatief jonge onderzoekstak, die taalplanning toch
wel is.
In dit artikel houd ik mij bezig met methodologische kwesties in dat verband.
Ze worden voornamelijk geillustreerd met taalplanningsinitiatieven die uitgegaan zijn van de `Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en
Letterkunde' in de periode van 1886 tot 1914'.

I

Voor de informatie over de Academie verwijs ik naar volgende werken: Verslagen en

Mededelingen van de Academie 1887-1914, Jaarboeken van de Academie 1887-1914,
Gedenkboek van het 25-jarig bestaan van de Academie (1911), De Vreese en Van Straelen
(1927), Rombauts (1979-1981), Decavele en Dezutter (1986).
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2. TAALPLANNING

2.1. POSITIE EN FOCUS
Taalplanning is elke bewuste poging om in de evolutie van een taal in te grijpen. Wie de positie van een bepaalde taal(variëteit) in een gegeven maatschappelijke context probeert bij te stellen, doet dus aan taalplanning. Om de
complexiteit van dit soort acties goed te kunnen doorgronden, is een inzicht in
de factoren die deze positie bepalen, noodzakelijk. Dit geldt niet alleen voor
de instantie die de taalplanningsmaatregelen wil doorvoeren, maar ook voor
de onderzoeker die ze beter wil begrijpen.
Elementen als het aantal sprekers van een taal, de socio-economische kenmerken van deze gebruikers, de structuur en uitgebouwdheid van de taal, zijn
van fundamenteel belang, net als de competentie waarover de sprekers van de
taal beschikken, het prestige van de taal en de ermee gepaard gaande beliefs
en attitudes. Evenzeer belangrijk is de legale status van de taal, al hoeft die niet
overeen te komen met de reële functies ervan. Al deze attributen van de positie van een taal zijn bovendien afhankelijk van elkaar: verandering in één element brengt een evolutie in de andere teweeg (vgl. Ammon, 1989).
Die initiatieven, die direct bedoeld zijn om één van deze elementen en dus de
positie van de taal te veranderen, kunnen tot taalplanning gerekend worden.
Traditioneel worden verschillende planningstypes onderscheiden (vgl.
Baldauf & Kaplan, 1997; Cooper, 1989; Willemyns, 1999)
Statusplanning beoogt het toekennen van bepaalde functies aan een taal,
zoals bijvoorbeeld taal van het gerecht of onderwijstaal. Ook het wettelijk ondersteunen van dit soort functionele veranderingen in de vorm van taalwetgeving
behoort ertoe. In de meeste gevallen van statusplanning zijn er verschillende talen
in het spel, wat betekent dat statusplanning ook de positie van de ene taal tegenover de andere beoogt. Statusplanning heeft dus gevolgen voor de status en functie van een taal. De Gelijkheidswet, die in 1898 in het Belgische Parlement werd
goedgekeurd, is een voorbeeld van statusplanning. Door deze taalwet werd aan
het Nederlands, naast het Frans, de status van officiële taal toegekend.
Zulke acties kunnen alleen slagen indien de bruikbaarheid van de taal in die mate
aangepast wordt, dat de taal deze functies ook aankan. Dit is precies wat corpusplanning beoogt. Corpusplanningsinitiatieven kunnen variëren van het bepalen of aanpassen van wat de norm voor een bepaalde taal is, over het vastleggen
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(codificeren) van die norm voor spelling, grammatica en lexicon, tot de uitbouw
van het lexicon om in bepaalde domeinen bruikbaar te zijn. Ook de `zuivering'
van de taal kan tot dit planningsdomein gerekend worden. Het opstellen van het
Woordenboek der Nederlandsche Taal', een actie waaraan ook de Academie
deelnam, is een voorbeeld van corpusplanning (Willemyns, 1991).
Om de genormeerde, gezuiverde taal voor bepaalde functies te kunnen gebruiken, moeten taalgebruikers over de nodige taalcompetentie beschikken. Dit is
de taak van verwervingsplanning (`acquisition planning'). De spreekoefeningen, die de verschillende `Conferenties der Balie' organiseerden om de vertrouwdheid van `Vlaamse' advocaten met het Nederlands te verhogen, kunnen in deze categorie ondergebracht worden (vgl. Van Goethem, 1985 &
1998). Ook initiatieven om de kwaliteit van het taalgebruik van leerkrachten
te verbeteren, zijn verwervingsplanningsacties.
De vorige drie planningscategorieën zullen echter weinig gevolgen hebben,
indien de attitudes en beliefs van de doelgroep van de planning niet van die
aard zijn, om de planningsmaatregelen ook in het dagelijkse leven te gaan toepassen. Om dit te vermijden, is er nood aan prestigeplanning (Haarmann, 1988
& 1990). Dit soort planning, hierop wijst Deumert (2000), is vooral nodig wanneer men een taal, die oorspronkelijk in een diglossische situatie de Low-functies uitoefende, ook in High-functies wil gaan gebruiken. Opdat bijvoorbeeld
een vooropgestelde statusverandering sociaal acceptabel zou zijn, moet het
prestige van de taal verhoogd worden, wat in de meeste gevallen positieve attitudes met zich meebrengt. Deze gunstige instelling tegenover de taal heeft een
grotere gebruiksbereidheid van de taal(variëteit) bij de doelgroep tot gevolg: de
mensen voor wie de planningsmaatregelen bestemd zijn, zijn door het grotere
prestige dat de taal(variëteit) geniet, ook bereid deze in het dagelijkse leven te
gaan gebruiken. De acties van de pioniers van de Vlaamse Beweging, die eruit
bestonden oude, Middeleeuwse teksten opnieuw uit te geven, kunnen tot prestigeplanning gerekend worden. Door te tonen dat het Nederlands in vroeger
tijden wél een prestigieuze en belangrijke taal was, hoopten ze de negatieve attitudes en

beliefs te lijf te gaan.

De meeste planningsinitiatieven bestrijken meer dan één van deze planningsdomeinen. Dit is een gevolg van het feit dat de grenzen tussen de soorten planning vaak vrij vaag zijn. Bovendien kan één enkele actie verschillende objectieven hebben. Ook de onder 2.2. besproken factoren bemoeilijken een duidelijke afbakening tussen de verschillende planningstypes.
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Z.Z. PLANNING: GEPLAND EN BEWUST?
Taalplanning is elke bewuste poging tot ingrijpen in de evolutie van een taal.
Bekijken we de voorbeelden uit 2.1. dat kunnen we ons de vraag stellen, hoe
gepland en hoe bewust de initiatieven in de negentiende eeuw waren. Een aantal opmerking zijn hier op hun plaats.

2.2.1. Historisch materiaal
De notie `taalplanning' was in de negentiende eeuw niet bekend. De meeste
actoren wisten nauwelijks waar ze mee bezig waren. Mijn verklaring van de
gebeurtenissen in de lange negentiende eeuw' is bijgevolg een hedendaagse
interpretatie van wat er toen gebeurd is, die bovendien wordt doorgevoerd
met kennis van hoe het allemaal is uitgedraaid.

2.2.2. Gepland?
De term `taalplanning' heeft, sinds hij in de jaren vijftig voor het eerst opdook,
een betekenisverandering ondergaan. Vroeger ging men ervan uit dat er bij taalplanning een plan was, dat gevolgd moet worden en dat in zijn ideale vorm verschillende stappen inhoudt. In een eerste fase worden er gegevens over de context verzameld, die dan in een tweede fase tot een concreet plan uitgewerkt worden. In een derde fase wordt het plan geïmplementeerd, iets wat voor het slagen
van het hele plan vanzelfsprekend van groot belang is. In een vierde fase worden de vorige stappen geëvalueerd (vgl. Rubin, 1971). Maar juist op het geplande van taalplanning is er in de laatste jaren veel commentaar gegeven.
Taalplanning gebeurt in de meeste gevallen niet volgens een rationeel, wel
bepaald schema. In de recente literatuur is er dan ook een relatief grote consensus om bij language planning alle soorten bewust ingrijpen te plaatsen, met het
inzicht in het achterhoofd natuurlijk dat dit in meerdere of mindere mate op traditioneel geplande wijze kan gebeuren.

2.2.3. Bewust?
Dit brengt ons tot een volgend probleem, namelijk hoe bewust een bepaalde actie
ondernomen wordt. Een ingreep kan tot doel hebben om de status van een taal
te verhogen of een actie kan tot gevolg hebben dat de status van een taal verhoogd wordt. Beide handelingen kunnen niet met elkaar gelijkgesteld worden.
Hoewel de verhoopte uitkomst van het eerste, het tweede is, is er een grens. Bij
het eerste was er een intentionele tussenkomst die een verandering in de status tot
doel had. In dat geval kunnen we van planning spreken. In het tweede voorbeeld
kan deze uitkomst ook niet-intentioneel zijn en is het eigenlijk geen planning.

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN /

449

Door deze verwarring tussen doelstelling en gevolg, is het vaak moeilijk, de
verschillende taalplanningssoorten af te bakenen. Zo kan statusplanning ook
onrechtstreekse gevolgen voor het prestige van de taal hebben in die zin dat
een taal met officiële status vaak meer aanzien geniet dan een taal zonder officiële erkenning. Indien het oorspronkelijke doel echter niet het prestige van de
taal was, kunnen we hier niet van prestigeplanning spreken. Passen we dit toe
op de Gelijkheidswet, dan zien we meteen de moeilijkheid van deze afbakening in. De Gelijkheidswet probeerde de status van het Nederlands in België
te verhogen, door er een officiële taal van te maken. Het is vanzelfsprekend
dat deze wet ook een verhoging in het prestige van de taal tot gevolg had.
Opdat het tot prestigeplanning gerekend zou kunnen worden, moet het doel
van de actie ook een verhoging van het prestige geweest zijn.
Gezien het feit dat met historische materiaal gewerkt wordt, is het vaak moeilijk te achterhalen wat intentioneel was en wat niet. Duidelijk is echter, dat de
afbakening van taalplanning net met deze kwestie samenvalt: alleen bewuste,
intentionele veranderingen behoren tot het domein van taalplanning.

3. DE MATRIX EN DE ANALYSENIVEAUS
3.1. INLEIDING
De bovenstaande inzichten in de theorie en praktijk van taalplanning hebben
als achtergrond gediend om de informatie uit het Vlaanderen van de negentiende eeuw te ordenen. Kennis van de Belgische situatie diende om mogelijke
indelingen op scherp te kunnen stellen. In dit hoofdstukje probeer ik uit te leggen vanuit welke perspectieven het geheel van initiatieven bekeken kan worden. Deze perspectieven of niveaus heb ik gekozen als steunpunten voor een
matrix, waarin mijn informatie verzameld wordt.

3.2. PERSPECTIEVEN EN NIVEAUS
3.2.1. Een eerste perspectief vertrekt vanuit de uitvoerder of initiatiefnemer
van de taalplanningsactie. Een overzicht van de verschillende taalplanningsinitiatieven, vertrekkende vanuit wie de initiatiefnemer ervan was, belooft
interessant te zijn, aangezien niet alleen de overheid, maar ook allerhande
organisaties en zelfs privé-personen aan taalplanning gedaan hebben. Voor de
materiaalverzameling ben ik per initiatiefnemer gaan kijken wat er gebeurd is.
De informatie over de andere perspectieven en niveaus (zie 3.2.2. en verder)
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staan bijgevolg per actor gerangschikt. De matrix die in dit artikel als voorbeeld gebruikt wordt, verzamelt de taalplanningsinitiatieven uitgaande van de
`Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde'. Alleen die initiatieven, die tot een zekere actie van de Academie geleid hebben, worden
opgenomen. Indien ze geen gevolg hebben gehad, staan ze niet in de tabellen,
maar ze worden wel in rekening gebracht om een idee te krijgen van de werking en de politiek van de Academie (zie ook hoofdstuk 5).
Verschillende soorten initiatoren hebben andere mogelijkheden om hun politiek door te voeren. Zo heeft de overheid een heel administratief apparaat ter
beschikking, wat niet het geval hoeft te zijn voor andere organisaties, die vaak
naar andere manieren op zoek moeten gaan. De aard van de initiatiefnemende organisatie heeft bovendien vaak gevolgen voor het prestige dat van een
bepaalde maatregel uitgaat, wat dan weer consequenties kan hebben voor de
gebruiksbereidheid ervan. Indien een Academie een spellingverandering uitvaardigt, zullen meer mensen bereid zijn de gewijzigde spelling ook werkelijk
te gebruiken, dan wanneer de verandering uitgaat van een kleine vereniging.
De Academie kan meer gewicht in de schaal leggen.
Vanuit het inzicht dat er een soort hiërarchie bestaat in de verschillende types van
initiatiefnemers die we in het taalplanningsproces in Vlaanderen hebben gezien,
heb ik vijf verschillende soorten organisatorische entiteiten onderscheiden:
a. De overheid
b. Instellingen, commissies e.a. ingesteld door de overheid: de Academie,
de Grievencommissie, de Académie, de Spellingcommissie, ...
c. Overkoepelende' verenigingen, instellingen en commissies, die niet dot
de overheid ingesteld zijn: de Nederlandse Congressen, het
Taalverbond, het Davidsfonds, het Willemsfonds
d. `Gewone' verenigingen: de 'Association flamande pour la vulgarisation
de la langue francaise', Met Tijd en Vlijt, ...
e. Individuen: de persoonlijke actie en invloed van een aantal belangrijke
individuen mag niet onderschat worden

2

Met `overkoepelend' bedoel ik dat er verschillende kleinere organisaties, soms van verschillende, soms van gelijkgezinde politieke achtergrond, lid zijn van deze verenigingen, commissies, instellingen.
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3.2.2. Een tweede mogelijk beschouwingsniveau is de focus van de taalplanning.
Wordt statusplanning, corpusplanning, verwervingsplanning of prestigeplanning nagestreefd? Zoals op de matrix te zien is (zie bijlage), wordt een onderscheid gemaakt tussen een primaire en een secundaire planningsfocus. In veel
gevallen van taalplanning focust de initiatiefnemer zich immers op meer dan één
categorie. Onder de hoofdingen `welk niveau' en `preciezer' wordt meer uitleg
gegeven over het niveau dat deze telkens andere planningsacties tot doel hebben.
Voor de verschillende soorten planning zijn de niveaus telkens anders. Bij statusplanning is de vraag `welk niveau' eigenlijk de vraag naar de functie van de
taal die binnen een bepaald domein gepland wordt. Indien men de status van het
Nederlands binnen het onderwijs plant, kan het gaan over het Nederlands als
voertaal, als onderwijsvak of als administratietaal. Voor corpusplanning wordt
hier naar het structurele niveau gevraagd, bijvoorbeeld het lexicon, de spelling,
de uitspraak, ... Verwervingsplanning kan zich o.a. richten op de kwaliteit van
de schoolboeken of op de taal van de leerkrachten. Bij prestigeplanning zou dit
deeltje in de matrix ingevuld kunnen worden door bijvoorbeeld een verhoging
van het aantal hoogstaande literaire publicaties. De vraag naar een `precisering'
hiervan (zie matrix kolom 6), heb ik alleen voor corpusplanning gebruikt: binnen het niveau lexicon kunnen bijvoorbeeld nog verschillende niveaus onderscheiden worden, zoals barbarismen, vak- en kunstwoorden, enz.
3.2.3. Een derde perspectief bekijkt het domein waarvoor deze planning
bestemd is: onderwijs, wetenschappen, gerecht, administratie, enz. Voor statusplanning is dit domein steeds ingevuld, omdat statusplanning van zijn aard uit
voor een bepaald domein bestemd is. Maar andere soorten planning zijn vaak
ook op een bepaald domein gericht. Een corpusplanningsinitiatief kan bestemd
zijn voor het gerecht. Of een prestigeplanningsinitiatief kan gericht zijn op taalgebruik in de administratie. Nog een mogelijkheid is een verwervingsplanningsinitiatief dat als doel de taalkennis, in het onderwijs, van de leerkrachten heeft.
Maar in de laatste drie planningssoorten kan het ook zijn dat een initiatief niet
binnen de grens van een domein valt. Zo kan een corpusplanningsinitiatief de
spelling van een taal in het algemeen regelen. In dat geval wordt het domein niet
ingevuld.
3.2.4. In een volgende kolom, onder de titel `Hoe bereiken?' wordt waar nodig
nauwkeuriger gesteld hoe men tracht het beoogde planningsdoel en -niveau te
bereiken. Dit aparte onderdeel is het vaakst nodig voor corpusplanning,
omdat daar de actie nog specifieker uitgelegd kan worden. "Hoe wordt aan
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corpusplanning gedaan op het niveau van het lexicon?" zou dan beantwoord
kunnen worden met "taalzuivering" of "uitbouw". Indien we, zoals in het
geval van de vertaling van de Pharmacopea Belgica, te maken hebben met een
initiatief dat een verbetering van de status en het prestige van het Nederlands
tot doel gehad heeft, kunnen we ons de vraag stellen, hoe men dit inhoudelijk
heeft proberen te bereiken. Het antwoord in dit geval zou een verhoging van
de cultiveringsgraad kunnen zijn. Wat de laatste rij van de matrix betreft,
komt de kwestie naar voren, op welke manier de Academie geprobeerd heeft
om via verwervingsplanning de kwaliteit van de voertaal in het onderwijs te
verbeteren. Op die manier kan de maatregel binnen de bredere categorie van
`verbetering inspectie' geplaatst worden.

3.2.5. Nog een andere mogelijkheid om het geheel te bekijken is vanuit het
perspectief hoe een bepaalde maatregel uitgevoerd wordt of aan de man
gebracht is. Hier wordt een antwoord gegeven op de vraag hoe de Academie
haar planningsdoel concreet ten uitvoer gebracht heeft. Heeft ze zelf geageerd,
bijvoorbeeld door een prijsvraag uit te schrijven of een speciale commissie op
te richten? Heeft ze een verzoek gericht aan de overheid om een bepaalde actie
te ondernemen? Heeft ze een overheidsactie gecorrigeerd door de overheid
erop te wijzen dat er wetten bestaan en dat die nageleefd moeten worden?
Deze perspectieven maken het mogelijk om vanuit een steeds verschillend
gezichtspunt te bekijken wat er gebeurd is en ook hoe dit gebeurd is. Hoewel
ze geen plaats hebben in de matrix, spreekt het vanzelf dat ook de context
waarin de maatregel beraamd en uitgevoerd wordt, alsook de bedoelingen van
de planners, fundamentele informatie zijn. Ik kom daarop later nog terug.

3.3. EEN PROTOMODEL VAN DE MATRIX
In bijlage 1 heb ik een protomodel van de matrix voorgesteld. De voorstelling
is louter illustratief. Ik heb er niet alle categorieën in geplaatst die ik in mijn

oorspronkelijke tabel heb gezet. Bovendien zijn er meer initiatieven uitgaande
van de Academie geweest. Ook de wijze van dataverwerking kan ik in het
kader van dit artikel niet uitleggen. De oorspronkelijke matrix is een Excelwerkblad, waarin ik per perspectief de informatie kan filteren. Dit maakt de
data gemakkelijker hanteerbaar in de zin van wat er in hoofdstuk 4 en 5
ondernomen wordt.
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4. INTERACTIE TUSSEN VERSCHILLENDE PERSPECTIEVEN EN NIVEAUS
4.1. De veelheid van informatie die ik verzameld heb m.b.t. taalplanningsinitiatieven in Vlaanderen in de periode 1795-1914 kan, zoals ik net geillustreerd heb,
vanuit verscheidene perspectieven bekeken worden. Je kunt dan verschillende,
aparte verhalen neerschrijven over wat er binnen elke invalshoek gebeurd is,
maar interessanter wordt het nog, wanneer de interactie tussen de verschillende
optieken bekeken wordt. We zijn in dit artikel nu op het punt aangekomen, dat
een reflectie aan de orde is, over wat deze interactie kan inhouden, en tot welke
vragen ze kan leiden. Ik probeer de verschillende combinatiemogelijkheden aan
de hand van wat er binnen de Academie gebeurd is, te illustreren. Het is vooral
mijn bedoeling om mijn methodologie en de mogelijkheden ervan toe te lichten.
4.2. Een eerste optie is het bekijken van de verschillende soorten planning die
door één bepaalde initiatiefnemer doorgevoerd zijn, in dit geval de Academie.
Dit betekent dat alle informatie geordend wordt naargelang de primaire aard
van de planning. Binnen elk soort planning kunnen we dan bovendien meer
aandacht besteden aan de precieze niveaus die de planning wou bereiken, hoe
men dit wou bereiken, en hoe de Academie haar taalplanningsstandpunten in
echte maatregelen trachtte te verzilveren.
Na verzameling van de acties van de Academie in de matrix, bleek duidelijk dat
het aandeel van statusplanning en corpusplanning ongeveer even groot is
geweest, terwijl er ook aan verwervingsplanning gedaan is, maar op kleinere
schaal. Wat prestigeplanning betreft, heb ik geen voorbeelden kunnen vinden,
die als primaire focus het prestige van de taal hadden. Wel zijn er maatregelen
getroffen die dit als secundair doel hadden. En vanzelfsprekend hebben veel
maatregelen die oorspronkelijk niet het prestige van de taal als doel hadden, uiteindelijk toch veranderingen in het prestige teweeggebracht. Toch kan deze laatste categorie bezwaarlijk tot prestigeplanning gerekend worden (zie ook 2.2.).
Wat vertelt de gestockeerde informatie ons over de statusplanning die de
Academie tijdens de periode 1886-1914 ten uitvoer gebracht heeft? De status
van het Nederlands in het onderwijs werd het vaakst geviseerd, en dit gold
zowel voor het lager, het middelbaar, als het hoger onderwijs. Via een verbetering van de inspectie, restricties op het uitreiken van diploma's en het eisen
van Nederlandstalige leerkrachten, heeft men gepoogd de status van het
Nederlands als voertaal en als onderwijsvak te verhogen. De Academie heeft
geprobeerd deze planningsissues op verschillende manieren aan de man te
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brengen: door de regering te verzoeken om maatregelen te treffen, door correctief op te treden in het geval wetten dit al regelden maar werden overtreden,
door prijsvragen uit te schrijven, of door uitvoerend en begeleidend op te treden in de vorm van de oprichting van een speciale commissie.
Ook de status van het Nederlands in het bestuur is heel af en toe aan de orde
geweest. Vooral de functie van het Nederlands als correspondentietaal werd
verdedigd door correctief op te treden wanneer de Academie door een overheid niet in het Nederlands aangeschreven werd.
Bovendien werden een aantal initiatieven genomen, die de status van het
Nederlands in de wetenschappen moest verbeteren. De Academie probeerde
de overheid aan te sporen om meer wetenschappelijke publicaties in het
Nederlands te ondersteunen. Ook droeg ze zelf haar steentje bij door in haar
Verslagen en Mededelingen plaats te maken voor wetenschappelijke publicaties in het Nederlands.
Corpusplanning nam eveneens een prominente plaats in. Vooral het niveau
van het lexicon stond vaak in de kijker. Bastaardwoorden, regionale woordenschat en vak- en kunstwoorden stonden in het middelpunt. De bastaardwoorden werden aan taalzuivering onderworpen en dit gebeurde meestal
d.m.v. prijsvragen. Wat de regionale woordenschat betreft, was er in de eerste
plaats een normeringsprobleem: welke regionale woorden moesten wel, en
welke niet tot de norm gerekend worden. De Academie probeerde op dit vlak
haar invloed bij de redactie van het Woordenboek der Nederlandsche Taal'
uit te breiden. De actie `ten voordele' van de kunst- en vakwoorden bevond
zich voornamelijk op het vlak van de uitbouw van de taal. Dit gebeurde vooral door het uitschrijven van prijsvragen. Bovendien werd voor het domein
onderwijs een speciale commissie opgericht, die de mogelijkheden van de eenheid in de terminologie van de Nederlandse spraakkunst moest onderzoeken.
Op het gebied van de spelling raadde de Academie de overheid aan om vast te
houden aan de spelling van 1864. Er was, zeker nadat ook de
Kollewijnspelling in omloop kwam, veel behoefte aan een duidelijke uitspraak
over de norm, vooral in onderwijs en administratie. Wat de uitspraak betreft,
was er vanuit het onderwijs eveneens veel vraag naar een norm. De Academie
gaf richtlijnen aan leerkrachten, deed een aantal voorstellen aan de Minister
van Onderwijs om de zuivere uitspraak in het onderwijs te vrijwaren, schreef
prijsvragen uit, maar gaf geen uitsluitsel over wat de zuivere uitspraak was.
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Verwervingsplanning verdient als derde categorie ook enige uitleg. Hoewel de
meeste statusplanningsinitiatieven in het onderwijs ook een verhoging van de
competentie tot gevolg hadden, heb ik het hier over initiatieven waarbij we dit
als primair doel kunnen beschouwen. De meeste van deze initiatieven hadden
een verbetering van de kwaliteit van de onderwijstaal als doel, en zochten hun
heil in een verbetering van de inspectie. Om dit te bereiken, deed men in één
geval een verzoek aan de regering, in een ander geval trad men correctief op,
omdat de wet van 1883 niet nageleefd werd. Een ander initiatief beoogde een
verbetering van het niveau van de schoolboeken d.m.v. een prijsvraag.
Zoals vermeld heb ik geen enkel initiatief als pure prestigeplanning geïnterpreteerd. Wel zijn er een heleboel initiatieven geweest, die dit in secundaire zin
beoogd hebben. Door te ijveren, bijvoorbeeld, dat het Nederlands voor wetenschappelijke publicaties gebruikt werd, steeg het cultuurniveau en ook het prestige van de taal.
Door de informatie op deze manier samen te leggen, krijgt men een mooi overzicht van welke taalplanningscategorieën bij de Academie het overwicht hadden en op welke manier men probeerde bepaalde talige niveaus te bereiken3.
Interessanter wordt het natuurlijk, wanneer we over dit soort informatie
beschikken van verschillende soorten initiatiefnemers. Op die manier kunnen
vergelijkingen gemaakt. Die zouden dan tot een overzicht kunnen leiden van
hoe verschillende soorten actoren een voorkeur hebben voor een bepaald
soort planning, of hoe ze binnen een planningssoort een bepaald soort uitvoeringswijze prefereren. Zo zou een evaluatie van succes of falen van verschillen actoren binnen handbereik liggen.
4.3. Een tweede analysemogelijkheid vertelt welke verschillende soorten planning er binnen de verschillende domeinen geweest zijn, en analyseert de syner-

Om een volledig overzicht van de initiatieven te verzekeren, heb ik de Verslagen en

Mededelingen en de Jaarboeken van de Academie van de periode 1887-1914 doorgenomen.
Alleen initiatieven die werkelijk tot actie geleid hebben, heb ik opgenomen. Ook het

Gedenkboek voor het 25-jarig bestaan van de Academie en het standaardwerk van Rombauts
(1979-1981), zijn hierin van belang geweest. Hoewel het mogelijk is dat een aantal intiatieven
aan mijn aandacht ontsnapten, is de verzamelde informatie wel gedetailleerd genoeg om tendensen op te sporen.
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gie ertussen. Omdat er in de Academie vooral binnen het domein van het
onderwijs geageerd werd, kunnen we dit niveau verder onderzoeken. De informatie over wat er gebeurd is, heb ik grotendeels al onder 4.2. uiteengezet. De
vraag die zich hier aanbiedt, is die naar de synergie tussen de verschillende
soorten planning.
Hoewel het moeilijk is om dit soort analyses te maken binnen het veld van één
initiatiefnemer, kan binnen de Academie zeker van een bepaalde synergie tussen status- en verwervingsplanning gesproken worden. Zoals reeds vermeld
werd er veel geijverd voor de status van het Nederlands als voertaal. Om dit
te kunnen realiseren, waren er echter Nederlandskundige leerkrachten nodig:
er moest dus aan de competentie van de leerkrachten gewerkt worden, wat
dan weer onder de noemer verwervingsplanning viel. Om de controle hierop
te verzekeren werd er voor het lager onderwijs geijverd voor zowel de status
van het Nederlands binnen de inspectie, als de competentie van inspecteurs
om correct Nederlands te praten. Toch ging dit laatste bijvoorbeeld niet hand
in hand met het duidelijk stellen van wat de norm was. Er was dus sprake van
een gebrek aan corpusplanning: indien men wil verzekeren dat in het onderwijs competente leerkrachten het `juiste' Nederlands aan de leerlingen overbrengen, is duidelijkheid nodig over wat de norm is, en juist daar trad de
Academie eerder aarzelend op.
Hoewel de vorige alinea ongeveer illustreert wat de mogelijkheden van dit
soort analyses is, geldt hier ook weer, dat pas echt tot interessante resultaten
gekomen zal worden, indien we de informatie van verschillende instanties
samenleggen. Zo greep de Academie vaak in, wanneer een bepaalde maatregel door de overheid genomen werd. Toen in 1898 de Gelijkheidswet het
Nederlands en het Frans als officiële talen van België aanduidde, zette de.
Academie de overheid ertoe aan, om de vertalingen van Franse teksten op correcte wijze te laten gebeuren. Dit is een illustratie van planningssynergie tussen verschillende organisatorische entiteiten.
4.4. Nog interessanter wordt het, indien het element tijd mee verrekend wordt.
Aan de ene kant kan dit betekenen dat een synchrone doorsnede gemaakt
wordt, waarin de samenwerking en synergie tussen de verschillende klassen,
categorieën, actoren en initiatieven bekeken wordt. Aan de andere kant kunnen we, bijvoorbeeld, bekijken hoe bepaalde tendensen door de jaren heen
geëvolueerd zijn. Vanuit chronologisch oogpunt is het interessant om te bekij-
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ken of de aard waarop aan taalplanning gedaan is, veranderd is, of om te kijken of de synergie tussen bepaalde soorten planning zich door de jaren heen
binnen bepaalde domeinen gewijzigd heeft. Hoewel de mogelijkheden van dit
soort analyse binnen één bepaalde initiatiefnemer al resultaten kan opleveren,
is dit bij een combinatie van initiatoren natuurlijk nog interessanter.
4.5. Deze analysemogelijkheden zeggen al heel veel, maar vanzelfsprekend
staat niet alle informatie, die nodig zou zijn om zich een beeld te vormen van
de taalplanningsstrategieën en categorieën en hun effect op de evolutie van het
Nederlands, in de matrix. De maatregelen gebeuren immers niet in een
vacuum. Zoals ik reeds vroeger gezegd heb, hebben we nog relatief weinig stil
gestaan bij de initiatiefnemer en de vraag waarom hij onderneemt wat hij
onderneemt, vanuit welke achtergrond hij vertrekt, door welke organisatorische structuur hij ondersteund werd. Ook de historische context waarin een
beslissing genomen wordt, is belangrijk.
Bovendien zijn we enkel uitgegaan van de werkelijke initiatieven die genomen
werden. Om het geheel echt te kunnen doorgronden, moeten ook de errond
hangende discussies evenals de voorstellen die het niet haalden, bekeken worden. Tussen de politiek en de planning staat immers de consensus of het debat.
Alleen op die wijze kunnen we ook naar een antwoord toewerken op de vraag,
wat de politiek van een bepaalde instelling of initiatiefnemer was, en waarom
uit verschillende mogelijke werkwijzen er een bepaalde gekozen werd.
In het volgende hoofdstukje ga ik op deze factoren dieper in.
5. EVALUATIE
5.1. De informatie die op zinvolle wijze geïnventariseerd is, waarvan de verschillende klassen op boven vernoemde wijze gecombineerd zijn, moet vervolgens geëvalueerd worden. De inzichten die uit de analyses gekomen zijn, moeten verwerkt worden en we moeten proberen een antwoord te vinden op de
belangrijkste onderzoeksvragen:
– Wat was de politiek van de overheid? Wat wilde ze bereiken? Hoe heeft
ze geprobeerd om dit te bereiken? Wat was de strategie? Waarom deed
ze juist dit en niet iets anders, m.a.w. wat was de motivatie?
Wat was de reactie op deze politiek? Hoe hebben verschillende maatschappelijke groepen erop gereageerd? Wat wilden ze bereiken en hoe
hebben ze geprobeerd dit te bereiken? Wat was hun strategie?
Waarom? Hebben ze samen met, of juist tegen de overheid gewerkt?
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We moeten dus uitzoeken wat de verschillende taalpolitieke richtingen van de
verscheidene deelnemers waren, wat de daaruit resulterende planningsacties
waren, en waarom men de wegen koos die men koos. Speciale aandacht moet
worden geschonken aan de conflicten die hierbij ontstonden, maar ook voor
de uit deze conflicten resulterende dynamiek. Vanuit deze achtergrond kunnen we dan beginnen met een evaluatie van welke planningsstrategieën en
welke werkwijzen veranderingen gebracht hebben in de verschillende aspecten
die de positie van een taal bepalen. Wat is er gebeurd op het gebied van het
gebruik, het prestige, de mate van beheersing, de gebruiksbereidheid en de
bruikbaarheid van het Nederlands binnen de verschillende domeinen of in het
algemeen? Die vraag zal meteen ook een antwoord geven op de zaken die uiteindelijk niet bereikt werden, of op verworvenheden waar taalplanning voor
niets tussen zat. Immers, zoals we reeds gezien hebben, één van de attributen
van de positie van een taal in een maatschappij is de socio-culturele status van
de sprekers ervan. Het is mogelijk dat de positie van een taal verandert, omdat
de sociale en economische status van de sprekers ervan door de jaren heen is
veranderd. In dat geval kunnen we niet van taalplanning spreken. Het is noodzakelijk beide mogelijkheden duidelijk af te bakenen.
5.2. Een eerste fase van een dergelijke evaluatie is een analyse van de verschillende strategieën. Wat was de politiek van een bepaalde initiatiefnemer, wat
was de planning? Waarom werd een bepaalde strategie gekozen. Welke vergelijkingen kunnen we op dat gebied maken met wat er bij andere initiatiefnemers gebeurd is? Hoe is erop gereageerd en tot welke actie heeft dit bij andere
initiatiefnemers geleid?
De politiek van de Academie kan vooral uit de discussies afgeleid worden, die
binnen haar muren gevoerd werden. Er zetelden in de Academie mensen van
allerhande strekkingen, wat betekende dat er vaak naar een compromis moest
worden gezocht. In de discussies die gevoerd werden alvorens tot een initiatief
over te gaan, kunnen we twee soorten onderscheiden: aan de ene kant werd
gediscussieerd over wat inhoudelijk haalbaar was, aan de andere kant over de
manier waarop iets verzocht of uitgevoerd zou worden.
Toen in 1887 de wet op het Hoger Onderwijs herzien werd, bestond de vrees dat
voor de studenten van de Letteren en Wijsbegeerte de keuze tussen Nederlandse
of Franse letterkunde zou wegvallen ten gunste van het vak Franse letterkunde.
Iedereen binnen de Academie was het er inhoudelijk over eens dat de keuze
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moest blijven bestaan. Maar er was geen eensgezindheid over hoe men dit aan
de regering zou overbrengen. Aan de ene kant stonden de voorstanders van de
Academie als een studerend en niet als een strijdend corps. Zij vonden dat de
Academie niet correctief kon optreden tegenover de overheid die haar ingesteld
had. Aan de andere kant stonden zij die vonden dat letterkunde en taalgrieven
heel nauw met elkaar verwant waren en dat de Academie dus wel moest ageren.
De kant die voor het versturen van een verzoekschrift was, won het pleit, de
andere kant kreeg gelijk in die zin dat bij elke zulke gelegenheid steeds over de
wenselijkheid van een initiatief gestemd zou worden. De rol van de Academie
werd dus door iedereen anders geïnterpreteerd en dit is een constante in de politiek van de Academie tussen 1886 en 1914.
Bovendien waren er inhoudelijke discussies omdat niet iedereen dezelfde doelstellingen had. Een voorbeeld hiervan is de uitspraak van het Nederlands in
het onderwijs. Omdat er binnen de Academie een felle discussie aan de gang
was over wat de norm voor de uitspraak moest zijn, was het moeilijk hierover
eensgezindheid te verkrijgen. Dit leidde tot het feit dat de Academie geen
ondubbelzinnige uitspraak deed over wat de zuivere uitspraak was, alleen over
hoe ze in te voeren werd één en ander gezegd. Ook dit element is een constante `kracht' achter de politiek van de Academie.
De strategie en politiek van de Academie ten gronde te beschrijven, zou ons in
het kader van dit artikel te ver brengen. Toch zijn er een aantal krachtlijnen te
ontdekken. De voorzichtigheid van de Academie in de formulering van haar
wensen, zowel op inhoudelijk als op strategisch vlak, valt meteen op.
Verschillende keren was er discussie over de manier waarop er geageerd zou
worden, of wat er gevraagd of aanbevolen zou worden. Hoewel dit bij het
nemen van statusplanningsbeslissingen misschien nog te verklaren was door
het feit dat de Academie het haar rol niet achtte hierin werkelijk krachtdadig
te interveniëren (hoewel ook hier anderen andere meningen toegedaan waren),
is het merkwaardig dat zij in corpusplanningsissues, zelfs wanneer uitdrukkelijk op de kennis van de Academie een beroep werd gedaan om onduidelijkheden op te lossen, geen uitspraak deed.
Natuurlijk was de Academie een weerspiegeling van de verschillende strekkingen die in de maatschappij aanwezig waren. Bij het ontstaan van de
Academie was er de tegenstelling tussen katholieken en liberalen geweest. Het
overwicht van de katholieke fractie zou een constante zijn in de hele periode
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1886-1914, wat niet betekende dat er geen liberalen in de Academie opgenomen werden. Het broze evenwicht dat er ontstond had zo zijn gevolgen voor
de krachtdadigheid van de Academie, bijvoorbeeld wanneer het aankwam op
de actie voor de vernederlandsing van het katholiek middelbaar onderwijs.
Ook de tegenstelling tussen integrationisten en particularisten kon niet buiten
de Academie gehouden worden. Dit had dan weer gevolgen voor het gebrek
aan normerend optreden van de Academie, zoals reeds aangestipt.
Indien mogelijk was het de politiek van de Academie om zich boven deze discussies te stellen, iets waar ze meestal goed in slaagde door de voorzichtige strategie
die ze volgde. Toen in 1902 een taalzuiverend werk (Overzicht van de meest voorkomende misslagen bij het gebruiken van de Nederlandsche taal, ingezonden door
A.-C. M) beoordeeld moest worden, liet de Academie deze taak over aan Willem
de Vreese en Prayon Van Zuylen, die over deze materie tegengestelde meningen
hadden, die tot uiting kwam in de talloze discussies tussen beide academieleden.
Zelfs wanneer de Academie, zoals in het geval van het middelbaar onderwijs,
een radicaal standpunt innam, namelijk dat de voertaal overal Nederlands
moest zijn, zou de gevolgde strategie niet radicaal zijn. Qua planningsmaatregelen nam de Academie inderdaad in veel gevallen vooral de taak op zich, om
een studerend, raadgevend lichaam te zijn, vooral door het oprichten van
commissies, het uitschrijven van prijsvragen, het verlenen van publicatieruimte. Het is, denk ik, vooral in dit soort acties dat de betekenis van de Academie
in de periode 1886-1914 gezien moet worden.
Een verdere en preciezere analyse van de acties van de Academie zal mogelijk
zijn, wanneer de resultaten met die van andere initiatiefnemers vergeleken
kunnen worden.
5.3. Vervolgens is de vraag van de impact van de planning van belang. In
welke mate hebben de activiteiten van de Academie bijgedragen om de positie
van het Nederlands te veranderen in de periode 1886-1914? Wat zijn de resultaten ervan geweest? In hoeverre hebben ze de status, het prestige, de gebruiksbereidheid, de mate van beheersing en de structuur van het Nederlands veranderd? Hoe kunnen we dit evalueren?
Aan de ene kant zouden we naar de taalplanningsinitiatieven kunnen kijken,
en evalueren welke initiatieven gevolgen zouden kunnen hebben gehad voor
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de verschillende attributen die de positie van een taal bepalen. ' De analyses die
we gemaakt hebben vanuit de verschillende perspectieven, zouden ons hierbij
kunnen helpen, zeker daar waar de synergie van verschillende planningsinitiatieven bekeken wordt. Hoewel een volledige analyse hier uit den boze is,
kan ik wel illustratief te werk gaan. Ik heb er in het kader van het onderwijs
op gewezen dat er heel wat gedaan is voor de status en de beheersing van het
Nederlands, maar dat de Academie vaak moeite had om een bepaalde norm
duidelijk te stellen, wat bijvoorbeeld de competentie weer op de helling zette.
Maar hoe zat het met zaken als het prestige en de gebruiksbereidheid. Wat
heeft de Academie ondernomen dat deze elementen zou hebben kunnen beïnvloed?
Heel belangrijk voor het prestige van een taal is de cultiveringsgraad ervan.
Door het gebruik van het Nederlands in wetenschappelijke publicaties te
ondersteunen, heeft de Academie veel bijgedragen tot het prestige van het
Nederlands. Het voorbereidend werk op corpusplanningsgebied, zeker op het
vlak van de kunst- en vakwoorden, is hier van fundamenteel belang geweest.
Zonder een uitgebouwde taal is het immers moeilijk het prestige ervan te verhogen. Ook door te stellen dat de benaming van het in Vlaanderen gesproken
Nederlands niet langer `Vlaamse taal', maar `Nederlandse Taal' was, werd het
prestige van de taal verhoogd. Niet te vergeten bij de Academie zijn haar activiteiten inzake zowel hedendaagse als Middelnederlandse letterkunde. Door
op het gebied van het laatste een grote en hoogstaande wetenschappelijke activiteit aan de dag te leggen (vooral onder impuls van Willem de Vreese), werd
de geschiedenis van het Nederlands gedocumenteerd. Ook kan men stellen dat
de Academie, hoewel ze nooit een werkelijke norm stelde, door haar ijveren
voor de implementatie van een zuivere taal, geprobeerd heeft om van het
imago van een `boerse' taal af te geraken.
En hoe zat het met de gebruiksbereidheid? Zijn er inspanningen geleverd om
de gebruiksbereidheid van het Nederlands in bepaalde situaties te verbeteren?
Zijn er pogingen ondernomen om de attitudes t.a.v. het Nederlands positiever
te maken? Rechtstreekse initiatieven in die zin heb ik niet kunnen vinden.

4

Merk op dat we het hier over de gevolgen van planning, niet over de doelstelling ervan hebben. Zie ook 2.2.3.
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Natuurlijk ging het prestige van het Nederlands door het bestaan alleen al van
een Academie de hoogte in. Ook alle hierboven genoemde initiatieven, die het
prestige verhoogd hebben, hebben waarschijnlijk een positief gevolg gehad
voor de gebruiksbereidheid.
Maar deze analyse van het planningskader is onvoldoende. Fundamenteel is
de manier waarop een standpunt overgebracht werd. In hoeverre geraakte een
bepaalde intentie bij de taalgebruiker? Het zou kunnen dat de Academie met
een statusplanningsactie tot doel had om het Nederlands als voertaal in het
onderwijs te verstevigen en dat ze de regering verzocht om op dat vlak iets te
ondernemen. Dan hingen de gevolgen van deze taalplanningsactie niet alleen
af van het feit of de regering iets deed, maar ook hoe de regering iets deed. Een
ander voorbeeld zijn de prijsvragen. Hoewel het uitschrijven ervan een initiatief op zich was, hing het succes van een prijsvraag af van de kwaliteit van de
antwoorden, van het feit of er een uitgave kwam, en uiteindelijk ook van het
succes van deze laatste.
Indien de Academie een verzoek aan de overheid richtte, en de overheid
reageerde er niet op, dan was dat vanzelfsprekend het einde van de route van
het initiatief. Vond een bepaald verzoek wél weerklank, dan hing het er nog
van af, op welke manier iets geïmplementeerd werd. Indien de overheid bijvoorbeeld wel iets veranderde aan het aantal uren Nederlands in het uurrooster, maar op het terrein weinig controleerde, zou het gevolg van dit alles waarschijnlijk ook relatief miniem zijn. Zelfs indien er zware sancties voorzien zouden worden, was het geenszins zeker dat de regel ook geïmplementeerd werd.
Hoewel het dus van groot belang is om de levensweg van een bepaalde actie
na te gaan, en om te bekijken hoe de positie van de taal erdoor beïnvloed zou

kunnen worden, kunnen we pas door een evaluatie van het werkelijke gebruikte maken, kijken of een maatregel inderdaad ook gewerkt heeft. Er zijn onderzoeken die dit op verschillende manieren en voor verschillende niveaus hebben
proberen te verwezenlijken: Deneckere (1954), Van Goethem (1990),
Geeraerts en Grondelaers (1997), Vanhecke (1998), Vandenbussche (1999),
Deygers & Van Den Heede (2000). Dat het succes van taalplannings- en taalpolitieke maatregelen niet steeds is wat men ervan zou denken, wordt in dit
soort studies uit de doeken gedaan.
Ik kan echter niet op dezelfde manier in detail werken. Ik kan de verschillende strategieën, de politiek en de planning, de achterliggende ideologie analyseren en de inventarisering maken van wat er precies gedaan wordt. Ik kan
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de levensweg van een bepaalde taalpolitieke actie volgen en een evaluatie
maken van welke attributen beïnvloed zouden kunnen worden door de maatregel. De werkelijke gevolgen van de implementatie zal ik slechts hier en daar
kunnen aanwenden en aanstippen, maar niet ten gronde kunnen uitwerken.

6.

BESLUIT

Het is mijn bedoeling geweest om, aan de hand van de case-study van de
Academie, een methodologie voor te stellen, om taalplanning en taalpolitiek
te analyseren. Hoewel het niet mogelijk geweest is al tot sluitende antwoorden
te komen of om de politiek en de planning van de Academie al ten gronde te
analyseren, heb ik geprobeerd door voorbeelden de mogelijkheden van verdere analyse te verduidelijken. Ook voor de matrix geldt, dat die louter illustratief is. De uiteindelijke matrix is veel gedetailleerder.
Pas wanneer de opgesomde punten ten gronde onderzocht zijn, pas wanneer
de informatie van de verschillende actoren samengelegd en geanalyseerd is, zal
een antwoord op de vraag waarom bepaalde taalplanningsacties werken en
andere niet, binnen handbereik liggen.

7.
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8.2. WAT VERTELT BOVENSTAANDE MATRIX ONS?
1. De Academie probeert de status van het Nederlands als wetenschappelijke
taal verhogen, wetende dat dit ook het prestige van de taal ten goede zal
komen. Ze probeert dit te bereiken door een verzoek aan de bevoegde
minister te richten om van de Pharmacopea Belgica ook een Nederlandse
vertaling te laten maken.
2. De Academie wil de taalcompetentie van toekomstige leerkrachten verbeteren. Dit zal de verwerving van het Nederlands in de lagere scholen ten
goede komen. Het Nederlands moet voertaal in de lagere normaalschool
worden, op die manier wordt de talenopleiding van de leerkrachten verbeterd, wat een verhoging van de kwaliteit van het Nederlands als voertaal
en als onderwijsvak op de lagere school zal teweegbrengen. Op die manier
wordt de taalverwerving, het uiteindelijke doel, gestimuleerd. Ook dit
gebeurt via een verzoek aan de bevoegde minister.
3. De Academie stuurt een verzoek aan de bevoegde minister om in de officiële onderwijsinstellingen de spelling van 1864 te doen naleven. Ze probeert zich, door correctief op te treden, als normerende instelling te laten
gelden.
4. De Academie schrijft een prijsvraag uit om een overzicht te krijgen van de
gebreken van de bestaande schoolboeken. Op die manier probeert ze de
kwaliteit van de Nederlandstalige schoolboeken, die van fundamenteel
belang is voor zowel het Nederlands als voertaal, als het Nederlands als
onderwijsvak, te controleren. Dit moet de taalverwerving ten goede
komen.
5. De Academie stuurt een verzoek aan de bevoegde Minister om hem te vragen de Franse wetteksten correct te vertalen. Op die manier probeert ze de
overheid op haar voorbeeldfunctie inzake correct taalgebruik te wijzen.
Door middel van taalzuivering probeert ze de kwaliteit van de gebruikte
taal te verbeteren (corpusplanning).
6. De Academie wil de Nederlandse vakwoordenschat voor het notarisambt
uitbreiden en schrijft met dit doel een prijsvraag uit. Op die manier probeert ze aan corpusplanning te doen: het lexicon moet uitgebouwd worden
om aan de nieuwe noden te kunnen beantwoorden, die door de uitbreiding
van de functies van het Nederlands ontstaan zijn.
7. De Academie stuurt een verzoek aan de bevoegde minister. Hij zou moeten bemiddelen om een groter aandeel Zuid-Nederlandse woordenschat te
doen opnemen in het Woordenboek der Nederlandsche Taal'. Ook hier
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wil de Academie zich op corpusplanningsvlak als normerend lichaam doen
gelden, deze keer door meer plaats op te eisen voor regionale woordenschat.
8. De Academie verzoekt de overheid om haar niet meer in het Frans aan te
schrijven en treedt correctief op door naar de taalwet van 1878 te verwijzen. De status van het Nederlands als externe communicatietaal van het
bestuur moet gevrijwaard blijven.
9. De Academie verzoekt de bevoegde minister meer rekening te houden met
de talenkennis van de onderwijsinspectie. Door de kwaliteitseisen voor de
talenkennis van de inspectie te verhogen, verbetert het toezicht op het
Nederlands als voertaal en als onderwijsvak. Deze kwaliteitscontrole moet
een stimulans voor de taalverwerving op school betekenen.
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Een eeuw ambtelijk taalgebruik: taal, spelling
en woordenschat in de verslagen van het
Willebroekse Schepencollege (1818-1900).
Eline Vanhecke, Aspirant van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen,
Vrije Universiteit Brussel

1. INLEIDING

Traditioneel wordt er van uitgegaan dat de hogere klassen in de negentiende
eeuw in Vlaanderen in hoofdzaak Frans schreven. In het beste geval is er sprake van een diglossisch model, waarbij het Nederlands gereserveerd werd voor
informele functies. Recente research heeft aangetoond dat de echte situatie een
stuk gecompliceerder was. Niet alleen werd het Nederlands ook gebruikt voor
[+ prestige]-functies, maar we kunnen ervan uitgaan dat er in dat geschreven
Nederlands verschillende graden van formaliteit bestonden (Vandenbussche,
2001). De pragmatische aspecten van de variëteitenkeuze in geschreven documenten kunnen dus nu op grond van die inzichten worden onderzocht. Dat
moet ook gebeuren met die 19de-eeuwse schrijftaal in Vlaanderen die totnogtoe eigenlijk helemaal niet werd onderzocht, namelijk de stedelijke kanselarijtaal. Het project waar ik thans mee bezig ben moet die leemte opvullen.
Stadsscribenten zijn beroepsschrijvers, die een heel ander soort en veel meer
ervaring hebben dan de (meer) occasionele schrijvers, die totnogtoe hoofdzakelijk werden bestudeerd (Willemyns & Vandenbussche, 2000). Toch zijn er ook
een heleboel factoren inzake de sociale en linguïstische achtergrond die we niet
over ze weten: hoe specifiek hun opleiding was, of ze in beide talen schreven en
of ze dat ook formeel geleerd hadden, wat hun maatschappelijke rang en stand
was, enz. Het zijn allemaal dingen die in de verschillende steden en ook binnen
de kanselarij van één en dezelfde stad beslist heel erg verschillend konden zijn,
maar die men moet weten om hun schriftelijke output te beoordelen.
Een onderzoek naar het taalgebruik in stedelijke kanselarijen is dus ook belangrijk omdat er van een onderlinge beïnvloeding en feed back tussen de kanselarijtaal en de (Nederlandse) schrijftaal van de middengroepen en hogere klassen
mag worden uitgegaan. Zowel de stadsbestuurders, die beslisten over de taal-
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keuze van de stedelijke administraties als diegenen die er de functie van scribent
uitoefenden, behoorden grotendeels tot precies die sociale groepen.

1.2.
Het promotieonderzoek waar ik nu mee bezig ben zal een algemeen overzicht
geven van de belangrijkste aspecten van taalgebruik en taalvariatie in de
Vlaamse stadskanselarijen tijdens de 19de eeuw op grond van de gebruikelijke
(historisch-) sociolinguïstische variabelen en van een gestructureerd onderzoek
van de verschillende linguïstische niveaus. Het komt er op aan meer licht te laten
schijnen op de gecompliceerde taalverhoudingen in het 19de-eeuwse Vlaanderen
en de gediversifieerde en vaak contradictoire standaardiseringsprocessen die de
uitbouw van het 20ste-eeuwse zuidelijke Nederlands hebben voorbereid.
Twee dingen staan voor de goede afloop van een dergelijk onderzoek voorop: uiterste accuratesse bij het samenstellen en analyseren van het corpus en
het creëren van een meetinstrument om de linguïstische analyse mogelijk te
maken. Wat het laatste betreft dient er een catalogus van criteria te worden
aangelegd, die voor de 19de eeuw relevant zijn. Het meeste onderzoek over
19de-eeuwse taal was tot voor kort immers metalinguïstisch en heeft zich
vrijwel uitsluitend op intenties gericht. Ook in de studies die in de 19de eeuw
zelf werden gepubliceerd gaat het vooral om theoretische of prescriptieve
benaderingen en een geïdealiseerd taalbeeld, maar wordt er nagenoeg niets
gezegd over de effectief geschreven taal (Willemyns, 1997).
Om een en ander mogelijk te maken heb ik een tentatief meetinstrument opgesteld waarvan de bruikbaarheid voor het onderzoek van de spelling en het lexicon in een vooronderzoek werd uitgetest en daarna bijgesteld. Vanzelfsprekend
wordt er zoveel mogelijk met vergelijkbare teksten en tekstsoorten gewerkt. De
bedoeling van de hele linguïstische analyse is vastere grond onder de voeten te
krijgen wanneer we ons een voorstelling proberen te maken van de verschillende manieren waarop ambtenaren destijds met de Nederlandse taal plachten om
te gaan. Net als in vorige projecten van het VUB-research team worden uitsluitend teksten en zelfs tekstsoorten gebruikt, die voorheen nog nooit linguïstisch
geanalyseerd of voor een beschrijving van de taaltoestand gebezigd werden.

1.3.
In het onderhavige artikel zal ik de resultaten bespreken van een case study
die aan het nu sinds januari 2002 begonnen onderzoek voorafging, namelijk
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een studie van taalkeuze en taalgebruik in het 19de-eeuwse Willebroek, zoals
die tot uiting komen in een corpus van notulen van het Willebroekse schepencollege ' (Vanhecke, 1998). Uitgangspunt is de vraag of er een directe
relatie bestaat tussen taalkeuze en taalgebruik en de toentertijd uitermate
gevarieerde historisch-politieke context. De Franse periode (tot 1814), het
Verenigd Koninkrijk (tot 1830) en de Belgische periode vóór 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 Willebroekse kanselarij daarop
inspeelde en door werd beïnvloed zal hier worden aangetoond.

2. ONDERZOEKSOPZET EN METHODOLOGIE
Ten einde de taalkundige evolutie in voornoemde ambtelijke documenten te
kunnen nagaan, werden drie essentiële onderzoeksaspecten geanalyseerd.
Het eerste deel van het onderzoek was gericht op de taalkeuze. Hiervoor
werd de overgang van het gebruik van het Frans naar het Nederlands in de
verslagen nagegaan en werd onderzocht in hoeverre het gebruik van beide
talen afhankelijk was van factoren zoals de officiële taalmaatregelen, persoonlijke voorkeur en/of behandelde onderwerpen.
Het tweede onderzoeksaspect was de spelling. Hiervoor werd de problematiek rond het vastleggen van een uniforme Nederlandse spelling in de negentiende eeuw bekeken en werd nagegaan of de gebruikte spelling in de verslagen correspondeerde met de toenmalige bestaande en/of opgelegde spellingsystemen. Hierbij werd zoveel mogelijk gebruik gemaakt van woordenboeken uit de bestudeerde periode (o.a. Des Roches, 1816 & 1832).
Het derde onderzoekselement was het lexicon. Voor dit aspect werd de problematiek met betrekking tot het Nederlandse lexicon in de negentiende eeuw
nagegaan. Vervolgens werd aan de hand van specifieke literatuur (o.a. Meert,
1897 en Peeters, 1930) onderzocht in welke mate er een evolutie waarneembaar is in de gebruikte woordenschat van het betrokken onderzoekscorpus.

I

Geraadpleegde archiefstukken:
Gemeente-archief Willebroek. Beraadslagingen van het Schepencollege (1818-100).
Gemeente-archief Willebroek. Akten van de Burgerlijke Stand (1796-100).
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De keuze om de beraadslagingen van het schepencollege 2 voor de analyse te
gebruiken, werd bewust gemaakt. Dergelijk bronnenmateriaal betreft
immers een vrij formeel teksttype, waarbij de administratieve functie en
inhoud ervan nagenoeg geen ruimte laat voor persoonlijke inbreng van de
auteurs. De analyse van het ambtelijk taalgebruik wordt dus niet bemoeilijkt
door zeer uiteenlopende schrijfstijlen. Daarnaast behandelen de verslagen
van het Schepencollege verschillende administratieve en bestuurlijke onderwerpen, mededelingen aan de bevolking, jaarverslagen, enz. Ze geven bijgevolg niet alleen een idee van het (formele) schriftelijke taalgebruik in
Willebroek in de negentiende eeuw, maar bieden tegelijkertijd ook een algemeen beeld van de gemeente zelf in die periode.
Uit praktische overwegingen diende met steekproeven te worden gewerkt.
Per vijf jaar werden een tiental pagina's tekst zeer grondig onderzocht, de
overige teksten dienden ter ondersteuning van de bevindingen uit de in detail
onderzochte verslagen. Bovendien werd extra aandacht besteed aan de verslagen uit de specifieke periodes waarin een machtswissel plaats had of nieuwe taalwetten werden ingevoerd.
Om het effectieve taalgebruik in de ambtelijke stukken in de relevante historisch-linguïstische context te kunnen plaatsen (de norm, standaardisering, taalplanning en taalpolitiek in Vlaanderen in de negentiende eeuw) werd elk onderzoeksgedeelte op basis van een grondige literatuurstudie aan een overzichtelijk
referentiekader gekoppeld. In onderhavig artikel staan de onderzoeksresultaten
met betrekking tot de evolutie van het ambtelijk taalgebruik in Willebroek centraal, de taalkundige context wordt enkel in grote lijnen geschetst.

3 . TAALPOLITIEKE CONTEXT EN TAALWETGEVING
Vlaanderen werd in de negentiende eeuw geconfronteerd met zeer ingrijpende taalmaatregelen, zowel ten nadele als ten voordele van de positie van het
Nederlands. Vertrekkende van de gedachte "één volk, één taal" werd tijdens
z

De verslagen van het Willebroekse Schepencollege werden pas vanaf 1818 genotuleerd.
Om toch ook de toepassing van de opgelegde taalwetten tijdens de eerste twee decennia
van de negentiende eeuw te kunnen nagaan, diende nog een andere Willebroekse bron bij
het onderzoek betrokken te worden. Hiervoor werd een beroep gedaan op de akten van de
Burgerlijke Stand, die vanaf 1796 werden opgetekend.
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het Franse Bewind (1795-1814) een radicale verfransingspolitiek gevoerd.
Doordat het Frans op dat moment al grotendeels geïntegreerd was in het
bestuur en in de administratie (Willemyns, 1992) en reeds beschouwd werd
als de meest prestigieuze taal van Europa, kenden de taalmaatregelen die de
Franse bezetters namen nauwelijks tegenstand (De Vries, Willemyns &
Burger, 1993). De algemene verfransing werd trouwens gesteund door de
reeds grotendeels verfranste adel, burgerij en hogere clerus, daar zij zich
door het verschil in taalgebruik wilden en konden onderscheiden van de
lagere sociale klassen. Maar ondanks de wettelijke verbanning van het
Nederlands uit het openbare leven slaagden de Fransen er niet in om de
Vlaamse gewesten volledig te verfransen.
Desondanks had Koning Willem I vanaf het ontstaan van het Verenigd
Koninkrijk der Nederlanden (1814) te maken met een ernstig taalverschil in
zijn rijk. In de Noordelijke Nederlanden was het Nederlands de voertaal,
terwijl in het Zuiden de hogere sociale klassen Frans als voertaal hadden en
de lagere klassen meestal slechts een Vlaams dialect spraken. Om de eenheid
van het land te bevorderen, streefde hij, net zoals de Fransen, naar taaleenheid binnen zijn koninkrijk. De taalpolitiek die hij hiervoor hanteerde, was
vooral gericht op het herstellen en bevorderen van het gebruik van het
Nederlands in Vlaanderen. De verschillende taalmaatregelen die hij nam om
zijn koninkrijk te vernederlandsen, stuitten echter vanaf het begin op weerstand van de bevolking. Zo stribbelden de verfranste adel tegen om het
Nederlands als officiële taal te erkennen en verzette de lagere, dialectsprekende clerus zich tegen alles wat uit het protestantse Noorden kwam. Hierin
beïnvloedde zij ook de Vlaamse bevolking, die al argwanend stond tegenover de Hollanders (De Vries, Willemyns & Burger, 1993). Willems politiek
verliep in drie fasen: eerst werd er taalvrijheid geïntroduceerd (1814-1819),
daarna werd het Nederlands de officiële en verplichte administratieve taal in
Vlaanderen (1819-1829) en uiteindelijk werd de taalvrijheid hersteld (18291830) (De Jonghe, 1967).
Ondanks het feit dat Willem I niet in zijn opzet slaagde om de Zuidelijke
Nederlanden te vernederlandsen, werd tijdens zijn heerschappij toch de voedingsbodem gevormd voor het ontstaan van de Vlaamse Beweging en haar
strijd voor de erkenning van het Nederlands (Willemyns, 1992). In de autonome staat België, ontstaan in 1830, werd het Frans immers opnieuw
beschouwd als de belangrijkste landstaal. Tegen de dominante positie van
het Frans en de uitsluiting van het Nederlands uit openbare en officiële functies kwam echter geleidelijk aan verzet van Vlaamse zijde. De activisten van
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de Vlaamse beweging begonnen een lange en moeizame strijd tegen de verdrukking van het Nederlands en voor aangepaste taalwetten. Hun streven
naar het officieel aanvaarden van de taal werd echter laat bekroond: pas in
1873 werd een eerste wet inzake het taalgebruik ingevoerd en in 1898, na een
strijd van bijna 70 jaar, was België niet langer een uitsluitend Franstalige
staat, maar een land met twee officiële talen.
Het bovenstaande geeft slechts in grote lijnen de onstabiele positie van het
Nederlands in het negentiende-eeuwse Vlaanderen weer. In de onderstaande tabel
wordt een overzicht van de negentiende-eeuwse taalwetten gegeven (Tabel 1).3
FR

NL

1803

alle openbare akten in het Frans

1814

- taalvrijheid voor notariële akten (Fr. of Nl.)
- akten burgerl. stand in streektaal toegestaan

1819

Fr. officiële taal, Nl. toegelaten

1823

taalverplichting: Nl. wordt officiële taal

1829
1830
1831

notariële en ambtelijke akten in Fr. of Nl.
onbeperkte taalvrijheid: Fr. naast Nl.
- Fr. verplicht in openbare ambten,
beperkte Nl. faciliteiten voor burgers
grondwettelijke vrijheid van taalgebruik,
maar bestuurszaken in Fr.

1873

Nl. toegelaten in strafzaken

1878

Nl. toegelaten in bestuurszaken

1883

aanzet vernederlandsen middelbaar onderwijs

1898

gelijkheidswet

3 Tabel 1: Overzicht van de taalwetten m.b.t. het gebruik van het Nederlands (NL) en het
Frans (FR) in algemene bestuurszaken en administratie. De taalwetten zijn aangeduid op
een tijdas. De gearceerde stukken tonen aan welke taal officiëel of toegelaten was.
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Het is duidelijk dat het Frans, zowel door de wettelijke taalregeling, als door
sociaal-maatschappelijke factoren, zeer lang de aangewezen taal is geweest
voor het opstellen van ambtelijke documenten. Het Nederlands verkreeg pas
na een lange strijd een officiële positie in bestuur en administratie.
Hierbij dient in acht genomen te worden dat de besproken taalwetten in de
eerste plaats van toepassing waren op het centraal bestuur en de algemene
administratie. Er waren geen specifieke wetten of regelingen met betrekking
tot het gemeentelijke niveau. Ook in de geanalyseerde documenten zelf werden geen opmerkingen gevonden die duidden op een specifieke (lokale) taalpolitiek of een eventuele linguïstische voorkeur van het gemeentelijk
bestuur. Door het ontbreken van deze specifiekere informatie in taalhistoriografisch onderzoek van de negentiende eeuw (alsook in de primaire bronnen zelf) kon het onderzoek naar de taalkeuze alleen maar aan de algemene
taalwetgeving gekoppeld worden. Er werd met andere woorden uitgegaan
van de veronderstelling dat de regeling van het taalgebruik op centraal
bestuursniveau in zekere mate correspondeerde met de regeling op gemeentelijk vlak.

4. TAALKEUZE EN TOEPASSING VAN DE TAALWETGEVING IN
WILLEBROEK
Voor het onderzoek naar de toepassing van de voornoemde taalwetten in de
beraadslagingen van het Willebroekse Schepencollege, was het uitgangspunt
het vermoeden dat de overgang van het gebruik van het Frans naar het
Nederlands in zeer grote mate bepaald zou zijn door de toenmalige taalwetten. Dit vermoeden bleek echter niet te kloppen. Integendeel, de omschakeling van het Frans naar het Nederlands in het betrokken corpus bleek slechts
in geringe mate parallel te verlopen met de officiële overgang volgens de
algemene taalwetgeving.

4.1.
Enkel tijdens het bewind van Koning Willem I (1814-1830) werd het taalgebruik in de Willebroekse akten en verslagen aan de wettelijke taalmaatregelen aangepast. Zo moest het Frans, in de verslagen van het schepencollege,
geleidelijk aan volledig wijken voor het Nederlands. Tot 1820 werden de
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documenten uitsluitend in het Frans opgesteld, uitgezonderd de allereerste
passage van het beschikbare materiaal. De taalkeuze van dit stukje kan verklaard worden door de inhoud ervan: het betreft de benoeming van de burgemeester van Willebroek, in naam van de Nederlandstalige Koning Willem
I. De Franse notulen betreffen de aanstelling en benoeming van gemeentesecretaris, gemeenteraadsleden en schepenen -die niet door de koning, maar
door de burgemeester werden benoemd- en de wekelijkse vergaderingen van
het schepencollege. De verslagen tussen 1820 en 1822 zijn nog in het Frans
opgetekend, maar zeer regelmatig voorzien van Nederlandstalige
Waerschouwinge' of `Bekentmakinge', bedoeld voor de plaatselijke bevolking die vermoedelijk nauwelijks of geen Frans kende. Vanaf 1822 verloor
het Frans duidelijk zijn overheersende positie, daar de taal alleen nog voor
passages met betrekking tot aanstellingen en benoemingen werd gebruikt,
terwijl de eigenlijke verslagen in het Nederlands geschreven werden. Vanaf
1823 was het Frans volledig uit de verslagen verdwenen, wat aangeeft dat de
wet van 1819 keurig werd nageleefd. Maar na afkondiging van de absolute
taalvrijheid in 1830 bleef men in Willebroek de ambtelijke documenten in
het Nederlands opstellen. Zelfs toen onmiddellijk na de onafhankelijkheid
van België het Frans opnieuw de aangewezen administratieve taal werd, herwon het zijn oorspronkelijk overheersende positie niet in de Willebroekse
stukken. In de verslagen vanaf 1831 werd ofwel in het Nederlands of in het
Frans en soms in beide talen geschreven. De taalkeuze werd meestal bepaald
door het behandelde onderwerp: Nederlandstalige stukken betroffen
gewoonlijk mededelingen voor de Willebroekse bevolking terwijl het Frans
voorbehouden bleek voor beslissingen die enkel de leden van het schepencollege aanbelangden. Dit zou in principe een indicatie kunnen zijn van de
correlatie tussen sociale bevolkingslaag en de taalkeuze, maar dit wordt
weerlegd door het feit dat in de latere verslagen als maar minder Frans
gebruikt werd, ongeacht het onderwerp of de doelgroep. De notulen tussen
1835 en 1865 tonen inderdaad een steeds verder gaand vernederlandsingsproces en na 1865 werden in het corpus nog slechts drie Franstalige passages aangetroffen. Toen het Nederlands in 1898 eindelijk een officiële taal
werd naast het Frans, waren in Willebroek de beraadslagingen al ruim 30
jaar nagenoeg eentalig in het Nederlands opgesteld.
Wat betreft de akten van de burgerlijke stand was er niet eens een overgangsproces, maar wel een zeer abrupte en definitieve omschakeling. De
akten werden vanaf 1796 tot 1815 uitsluitend in het Frans opgesteld, daarna werd alleen nog Nederlands gebruikt.
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4.2.
Het is duidelijk dat de suprematie van het Frans niet lang bestaan heeft in
de Willebroekse gemeentelijke administratie. Het Nederlands daarentegen
heeft, althans wat betreft de akten van de burgerlijke stand en de verslagen
van het Schepencollege, in een relatief snel tempo de functie van het Frans
volledig overgenomen. Een mogelijke verklaring voor de relatief snelle vernederlandsing binnen de Willebroekse gemeentelijke administratie is het feit
dat Willebroek op dat moment nog een betrekkelijk klein landbouwdorp
was. Deneckere (1975) geeft aan dat veel van dergelijke dorpen nauwelijks
door de verfransing beïnvloed werden. Daarnaast kwamen veel
Willebroekenaren al vrij snel in contact met het Noord-Nederlands omwille
van hun regelmatige handelsbetrekkingen met Hollandse schippers ' . Een
andere mogelijkheid is dat de persoonlijke taalvoorkeur van de betrokken
auteurs meer doorslaggevend was dan de taalwetgeving op dat moment.
Maar welke taal gebruikt werd in de verslagen blijkt echter niet van bepaalde scribenten af te hangen, dan wel van de inhoud van het behandelde
onderwerp. Dit en het feit dat het Nederlands nooit echt uit de Willebroekse
stukken is verdwenen -ook niet op het moment dat het Frans de bestuurlijke en administratieve voertaal was- lijkt eerder op een algemene
(Nederlandstalig gezinde?) houding van het gemeentebestuur te wijzen dan
op persoonlijke keuzes van de afzonderlijke scribenten.
In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de mate waarin het
Willebroekse ambtelijk taalgebruik samenhing met de negentiende-eeuwse
taalwetgeving (Tabel 2)5.

4 Zo werd bijvoorbeeld het overgrote deel (ca. 90%) van het in Willebroek gebrouwen bier
naar Holland verscheept. (De Decker, 2002)

(b) en voor de verslagen van het
(c) wordt op een tijdas aangeduid welke taal (FR=Frans, NL=Nederlands)

Tabel 2: Voor de akten van de burgerlijke stand
Schepencollege

gebruikt werd. De gearceerde stukken duiden de gebruikte taal aan. Beide schema's worden
tegenover het chronologisch overzicht van de taalwetten (a, voorheen Figuur 1) geplaatst,
waarbij de gearceerde stukken aanduiden welke taal officieel of toegelaten was.
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NL

FR

NL

FR

NL

FR

1803

1814

1815

1819
1823
1829
1830
1831

1818
1820
1822
1823
1831

1865
1873

1.111: r..ti . rrr.r.s, ..4.........

1878
1883

1898

a

b

c

5. SPELLINGSYSTEMEN IN DE NEGENTIENDE EEUW EN TOEPASSING
ERVAN IN WILLEBROEK

5.1
In Nederland en Vlaanderen is er in de negentiende eeuw een streven naar het
standaardiseren en vastleggen van de Nederlandse taal merkbaar, vooral wat
betreft de schrijfwijze ervan. De verschillende pogingen die ondernomen werden
tot het regelen van een uniforme spelling gaven echter vaak aanleiding tot hevige discussies. Zowel in Noord- als in Zuid-Nederland bestonden immers zeer
uiteenlopende standpunten over de `juiste' schrijfwijze van het Nederlands.
Gedurende de eerste 15 jaar van de negentiende eeuw kon het geletterde deel
van de Nederlandstalige Vlaamse bevolking geen beroep doen op een algemeen aanvaard spellingsysteem, waardoor de spelling vaak individueel erg
verschillend was. Het enige min of meer genormeerde en bruikbare spelling-
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stelsel was dat van Jan Des Roches, uit 1761.
Toen België in 1814 een deel van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
was geworden, werd de spelling-Siegenbeek, die al sinds 1804 in Nederland de
officiële spelnorm was, in het zuiden geïntroduceerd. Het was er echter niet
officieel van kracht. Toen het Nederlands in Vlaanderen door het taalbeleid
van Koning Willem I officiële functies verkreeg, werd men zich daar geleidelijk
aan bewust van het nut en de noodzaak van een uniforme schrijftaal. De zeer
uiteenlopende standpunten over het nodige spellingsysteem leidden, vooral na
de machtswissel, tot het ontstaan van twee kampen: de integrationisten en de
particularisten. Terwijl de eerste groep overtuigd was van de noodzaak om de
Noord-Nederlandse norm (waaronder de spelling-Siegenbeek) over te nemen,
pleitten de particularisten voor de `Vlaamse' ontwikkeling van het Nederlands
en voor een Vlaams spellingstelsel (Willemyns, 1995). In de spellingkwestie
haalden de integrationisten uiteindelijk de bovenhand. Een speciaal aangestelde commissie, onder leiding van J.F. Willems en vooral bestaande uit integrationisten, ontwikkelde een nieuwe spelling, maar stuitte op hevig protest van de
particularisten omwille van de grote overeenkomst met de Siegenbeekse spelling. Toch werd deze `commissiespelling' in 1844 door de regering ingevoerd en
werd ze zo de eerste officiële spelnorm in België.
Ten einde alsnog de taaleenheid met het Noorden te bereiken, waar de spellingSiegenbeek nog steeds de norm was, werd in 1851 aan de taalgeleerden M. De
Vries en L.A. Te Winkel de opdracht gegeven om een volledige eenheidsspelling voor Noord en Zuid te ontwerpen. De spelling-De Vries/ Te Winkel was in
Vlaanderen vanaf 1864 officieel van kracht voor onderwijs, administratie en
openbare akten (Suffeleers, 1979). Hoewel ze ook in Nederland vrijwel onmiddellijk werd overgenomen, werd ze er pas in 1947 officieel bekrachtigd.

5.2
Voor het onderzoek naar de spelling in de verslagen van het Willebroekse
Schepencollege werd nagegaan in hoeverre de bestaande spellingsystemen
toegepast werden en op welke manier het gebruik ervan evolueerde. De
hypothese dat de spellingstelsels die in de negentiende eeuw konden of moesten gebruikt worden (nl. de spelling-Des Roches, de spelling- Siegenbeek, de
commissiespelling en de spelling-De Vries/Te Winkel) ook in de verslagen
van het Willebroekse Schepencollege zouden worden aangetroffen, werd
grotendeels door het onderzoek bevestigd. De evolutie van de spelling in de
onderzochte verslagen vormt echter geen exacte weerspiegeling van het offi-
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ciële spellinggebruik in de negentiende eeuw.
Uit de analyse van de verslagen uit de periode 1818-1843, toen zowel de spelling van Des Roches als die van Siegenbeek voorhanden was, bleek dat inderdaad van beide systemen gebruik werd gemaakt. Zo werden de
Nederlandstalige verslagen uit het corpus tot begin 1823 nagenoeg volledig
opgesteld volgens de regels van Des Roches. In de verslagen vanaf begin 1823
is een eerste spellingverandering merkbaar en lijkt het ernaar dat geleidelijk
aan werd overgeschakeld op de Siegenbeekse spelling. Vermoedelijk heeft dit
te maken met het feit dat het Nederlands vanaf 1823 een officiële taal was in
Vlaanderen, en ging men ervan uit dat men dus ook maar de officiële NoordNederlandse spelling kon overnemen. In de onderzochte verslagen wordt
trouwens vaak een combinatie van beide systemen aangetroffen, waardoor het
lijkt alsof de auteur in een overgangsfase van de spelling-Des Roches naar de
spelling-Siegenbeek zat. Het is ook mogelijk dat de schrijver wel al grotendeels
op de "Hollandse" spelling was overgeschakeld, maar zich soms nog, al dan
niet onbewust, door het `oude' systeem liet beïnvloeden. In de verslagen uit
1824 werd opnieuw een spellingverandering waargenomen. Een aantal van
deze notulen zijn weer nagenoeg volledig volgens het Brabantse spellingsysteem van Des Roches geschreven, maar de reden hiervoor is niet duidelijk.
Aangezien de hand in deze verslagen nog steeds hetzelfde is als in de voorgaande stukken, kan de omschakeling niet verklaard worden door een vervanging van de scribent (en dus schrijfgedrag)6 . Het is tevens uitgesloten dat
de spellingverandering een gevolg is van een officiële spellingwijziging, daar de
eerste officiële norm pas vanaf 1844 van kracht werd. Een mogelijke verklaring is dat de schrijver voortdurend twijfelde tussen beide spellingsystemen.
Aan deze twijfel kwam blijkbaar wel een einde vanaf eind 1824, toen diezelfde scribent nogmaals van spellingsysteem veranderde, maar ditmaal voor een
relatief lange periode. Tot eind 1830, dus tot het einde van het Verenigd
Koninkrijk, volgen alle onderzochte stukken steevast de regels van de
Siegenbeekse spelling, met als enige uitzondering het aanhoudende gebruik
van de y van Des Roches in plaats van de Siegenbeekse ij (vb. `accyns' in
plaats van `accijns', `bydrage' in plaats van `bijdrage' en `ykmeesters' in plaats
van `ijkmeesters'). Vanaf eind 1830 I begin 1831 werd de tot dan toe vrij con-

6

In de onderzochte verslagen werden zeker tien verschillende handen aangetroffen. Tenzij
anders wordt aangegeven, zijn de veranderingen in taalkeuze en spelling niet het gevolg
van een scribentenwissel.
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sequent toegepaste Siegenbeekse spelling op enkele uitzonderingen na volledig
door de spelling Des Roches vervangen. Vermoedelijk is de onafhankelijkheid
van België een belangrijke factor in deze nieuwe omschakeling geweest. De
scribent kan zich bijvoorbeeld ten tijde van het Hollands Bewind verplicht
gevoeld hebben om het Noord-Nederlandse systeem te volgen. Het systeem
van Des Roches werd gehandhaafd tot 1844, dus tot het moment wanneer de
commissie-spelling officieel werd. Het afwisselen of door elkaar gebruiken van
de verschillende systemen had als gevolg dat de teksten uit de periode 18181843 gekenmerkt worden door een vrij groot aantal onregelmatigheden en
afwijkingen van de respectievelijke `normen'. Zo bestond er blijkbaar veel verwarring omtrent het gebruik van hoofdletters bij dagen en maanden; ook werden Franse leenwoorden in het Nederlands soms nog door de Franse spelling
beïnvloed (vb. `troupen' zoals het Franse 'troupes', in plaats van `troepen').
In de verslagen uit de periode 1844-1863 werd de toen officiële commissie-spelling vrij consequent toegepast door de verschillende betrokken scribenten. Wel
bleek er enige onduidelijkheid te bestaan over de regel betreffende het gebruik
van de g of ch vóór t (met een grote voorkeur voor de g, ook in de gevallen waar
ch vereist was, zoals bijvoorbeeld `gestigt' in plaats van `gesticht', `nagtwagt' in
plaats van `nachtwacht' en `verzogt' in plaats van `verzocht') en zorgde ook de
dt-regel voor problemen (slechts in drie van de zeventien situaties werd de juiste vorm gebruikt). Daarnaast werden de namen van maanden nog steeds willekeurig met of zonder hoofdletter geschreven en was de Franse invloed op de
spelling nog aanwezig (vb. 'fonctie' in plaats van `functie', naar het Franse
`fonction'; 'personneel' naar het Franse 'personnel').
In het corpus van de periode 1864-1900 gold de spelling-De Vries/Te Winkel a.
enige officiële spellingnorm en werd inderdaad bijna onmiddellijk op dit systeem overgeschakeld. De verslagen van 1865 werden echter nog grotendeels
geschreven volgens het systeem dat in de verslagen van 1844-1863 werd
gebruikt. Aangezien een aantal van de regels van die commissiespelling overgenomen waren in het nieuwe systeem, week de spelling in deze ambtelijke
stukken van 1865 niet op alle punten van de officiële norm af. Vanaf de verslagen van 1870, geschreven in een ander handschrift dan die van 1865 7, werd
definitief overgegaan op de spelling van De Vries en Te Winkel.

7

De verslagen van de periode 1864-1900 werden door zes verschillende handen geschreven.
De eerste komt voor in de verslagen van

1865 en wijkt op orthografisch vlak van de vol-

gende teksten af. De handen vanaf 1870 vertonen geen noemenswaardige verschillen.
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6.

DE WOORDENSCHAT IN DE WILLEBROEKSE VERSLAGEN

Net zoals de spelling van het Nederlands, was ook de woordenschat ervan
het onderwerp van talloze discussies, waarbij dan vooral het al dan niet
bestrijden van anderstalige invloed op het Nederlandse woordgebruik centraal stond.
De problematiek rond de woordenschat werd vooral na 1830 actueel, toen
de band met het Noord-Nederlands offi cieel verbroken was en het Frans
opnieuw een grote bedreiging vormde voor het Nederlands in Vlaanderen.
De ijver om de taal van alle vreemde, maar vooral van de Franse invloed te
zuiveren, is natuurlijk begrijpelijk, want de overheersende positie van het
Frans en de grote verfransingsdruk hadden geleid tot talloze ontleningen en
constructies die in strijd waren met het Nederlandse taaleigen.
Voor de analyse van de woordenschat in de verslagen van het Willebroekse
schepencollege werd voornamelijk gezocht naar typisch Zuid-Nederlandse
woorden: belgicismen, barbarismen , ontleningen uit het Frans en purismen.
Hierbij werd een indrukwekkend aantal belgicismen aangetroffen. Het
gebruik van dergelijke woorden was niet gebonden aan een bepaalde periode en/of schrijver, maar blijkt wel kenmerkend geweest te zijn voor het
negentiende-eeuwse Nederlands in Vlaanderen. Enkele voorbeelden van
zo'n belgiscismen zijn het Zuid-Nederlandse diefte in plaats van het A.N.
diefstal, eemer in plaats van emmer, handteeken in plaats van handtekening
en lynrichting in plaats van rooilijn.
De Nederlandse woordenschat in de onderzochte documenten werd duidelijk ook in zeer grote mate beïnvloed door het Frans. Dit bleek vooral uit het
veelvuldige voorkomen van gallicismen ' -vooral na 1830- en ontleningen.
Alle verslagen zijn als het ware doorspekt met woorden die uit het Frans zijn
overgenomen. Het betreft enerzijds Franse leenwoorden die zonder enige

8

Voorbeelden van dergelijke gallicismen zijn: societeyt van harmonie naar het Franse société

d'harmonie, in de betekenis van harmoniegezelschap; yzeren weg in plaats van spoorweg, als
letterlijke vertaling van chemin de fer, verwarring tussen de begrippen herkennen en erkennen doordat ze in het Frans door hetzelfde werkwoord reconnaitre werden uitgedrukt, toepasselyk aen in plaats van toepasselyk op naar het Franse applicable a en het crediet naar het
Franse le crédit in plaats van het tegoed.
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vormwijziging in het Nederlands zijn overgenomen (vb. circulaire, collecte,
courant, missive, octroi etc.) en anderzijds gaat om woorden die duidelijk aan
het Frans ontleend zijn, maar aan de morfologische regels van het
Nederlands werden aangepast (vb. zich adresseren, naar het Franse s'adresser, in de betekenis van zich wenden tot; reclameren, naar het Franse reclamer, in de betekenis van opeisen of vereisen etc.). Opvallend is dat de meeste Franse (leen)woorden administratieve en bestuurlijke termen zijn. Dit is
vooral te verklaren door het feit dat het Frans zeer lang de meest gebruikte
taal voor alle bestuurlijke en administratieve aangelegenheden was. Toen
het Nederlands de functies van het Frans begon over te nemen, was men bij
gebrek aan geschikte Nederlandse equivalenten min of meer genoodzaakt
om de Franse termen over te nemen.
Met betrekking tot de purismen werden in de verslagen slechts enkele woorden aangetroffen die volgens Goossens (1975) tot deze categorie behoren
(vb. dagorde in plaats van agenda, bureel in plaats van bureau, nyverheid in
plaats van industrie).
Wat betreft het woordgebruik in de verslagen kan in feite niet echt van een
evolutie gesproken worden aangezien de Franse invloed in elk verslag prominent aanwezig is.
Ook tussen de opeenvolgende handen werden geen noemenswaardige verschillen in het woordgebruik opgemerkt. De meest voor de hand liggende
verklaring hiervoor is dat bij het opstellen van de ambtelijke verslagen in
principe geen ruimte was voor creatief taalgebruik. De auteurs waren aan
een vrij uniforme schrijfstijl gebonden en bovendien vereiste de inhoud van
de verslagen meestal specifieke terminologie met betrekking tot administratieve en bestuurlijke aangelegenheden. De woordenschat in de verslagen
werd dus in de eerste plaats bepaald door de inhoud en de ambtelijke omgeving en niet door de persoonlijke voorkeur van de verschillende schrijvers.

7. CONCLUSIES
Alhoewel de algemene geschiedenis met betrekking tot het Nederlands in
Vlaanderen in de negentiende eeuw (de verschillende regimes, taalwetten,
spellingsystemen, normproblematiek etc.) wel bekend is, is totnogtoe slechts
zeer weinig tastbare informatie beschikbaar over het effectief geschreven
taalgebruik. Het onderzoek dat in dit artikel werd besproken vormt een
bescheiden bijdrage tot het onderzoek naar het taalgebruik van de ambte-
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narij en bestuur op lokaal niveau.
Met betrekking tot de taalkeuze kon worden vastgesteld dat de vernederlandsing van de Willebroekse gemeentelijke administratie, althans wat
betreft de akten van de burgerlijke stand en de verslagen van het schepencollege, vrij snel op gang gekomen is. In tegenstelling tot wat werd verwacht,
bleek de overgang van het gebruik van het Frans naar het Nederlands in de
Willebroekse notulen dus maar gedeeltelijk overeen te komen met de officiële overgang op grond van de taalwetgeving. Het lopende promotieonderzoek zal duidelijk maken of deze conclusie veralgemeend kan worden en in
welke mate de taalkeuze en de toepassing van de taalwetgeving in gemeenten zoals Willebroek overeenstemde met die in grote steden.
De evolutie van de spelling in de Willebroekse verslagen bleek daarentegen
wel grotendeels parallel te verlopen met de officiële spellingmaatregelen. Het
is niet duidelijk of er hierbij enige druk van hogerhand werd uitgeoefend of
dat de overschakeling op een andere spelling aan het begin van een nieuw
politiek regime een politieke verbondenheid uitdrukte, maar het zijn wel
aannemelijke veronderstellingen. Opmerkelijk is alleszins dat de scribenten
blijkbaar vrij goed op de hoogte waren van de verschillen tussen de opeenvolgende spellingsystemen, aangezien ze de competentie leken te hebben om
zich aan de nieuwe regels aan te passen, ongeacht of deze aanpassing verplicht of vrijwillig gebeurde. Het feit dat niet altijd meteen volledig overgeschakeld werd op de nieuwe spellingnorm is eerder te verklaren door het
leerproces van de auteurs die ineens met een nieuwe spelling geconfronteerd
werden. Bovendien doet het feit dat een wijziging van handen niet overeenkomt met verandering van het toegepaste spellingsysteem vermoeden dat de
klerken en scribenten een soort onderlinge afspraak hadden over welk spellingsysteem gebruikt zou worden. Het huidige onderzoek, dat gebaseerd is
op een uitgebreid corpus van verschillende stedelijke besturen, zal deze veronderstellingen al dan niet kunnen bevestigen.
Wat betreft het lexicon werd opgemerkt dat de gebruikte woordenschat in
de onderzochte verslagen in zeer ingrijpende mate beïnvloed werd door het
Zuid-Nederlands en het Frans. Ondanks de snelle vernederlandsing van de
Willebroekse gemeentelijke administratie bleef de Franse invloed op de
woordkeuze merkbaar aanwezig.
De resultaten van deze case study weerleggen tot op zekere hoogte het
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clichébeeld dat het Nederlands in Vlaanderen in de negentiende eeuw niet
voldoende ontwikkeld zou zijn om verschillende formele functies te vervullen. Het ontbreken van een officiële spelnorm of van specifieke vakterminologie en de interferentie van het Frans verhinderde het schrijven van ambtelijke Nederlandse teksten blijkbaar niet.
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De 19de eeuw als lexicale breuklijn.

Dirk Geeraerts, Katholieke Universiteit Leuven

ABSTRACT

Continuing the line of research set out in Geeraerts (1999), the present article
has a closer look at the long-term developments of the vocabulary of Dutch,
specifically with respect to the relationship between Netherlandic Dutch and
Belgian Dutch, and the role that the 19th century plays in that relationship.
Based on the materials that can be found in the Woordenboek der
Nederlandsche Taal and in the ConDiv-corpus of contemporary Dutch, a
longitudinal empirical study is presented of the onomasiological variation that
exists for the concepts butcher and neighbour. The study reveals that the 19th
century is a crucial period in the evolution towards the present-day situation.
In The Netherlands, words that now constitute the only available alternative
for a specific concept appear to attain onomasiological dominance only in the
19th century. In Belgium as well, the contemporary situation (characterized
by a specific combination of converging and diverging tendencies with regard
to Netherlandic Dutch) appears to have its roots in the 19th century situation.

1. VRAAGSTELLING
Dat de specifieke kenmerken van de Belgische variant(en) van het Nederlands
mede tot stand zijn gekomen door het staatkundige bestaan van België blijkt
op verschillende manieren uit de taalkundige literatuur (zie bijvoorbeeld het
overzicht in Geerts 1997). Maar als de factor `België' een invloed heeft gehad
op de inhoudelijke ontwikkeling en de taalsociologische verspreiding van het
Nederlands in België, hoe moeten we die invloed dan situeren in de tijd? Het
ligt dan in de lijn van de verwachtingen dat de 19de eeuw een breuklijn betekent in de linguïstische relatie tussen het Noorden en het Zuiden: verwijderingsprocessen die al langer aan de gang zijn, zouden in de Belgische 19de
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eeuw versneld worden, terwijl andere divergerende evoluties dan pas op gang
zouden komen.
Een voorbeeld van het eerste type is de toenemende frequentie van de gallicismen rond 1850, zoals die is geregistreerd door Haest (1982). Het onderzoek
van Haest naar Franse invloed in de Antwerpse krantentaal strekt zich uit
over de periode van 1700 tot 1900. In de eerste jaargangen (uit de Spaanse en
Oostenrijkse periode) heeft ze de door haar onderzochte gallicismen nauwelijks aangetroffen en in 1800, de Franse periode, was het aantal slechts lichtjes
toegenomen. Voor het meetpunt 1850 stelt zij echter een sprongsgewijze aangroei vast: `De enige aannemelijke verklaring ligt in de totale en systematische
verfransing van onderwijs en administratie, in het algemeen klimaat van de
jonge Belgische staat: nu komt niet alleen de hogere klasse maar ook de burgerij ... bijna dagelijks met het Frans in contact' (Haest 1982:315).
Voor een illustratie van het tweede type (divergerende processen die pas in de
loop van het Belgische tijdvak tot ontstaan komen) kunnen we kijken naar de
Vlaamse afwijkingen van de Noord-Nederlandse schrijftaal die in een administratieve of juridische context ontstaan als letterlijke vertalingen van Franse
bronteksten. Een klassiek voorbeeld is bestemmeling `geadresseerde', naar het
Franse destinataire, dat we inderdaad in het WNT pas in de late 19de eeuw
zien opduiken in een citaat van Virginie Loveling uit 1891:
Een houten huisje (t. w. eene doodkist) ..., zooals zij er dien morgen ...
een had voorbij zien dragen naar den bestemmeling.
Het WNT voegt daar zelf als de finitie aan toe: `in Zuidnederlandsche boekentaal, inzonderheid in de taal der administratie: iemand voor wien iets
bestemd is'. De betreffende aflevering van het WNT dateert uit 1900; verder
heeft het WNT alleen nog een vindplaats van bestemmeling uit 1939 (s.v.
Averij in het Supplement op Deel I).
Nu gaat het in beide net genoemde gevallen om voorbeelden van Belgische
invloed waarbij de relevante factoren op een plausibele manier te identi ficeren
zijn: de Franstalige context aan de ene kant, en de specifieke bestuurlijke situatie aan de andere. Er zijn echter aanwijzingen dat het `19de-eeuwe Belgische
effect' ook op andere terreinen een rol kan spelen. In een eerdere studie
(Geeraerts 1999) heb ik de onomasiologische evolutie van de termen slager,
slachter, beenhouwer en vleeshouwer onderzocht aan de hand van het WNTmateriaal. Dat leverde de intrigerende vaststelling op dat beenhouwer zijn
waarde als typerend Belgische variant in contrast met slager pas goed in de
loop van de 19de eeuw verwerft. Ik zal dadelijk nog dieper ingaan op deze
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resultaten, maar op dit punt zal al wel duidelijk zijn wat deze vaststelling
inhoudt voor de vraagstelling t.a.v. het `19de-eeuwse effect': dat lijkt nl. ook
te werken bij vormen van variatie die al van oudsher in het Nederlandse taalgebied aanwezig zijn. De variatie tussen slager, slachter, beenhouwer en vleeshouwer bestaat reeds in het Middelnederlands, en de opgang van beenhouwer
in het Belgische Nederlands kan niet worden toegeschreven aan externe factoren zoals Franse of bestuurlijke invloed.
In dit artikel wil ik nu aan de hand van een nieuwe case study laten zien dat
de ontwikkelingen in het 19de-eeuwse Belgische Nederlands ook een alternatief, contrasterend patroon te zien kunnen geven. De case study betreft de
variatie tussen buur en gebuur: wordt gebuur pas in de 19de eeuw een uitgesproken zuidelijke variant, of verloopt de evolutie langs andere lijnen? Dat
laatste blijkt het geval te zijn. Het beenhouwer-effect wordt niet gerepliceerd,
maar de evolutie van buurtgebuur suggereert een ander effect, waarbij de basis
wordt gelegd van een convergerende ontwikkeling die zich in de loop van de
20ste eeuw doorzet.
Vooraf is echter enige methodologische verduidelijking op haar plaats: ik zal
eerst ingaan op de bruikbaarheid van het WNT-materiaal dat aan de basis ligt
van deze studie, en vervolgens zal ik (grotendeels als herhaling en samenvatting van wat in Geeraerts 1999 te vinden is) aan de hand van het beenhouwervoorbeeld de kwantitatieve methode introduceren die op dat materiaal wordt
toegepast.

2. HET WNT ALS MATERIAALVERZAMELING
De elektronische ontsluiting van het WNT maakt het mogelijk om het geheel
van het citatenmateriaal in het woordenboek als corpus te gebruiken. De
inschakeling van een breed opgebouwde longitudinale tekstverzameling als
het WNT is complementair t.o.v. gedetailleerde, op specifieke verschijnselen
of bronnen gefocuste studies als die van Haest (1982), of de onderzoekslijn die
wordt voorgesteld door Willemyns & Vandenbussche (2000). Studies van het
laatste type zijn onontbeerlijk om op termijn een realistisch beeld te krijgen
van de feitelijke ontwikkelingen. Het WNT-materiaal van zijn kant heeft dan
weer het voordeel dat op relatief korte termijn een globaal overzicht van eventuele ontwikkelingstendensen kan worden verkregen.
Aan het gebruik van het WNT als corpus zijn echter ook bepaalde beperkingen verbonden, zowel wat betreft het terugvinden van het relevante materiaal
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als wat betreft de interpretatie daarvan. Bij het verzamelen van vindplaatsen
moet men er natuurlijk voor zorgen dat alle relevante varianten opgezocht
worden: niet enkel de flexievormen, maar ook de fonetische en de orthografische varianten. Voor buur en gebuur betekent dit bijvoorbeeld dat materiaal
gevonden wordt bij zoektermen als gebuer, ghebuer, gebuere, ghebuere, gebueren, ghebueren, gebeur, ghebeur, gebeuren, ghebuuren, gebuir, gebuiren,
gebujr, gebujren, gebuyr, ghebuyr, gebuyren, ghebuyren, gebuur, ghebuur, gebure, ghebure, gebuuren, geburen, ghebuuren, gheburen, buur, bure, buure,
buren, Buuren, buir, buiren, buyr, buyre, buyren, buer, buere, bueren.
Niet alle zoekresultaten zijn relevant. Dezelfde tekstpassage kan bijvoorbeeld
ter illustratie in verschillende woordenboekartikelen gebruikt worden, en die
verdubbelingen moeten weggefilterd worden. Een voorbeeld: het citaat
Die viese vrouwen, de welke meer smaex vinden in d'oude kost der
arme gebujren, als in de lieflijkste lekkernyen van haer eighe spijskamer, HOOFT, Br. 1, 259 [1626]
komt niet minder dan vijf maal in het materiaal voor, bij liefelijk, smaak, spijskamer, vies en gebuur. Ook orthografisch niet herkenbare samenstellingen, als
in het volgende citaat, moeten weggeselecteerd worden:
Wat buur en broeder-moort, wat plundering verwoedt Wat dullen yver
tot syn even-naastens goedt Italien heeft gheleen sal u dit Boeck belyen, BREDERO 3, 589 [1620]
De zoekresultaten moeten daarnaast ook semantisch gefilterd worden: de
meeste gebeuren-vindplaatsen hebben uiteraard betrekking op het gelijkluidende werkwoord, en buren kan bijvoorbeeld ook als werkwoord optreden, in
de betekenis `buurten'. Een semantische controle moet ook gebeuren t.a.v. de
betekenisnuances van het concept

BUUR.

We nemen alleen betekenissen waar-

voor zowel buur als gebuur als variant voorkomt: wat ons interesseert is de
concurrentie tussen die twee vormen, en gebruikswijzen die exclusief bij één
van beide vormen te vinden zijn, zijn niet in die concurrentie betrokken. Dat
impliceert dat een verbinding als in de geburen `in de omgeving' niet wordt
opgenomen, omdat bij buur geen parallelle constructie wordt aangetroffen.
Vervolgens moeten de citaten aan de hand van de Bronnenlijst (of van biografische informatie) gelokaliseerd worden, en in de gevallen waarin het
WNT-artikel niet zelf een jaartal geeft, ook nog gedateerd. Bij de lokalisering
maken we het onderscheid tussen Noord en Zuid volgens de huidige indeling
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in Nederland en België. Dat is anachronistisch t.a.v. de periode voor 1830,
maar het is de meest geschikte manier om de eventuele invloed van de
Belgische context vergelijkenderwijze te achterhalen. Bij de lokalisering wordt
rekening gehouden met de geboorteplaats van de auteurs, maar ook met de
context waarin hun werk tot stand kwam. Zo wordt Stevin ondanks zijn zuidelijke afkomst bij het Noorden gerekend omdat zijn werk primair in een
noordelijke omgeving gecreëerd werd. Voor de datering worden vier periodes
onderscheiden, van 1500 tot 1599, enzovoorts.
Problematischer dan de tot hier toe genoemde praktische punten is de vaststelling dat het WNT als corpus niet helemaal representatief is samengesteld.
Zowel in temporeel als in geografisch opzicht zijn zwakkere sectoren aan te
wijzen. Het is al langer bekend dat de 18de eeuw relatief ondervertegenwoordigd is. Uit het overzicht in Moerdijk (1994:289) blijkt dat het WNT-materiaal voor de 18de eeuw als zodanig niet veel beperkter is dan voor de andere
eeuwen. Althans, het aantal 18de-eeuwse bronnen ligt met 1188 een stuk
hoger dan de 655 16de-eeuwse bronnen; daarnaast zijn er 1563 17de-eeuwse
bronnen en 2255 bronnen voor de 19de eeuw en de 20ste eeuw tot 1921.
Daarmee weten we wel nog niets over de grondigheid waarmee de bronnen uit
de verschillende eeuwen geëxcerpeerd zijn, of over het tijdstip waarop ze in de
WNT-materiaalverzameling zijn opgenomen. In de praktijk blijken de 18deeeuwse illustraties bij de afzonderlijke woorden vaak erg beperkt aanwezig te
zijn, en dat zal ook bij de interpretatie van zowel de beenhouwer- als de gebuurgegevens een onzekerheidsfactor blijken te zijn.
Ook de Belgische varianten van het Nederlands worden zeker niet optimaal
bestreken. Woorden als bloemsuiker `poedersuiker', bolwassing `uitbrander',
bloemzak `slappeling', armoezaaier `armoedzaaier', bijhorend `bijbehorend',
bijhuis `filiaal', die in het (al dan niet informele) Belgische Nederlands niet
ongebruikelijk zijn, ontbreken helemaal; andere relatief bekende belgicismen
(zoals awel, begoed, bijzit, binnenkoer, bitsig) zijn met slechts enkele citaten
opgenomen. Dit betekent dat een onderzoek zoals hier gepresenteerd wordt,
met de nodige omzichtigheid voorbereid en geïnterpreteerd moet worden. We
zullen alleen variabelen mogen bestuderen waarvoor een voldoende hoeveelheid materiaal in het WNT-corpus aanwezig is. Het (ge)buur-voorbeeld voldoet ruimschoots aan die conditie: we beschikken voor onze berekeningen
over meer dan achthonderd citaten voor beide woorden samen.
Bij de Vlaamse varianten die wel een behoorlijke frequentie vertonen, is het
19de-eeuwse materiaal overigens op een interessante manier over twee types
van bronnen verdeeld. Dat kan blijken uit een analyse van het materiaal voor
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gazet(te). De 19de-eeuwse en vroeg-20ste-eeuwse attestaties van het leenwoord gazet of gazette zijn uitsluitend in het zuiden van het taalgebied te vinden. Op een totaal van 43 observaties komen 28 uit de pen van literatoren:
Guido Gezelle (10), Domien Sleeckx (3), Toni Bergmann (3), Gustaaf Segers
(3), Hendrik Conscience (2), Amand de Vos (2), Virginie Loveling (2), Jan van
Rijswijck (2), Prudens van Duyse (1). De overige vijftien attestaties komen uit
dialectwoordenboeken en -verzamelingen: zeven uit het Westvlaamsch
Idioticon van De Bo, drie uit het Idioticon van het Antwerpsch Dialect van
Cornelissen en Vervliet, drie uit de verzameling van Gezelle, een uit het
Waasch Idioticon van Joos, en een uit het Algemeen Vlaamsch Idioticon van
Schuermans. Daarmee is de interne stratificatie van het 19de-eeuwse
Nederlands in Vlaanderen niet volledig bestreken: ambtelijk taalgebruik en
het niet-literaire openbare taalgebruik (zoals dat m.n. in kranten te vinden is)
ontbreken bijvoorbeeld. Toch kunnen we zeggen dat de gesignaleerde verdeling van de bronnen vrij goed aansluit bij de feitelijke taalsociologische situatie van het 19de-eeuwse Nederlands in Vlaanderen. Dat is immers in hoofdzaak ofwel dialect, ofwel de gecultiveerde taal van een intellectuele bovenlaag.
Bij de analyse van de gegevens zullen we dan ook de vraag kunnen stellen of
deze stratificationele verschillen invloed hebben op het taalgebruik.

3.

DE KWANTITATIEVE METHODE

Het analytische apparaat dat ik zal gebruiken is ontwikkeld in Geeraerts,
Grondelaers & Speelman (1999). Het centrale concept is een uniformiteitsmaat U die aangeeft hoe groot de onomasiologische overeenstemming is in het
taalgebruik tussen twee onderdelen van een volledige materiaalverzameling.
M.b.t. de vraagstelling van dit artikel kan de uniformiteitsmaat gebruikt worden om de evolutie te kenschetsen in de verhouding tussen het zuidelijke en het
noordelijke Nederlands: is er, bijvoorbeeld, bij de overgang van de 16de naar
de 17de eeuw sprake van een standaardiseringsproces (in de vorm van een grotere onderlinge uniformiteit), en vanaf wanneer beginnen ze vervolgens uit
elkaar te groeien? In deze paragraaf verduidelijk ik de aard van de uniformiteitsmaat U; uitgangspunt is de vraag: hoe kun je meten hoe groot de overeenkomst in woordgebruik is tussen twee deelverzamelingen van een volledige materiaalverzameling (bijvoorbeeld, tussen twee regionale variëteiten)?
Voor een operationalisering van het uniformiteitsbegrip kunnen we vertrekken van de extreme toestand waarin het taalgebruik in de vergeleken deelver-
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zamelingen volkomen identiek is. Alle slagers, bijvoorbeeld, worden dan in de
twee deelverzamelingen op dezelfde wijze benoemd. Dat hoeft niet te betekenen dat er slechts één naam voor het concept in kwestie bestaat. Als er meer
dan een naam in omloop is, dan betekent identiteit van taalgebruik dat iedere
naam in iedere deelverzameling met dezelfde frequentie gebruikt wordt. Het
gaat daarbij niet om de absolute, maar om de relatieve frequenties van de
woorden in kwestie. Bekijken we in dat verband het volgende fictieve voorbeeld. Stel, in gebied A wordt een begrip 35 keer met een eerste term, 21 keer
met een tweede term, en 14 keer met een derde term benoemd. In gebied B zijn
de geattesteerde frequenties voor de namen respectievelijk 20,12 en 8. In absolute termen is er geen identiteit tussen de twee gebieden. Het ene gebied
gebruikt de eerste term 35 keer, en het andere gebruikt hem maar 20 keer.
Toch is de verhouding tussen de drie termen in de twee gebieden dezelfde: telkens neemt de eerste term de helft van het totale aantal aangetroffen gevallen
voor zijn rekening. Dat het totale aantal in gebied

70 bedraagt en in gebied
B 40 is dan van ondergeschikt belang: cruciaal is de onderlinge verhouding tusA

sen de concurrerende termen binnen ieder gebied. Is die verhouding identiek,
dan is ook de taalsituatie in beide gebieden gelijk. Immers, telkens wanneer de
inwoners van gebied A én die van gebied B voor de keuze staan om iemand als
slager te benoemen, kiezen ze in 50% van de gevallen voor term 1, in 30% voor
term 2, en in 20% voor term 3.
Door naar de relatieve in plaats van naar de absolute cijfers te kijken, pretenderen we als het ware dat we in totaal 200 instanties van reëel taalgebruik
geobserveerd hebben in plaats van 110. De volledige identiteit in de taalsituaties van gebied A en gebied B betekent dan dat de 100 observaties in gebied A
en de 100 observaties in gebied

B elkaar

atie waarbij het betrokken concept

volledig overlappen. Voor iedere situ-

SLAGER

termen benoemd wordt, vinden we in

B een

in

A

met een van de alternatieve

vergelijkbaar geval, en vice versa. .

Deze manier van beschrijven maakt het nu mogelijk een berekeningswijze te
formuleren voor situaties waarin niet sprake is van volledige identiteit. De
gelijkenis tussen beide gebieden zal dan namelijk even groot zijn als de maximale overlapping in de betreffende taalsituaties. We bekijken weer een voorbeeld. Stel, in gebied A wordt een begrip 28 keer met een eerste term, 28 keer
met een tweede term, en 14 keer met een derde term benoemd. In gebied

B zijn

de geattesteerde frequenties voor de namen respectievelijk 20,14 en 6. In relatieve frequenties gelden voor gebied
en 20%, en voor gebied

B

A

respectievelijk de percentages 40%, 40%

50%, 35% en 15%.

Gaan we weer uit van die relatieve cijfers, dan moeten we een antwoord vin-
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den op de volgende vraag: in hoeveel van de 200 gebruiksgevallen is sprake
van overlapping tussen de twee verzamelingen? Dat moeten we nu term voor
term bekijken. Voor de eerste term zijn er 10 gebruiksgevallen in gebied

B die

geen pendant in

voor

A

hebben (het verschil nl. tussen 50% in B en 40% in

de tweede term zijn er 5 instanties in

A

die geen tegenhanger in

B

A),

krijgen, en

voor de derde term eveneens. Op een totaal van 200 gevallen zijn er dus 20 die
buiten het overlappingsgebied vallen, wat gereduceerd tot 100 een uniformiteit van 90% betekent. Dat percentage stemt overeen met de som van de kleinste relatieve frequentie voor iedere alternatieve term. Voor de eerste term is de
kleinste vermelde frequentie 40, voor de tweede term 35, en voor de derde term
15. Het speelt daarbij uiteraard geen rol of dat minimum te vinden is in A
(zoals bij de eerste term in het voorbeeld) of in B (zoals bij de tweede en de
derde term).
Op een technische manier kunnen we dat als volgt uitdrukken. Gegeven twee
deelverzamelingen Y, en Y2 uit de volledige materiaalverzameling, en een concept Z, dan noemen we UZ(Y1,Y2 ) de graad van onomasiologische uniformiteit tussen Y, en Y2 voor Z.

U Z wordt berekend op basis van de volgende for-

mule.
n

UZ ( Y, Y) = E min (FZ, Y, (x,), Fz, Y2 (xi ) )
i =1
In deze formule staan x 1 tot en met xn voor de talige uitdrukkingen die in materiaalverzameling Y worden gebruikt om een bepaald concept uit te drukken,
en staat FZ y (x) voor de relatieve frequentie van de uitdrukking x in materiaalverzameling Y voor concept Z. In het voorbeeld van daarnet is F Z A(xl) de relatieve frequentie van de eerste term (x 1 ) voor Z in de verzameling A. Die frequentie vergelijken we met F Z B(xl ), d.w.z. de relatieve frequentie van de eerste
term (x1) voor Z in de verzameling B. Van die twee relatieve frequenties bepalen we de kleinste. In de vorm van een formule is dat min(F Z,A(x l), FZ,B(x,)),
waarbij min staat voor `minimum'. We herhalen dan de hele operatie voor de
andere termen in het voorbeeld, nl. x 2 en x3 . De som (wiskundig weergegeven
met het E-symbool) van de drie kleinste relatieve frequenties leverde in het
voorbeeld een U-waarde van 90% op.
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4. BEENHOUWER I VLEESHOUWER I SLAGER I SLACHTER

Welke resultaten levert het onderzoek nu op? In Tabel 1 zijn de cijfers weergegeven van het eerder uitgevoerde onderzoek naar de benamingen voor het
begrip

SLAGER.

Opvallend is in de eerste plaats het beperkte aantal 17de- en

18de-eeuwse zuidelijke attestaties. Voor de 16de eeuw zijn het er in totaal 33,
voor de 19de eeuw in totaal 32, maar voor de 17de en de 18de eeuw zakt het
aantal tot respectievelijk 6 en 3. Daardoor wordt de beoordeling van de ontwikkeling in de verhouding tussen Noord en Zuid bemoeilijkt: de lage absolute aantallen voor de 17de en de 18de eeuw betekenen dat de relatieve percentages met de nodige voorzichtigheid moeten worden beschouwd. De verdere vaststellingen hieronder zijn voor de genoemde eeuwen dan ook ten dele
voorwaardelijk, maar met die beperking in het achterhoofd kunnen we wel de
volgende drie conclusies trekken.
In de eerste plaats kunnen we m.b.t. de uniformiteitsmaat U een geleidelijke,
zij het globaal genomen sterke daling waarnemen tussen de 16de en de 19de
eeuw.
In de tweede plaats blijkt die divergentie inhoudelijk te ontstaan doordat de
oorspronkelijke dominantie van vleeshouwer zowel in het Noorden als in het
Zuiden verdwijnt. De richting waarin vleeshouwer vervangen wordt, is echter
anders in beide gebieden: de verwijdering ontstaat door de opkomst van slager aan de noordelijke kant, en van beenhouwer in het Zuiden.
In de derde plaats blijkt de 19de eeuw zowel voor de evolutie in het Noorden
als voor die in het Zuiden een cruciale rol te spelen. De 18de-eeuwse gegevens
voor het Zuiden zijn weliswaar erg schaars, maar voor zover we ze kunnen
vertrouwen, blijkt de opkomst van beenhouwer pas in de 19de eeuw haar
beslag te krijgen.
De details van dat laatste proces zijn echter niet duidelijk. Het 16de-eeuwse
materiaal suggereert dat beenhouwer een bij uitstek Frans- en West-Vlaamse
term is. (De enige noordelijke attestaties van het woord zijn aangetroffen in
een Zeeuwse context: de 16de-eeuwse vindplaats komt uit Scherpenisse, de
17de-eeuwse is afkomstig van Cats. Die Zeeuwse situering sluit natuurlijk
goed aan bij de geografisch gesproken Vlaamse positie van beenhouwer in het
zuidelijke materiaal. Vleeshouwer van zijn kant is in de 16de eeuw zeker evenzeer Brabants als Vlaams.) Hoe en wanneer echter beenhouwer zijn zuidelijke
opmars uitvoert, is uit het beschikbare materiaal niet goed op te maken: het is
onduidelijk welke factoren de voorkeur voor een westelijke variant hebben
beïnvloed.
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De evolutie in het Noorden wordt gekarakteriseerd door een geleidelijke
terugdringing van vleeshouwer ten voordele van slachter en slager: de toename
van de percentages van deze laatste twee woorden geeft een gelijkmatig stijgende lijn te zien van de 17de tot de 19de eeuw. Opvallend is de verdeling in
de 19de eeuw, waarbij de drie alternatieven ongeveer even sterk blijken te
staan. In het beperkte WNT-materiaal voor de 20ste eeuw blijkt in ieder geval
wel dat slager ondertussen ondubbelzinnig dominant geworden is. Die verdringing wordt overigens ook in het WNT-artikel `Vleeschhouwer' vermeld,
en is verder ook af te lezen uit Tabel 2, waarin de distributie van slager c. s. in
het hedendaagse Nederlands in kaart wordt gebracht.
vlees-

slager

houwer

been-

slachter

houwer

n

%

n

%

n

%

n%

N

18

90

0

0

1

5

1

Z

25

75,8

3

9

5

15,2

0

0

1600-1699

N

20 60,6

5

15,2

1

3

7

21,2

Z

3

50

1

16,7

2

33,3

0

0

1700-1799

N

27

50

13

24,1

0

0

14 25,9

Z

3

75

0

0

1

25

0

27

35,5

0

0

23 30,3

1

3,1

21

65,6

1500-1599

1800-1899

N

26 34,2

Z

4

12,5

6

U

5

0

18,8

80,8

68,2

50

34,4

Tabel 1
Distributie van vleeshouwer, slager, beenhouwer, slachter
van 1500 tot 1900
Tabel 2 (die nieuw is in vergelijking met Geeraerts 1999) is gebaseerd op het
ConDiv-corpus (zie Grondelaers et al. 2000) en op het Corpus Gesproken
Nederlands (release 4, oktober 2001). Het beschikbare materiaal is in twee
registers ingedeeld. Onder `schrijftaal' valt het krantenmateriaal en het
Usenet-materiaal uit het ConDiv-corpus. Onder `spreektaal' valt het materiaal uit het Corpus Gesproken Nederlands, aangevuld met het IRC-materiaal
uit het ConDiv-corpus. Dit laatste is weliswaar formeel gezien geschreven
materiaal, maar de kenmerken van het taalgebruik op chatkanalen is dermate informeel dat het wel als `geschreven spreektaal' gekenmerkt kan worden.
(Vergelijk Ko 1996. Een a priori indeling van het materiaal in stijllagen
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behoudt een zeker mate van arbitrariteit. In lopend onderzoek wordt binnen
onze onderzoeksgroep naar criteria gezocht waarmee de indeling volgens een
bottom-upmethode kan gebeuren.)
Uit Tabel 2 blijkt dat slager in Nederland de enige overblijvende term geworden is. Tevens is een verschuiving binnen het Belgische Nederlands vast te stellen, die tegelijkertijd voor een opvallende aangroei van de uniformiteit zorgt:
slager verdringt beenhouwer van de dominante positie die het in de 19de eeuw
had, en deze verdringing is verder gevorderd in de schrijftaal dan in de spreektaal. Deze ontwikkeling is niet verrassend: ze past bij de convergerende tendens die de standaardisering van het Belgische Nederlands in de loop van de
20ste eeuw kenmerkt (zie Geeraerts, Grondelaers & Speelman 1999 voor meer
gegevens).
vlees-

slager

houwer

been-

slachter

houwer

n

%

n

%

n

%

n

%

N

0

0

40

100

0

0

0

0

Z

0

0

64

69,6

28 30,4

0

0

spreektaal

N

0

0

31

100

0

0

0

Z

0

0

16

53,3

14 46,7

0

0

totaal

N

0

0

71

100

0

0

0

Z

0

0

80

65,5

42 34,5

0

0

schrijftaal

0

0

U

69,6

53,3

65,5

Tabel 2
Distributie van vleeshouwer, slager, beenhouwer, slachter
in het hedendaagse Nederlands
Een nadere beschouwing van de distributie van het 19de-eeuwse noordelijke
materiaal kan nu duidelijk maken dat de noordelijke opkomst van slager in
essentie reeds in de 19de eeuw moet worden gesitueerd. M.n. blijkt vleeshouwer
reeds in de tweede helft van de 19de eeuw (en niet pas in de 20ste, zoals uit Tabel
1 zou kunnen worden afgeleid) teruggedrongen te zijn. Tussen 1800 en 1850
komt vleeshouwer in het Noorden 25 keer voor, slager 6 keer, en slachter 14 keer.
In de tweede helft zijn de cijfers respectievelijk 1, 21 en 9. Dit beeld blijft overigens bewaard wanneer we kijken naar het aantal verschillende bronnen waarin
de citaten voorkomen, veeleer dan naar het aantal citaten zonder meer. Het is
inderdaad opvallend dat veel van de vroeg-l9de-eeuwse citaten afkomstig zijn
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van dezelfde auteur (Berkhey). Reduceert men dit effect door het aantal verschillende bronnen te tellen, dan blijkt vleeshouwer in de eerste helft van de eeuw
in 3 verschillende bronnen, slager eveneens in 3, en slachter in 6 bronnen te worden aangetroffen. In de tweede helft van de eeuw zijn dat respectievelijk 1,15 en
6 bronnen. De dominantie van vleeshouwer in de eerste helft van de eeuw verdwijnt bij deze manier van tellen, maar onverkort blijft gelden dat het woord in
de tweede helft nagenoeg van het toneel verdwenen is.
We concluderen dat de afstand tussen de 19de-eeuwse situatie en de huidige
dominantie van slager alles bij elkaar genomen dus waarschijnlijk kleiner is
dan uit de naakte cijfers in Tabel 1 blijkt. In aanvulling hierbij moet ook de
specifieke positie van slachter in het 19de-eeuwse materiaal geanalyseerd worden, maar daarvoor verwijs ik naar het oorspronkelijke artikel. Ook kan nog
opgemerkt worden dat een reductie van het aantal attestaties tot het aantal
verschillende auteurs of bronnen, zoals daarnet toegepast, met voorzichtigheid gehanteerd moet worden. Het gebeurt immers herhaaldelijk dat auteurs
de termen door elkaar gebruiken, zonder dat betekenisverschil duidelijk aanwijsbaar is. Berkhey, bijvoorbeeld, gebruikt alle drie de woorden, zij het dat
vleeshouwer het overwicht heeft. In het onderzoek naar buur/gebuur zullen we
op een gedetailleerdere manier met dat verschijnsel omspringen.

5. BUUR / GEBUUR
Verloopt de evolutie van buurtgebuur parallel met die van slager c.s., of ontwikkelt het paar zich langs duidelijk verschillende lijnen? Wanneer we om te
beginnen de distributie van buur en gebuur in het hedendaagse Nederlands
analyseren (zie Tabel 3), dan blijkt de situatie inderdaad structureel analoog
met die van slager. Er is, ten eerste, een term die in het Nederlandse
Nederlands als enige gebruikt wordt: buur in het ene geval, slager in het andere. Die term is, ten tweede, ook dominant in het schrijftaalregister van het
Belgische Nederlands, maar moet daar wel de concurrentie ondervinden van
respectievelijk gebuur en beenhouwer. Die laatste twee woorden hebben, ten
derde, in het spreektaalregister van het Belgische Nederlands telkens een sterkere présence dan in het schrijftaalregister. Gebuur en beenhouwer zijn in die
zin woorden die niet alleen typerend zijn voor het Belgische Nederlands, maar
in het bijzonder ook voor het informele Belgische Nederlands. Het zijn tegelijkertijd ook woorden die worden afgekeurd in de normatieve Belgische taalzuiveringstraditie zoals die in de loop van de 20ste eeuw bloeide.
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gebuur

buur

n

%

n

%

0

133

100

schrijftaal

N

0

Z

20

3

635

97

spreektaal

N

0

0

115

100

totaal

Z

42 28,6

105 71,4

N

0

0

248

Z

62

7,7

U

97

71,4

100

740 92,3

92,3

Tabel 3
Distributie van gebuur en buur in het hedendaagse
Nederlands
Anderzijds wijst de vergelijking van Tabel 2 en Tabel 3 ook op een zeker verschil tussen gebuur en beenhouwer: gebuur blijkt zowel in de schrijftaal als in
de spreektaal procentueel minder sterk te staan dan beenhouwer. Het overzicht
in Tabel 4, die op dezelfde manier is opgebouwd als Tabel 1, laat zien dat achter het synchrone verschil tussen gebuur en beenhouwer een verschillende diachrone ontwikkeling schuilgaat.
gebuur
n

%

27 37,5

buur
n

%

45

62,5

0

0

1500-1599

N
Z

49

1600-1699

N

128 49,6

Z

29

100

0

0

1700-1799

N

18

17,5

85

82,5

3

100

0

0

1800-1899

N

37 22,1

130 77,9

Z

118 90,1

13

Z

100

U

37,5

130 50,4

9,9

49,6

17,5

32

Tabel 4
Distributie van gebuur en buur van 1500 tot 1900
(gebaseerd op aantallen observaties)
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gebuur

1500-1599

buur

n

%

n

%

N

15

37,5

25

62,5

Z

23

100

0

0

47,39

53,3

1600-1699

N

1700-1799

N

1800-1899

N

16,42 23,8

Z

23,08 74,4

Z

Z

41,61 46,7
17

100

10,81 21,6
3

100

0

0

39,19

78,4

0

0

52,58

76,2

7,92

25,6

U

17,5

46,7

21,6

49,4

Tabel 5
Distributie van gebuur en buur van 1500 tot 1900
(gebaseerd op aantallen bronnen)
Het beeld van Tabel 4 (dat dadelijk nog nader geanalyseerd wordt) wordt bevestigd door Tabel 5, die geen gebruik maakt van het aantal observaties van buur en
gebuur als zodanig, maar van het aantal verschillende bronnen waarin beide
woorden worden aangetroffen. Het voordeel van een dergelijke berekening is dat
een eventuele overtegenwoordiging van een bepaald auteur wordt geneutraliseerd. Bijvoorbeeld, in het 19de-eeuwse zuidelijke materiaal komen meer dan 40
citaten van Conscience voor. Nu is Conscience misschien wel de belangrijkste
auteur voor dat gebied en die periode, maar het levert wel een vertekening op
wanneer hij voor ongeveer een derde van het beschikbare materiaal verantwoordelijk is. Daarom wordt in Tabel 5 iedere verschillende bron in het materiaal
slechts als één vindplaats van buur of gebuur geteld: Conscience telt met zijn meer
dan 40 citaten niet meer mee dan Jan van Rijswijck met slechts twee attestaties.
Wanneer een auteur beide woorden gebruikt, dan wordt hij meegeteld naar rato
van de verhouding tussen zijn gebruik van buur en zijn gebruik van gebuur. Van
Rijswijck bijvoorbeeld gebruikt beide woorden met dezelfde frequentie:
Ach! boet, gij vrienden en geburen, Ik heb het wonder-ei gezien: De
wereld zal niet lang meer duren! ... Ten hoogste nog een dag of tien, Zal
`t zondig menschdom blijven leven. Hoe lang, staat niet op `t ei geschreven, J. V. RIJSWIJCK 2, 75 [1856]
De buren kwamen `t klagen, Dat Politiek, die mager sneer, Haar zuster tergde, J. V. RIJSWIJCK 2,195 [1856]
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In de berekening van Tabel 5 telt Van Rijswijck dan voor 0,5 bij buur en voor
0,5 bij gebuur.
Gegeven Tabel 4 en Tabel 5, waarin verschilt dan de evolutie van buurtgebuur
van die van het slager-complex? Het ontwikkelingspatroon is op drie punten
anders. In de eerste plaats is de 16de-eeuwse vertreksituatie anders. Bij slager
c.s. was vleeshouwer in de 16de eeuw zowel in het Noorden als het Zuiden de
dominante term. De verdere ontwikkelingen zijn, zoals we beschreven hebben,
te reduceren tot een uiteenlopende vervanging van die dominante term door de
alternatieven slager en beenhouwer. Bij buurtgebuur is in de 16de eeuw geen
sprake van een identieke dominante term in beide delen van het taalgebied:
buur en gebuur komen in het Noorden allebei voor, terwijl het Zuiden uitsluitend gebuur kent. De geografische verdeling krijgt nog meer reliëf wanneer we
voor het 16de-eeuwse materiaal een preciezere lokalisatie proberen te geven
dan alleen maar de tweedeling tussen Noord en Zuid. We doen dat door te kijken naar een type van bronnen dat relatief makkelijk te lokaliseren is, en dat
bovendien tot een specifiek tekstgenre behoort, nl. de rechtsbronnen met plaatselijke handvesten, privileges, costumen. In het volgende wordt voor de grote
regionale deelgebieden (Zeeland en Limburg ontbreken in het materiaal) opgesomd welke juridische bronnen hetzij buur, hetzij gebuur (of soms allebei)
gebruiken. Overduidelijk blijkt dan dat buur een noordelijke en noordoostelijke term is, terwijl gebuur ook binnen het grondgebied van het huidige
Nederland een zuidelijk woord is.
Groningen, Friesland, Drente, Gelderland,

BUUR

GEBUUR

Overijssel

Drents Plakkaatboek

x

Friesch Placaatboek

x

Geldersche Markerechten

x

Landtrecht des Gerichts van Selwerdt

x

Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markerechten

x

Warfsconstitutiën en Oordeelen

x

Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht

Handvesten van Assendelft

x

Hantvesten van Weesp

x

Privilegien van Westzaandam

x
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Rechtsbronnen Hoofdwaterschappen Zuid-Holland

x

Costumen van Rijnland

x

x

Handvesten van Amsterdam

x

x

Keuren van Haerlem

x

x

Utrechts Placaatboek

x

x

Keurboeken van Leiden

x

Keuren van Delffland

x

Noord- Brabant, Antwerpen, Brabant
Costumen van Antwerpen

x

Costumen van Herentals

x

Costumen van Lier

x

Costumen van Mechelen

x

West- Vlaanderen, Oost- Vlaanderen
Costumen van Gent

x

Costumen van Ieper

x

Costumen van het Vrije van Brugge

x

In de tweede plaats wordt de globale evolutie van buurtgebuur niet gekarakteriseerd door een simpele geleidelijke divergentie, zoals bij slager c.s., maar
door een complexer patroon van afwisselende convergentie en divergentie. In
de l7de eeuw lijkt het Noorden naar het Zuiden toe te bewegen: het gebruik
van gebuur neemt toe. Men kan niet uitsluiten dat het prestige van de zuidelijke varianten (een bekende factor in de evolutie van het 17de-eeuwse
Nederlands: zie o.a. Van der Wal & Van Bree 1992:203-205) daarin een rol
speelt. Het is bijvoorbeeld opvallend dat de belangrijkste schrijvers (Hooft,
Huygens, Bredero, Vondel, Cats) allen beide vormen gebruiken, al is Hooft
wel de enige in deze reeks die blijkens het WNT-materiaal een uitgesproken
voorkeur voor buur heeft. De 17de-eeuwse convergentiebeweging zet zich echter niet door: het Noorden neemt in de daaropvolgende eeuwen geleidelijk
afscheid van gebuur. De noordelijke opkomst van buur krijgt overigens sneller
haar beslag dan de substitutie van slager voor vleeshouwer: in de 19de eeuw
heeft buur reeds een duidelijker overwicht in het Noorden dan slager in Tabel
1. Het noordelijke succes van buur zorgt voor een divergentie met het Zuiden,
dat grotendeels vasthoudt aan gebuur, al inspireert het schaarse zuidelijke
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materiaal voor de 18de eeuw alweer tot enige voorzichtigheid.
In de derde plaats stellen we vast dat het Zuiden in de 19de eeuw een convergerende tegenbeweging inzet: buur wordt geïntroduceerd. In het kader van dit
artikel is dat een bijzonder belangrijke observatie, omdat ze het beenhouwerbeeld compenseert. De 19de eeuw is niet alleen de eeuw waarin een typisch belgicisme als beenhouwer een dominante positie in het Belgische Nederlands verwerft, maar het is tegelijkertijd de eeuw waarin een typische noordneerlandisme als buur in het Belgische Nederlands kan binnensijpelen. De convergerende oriëntatie van het Zuiden op het Noorden, die in de 20ste eeuw expliciet
met taalpolitieke middelen gepropageerd wordt en waarvan de effecten in de
tweede helft van de 20ste eeuw goed zichtbaar worden (zie nogmaals
Geeraerts, Grondelaers & Speelman 1999), blijkt bij buur alvast in de 19de
eeuw een aanvang te nemen.
Interessant is dan de vraag of het stratificationele verschil waarvan aan het
einde van paragraaf 2 sprake was, een rol speelt in die 19de-eeuwse convergentiebeweging. Het synchrone materiaal in Tabel 3 toont aan dat buur in het
hedendaagse Nederlands sterker staat in het schrijftaalregister. Men kan dan
verwachten dat ook de 19de-eeuwse introductie van buur via het gecultiveerde
taalregister gebeurt, en dat het woord dus in hoofdzaak te vinden is in een van
de twee bronnengroepen waarover het WNT voor het 19de-eeuwse Belgische
Nederlands beschikt. Dat blijkt inderdaad zo te zijn. Bij gebuur vinden we
zowel literatoren als dialectbronnen, maar alle vindplaatsen van buur in het
19de-eeuwse Belgische Nederlands zijn te vinden in het literaire, intellectuele
taalsociologische stratum: bij Conscience, Van Beers, De Corte, De Geyter,
Hiel, Ledeganck, Loveling, Van Rijswijck, Segers, Sleeckx en Willems. Die
vaststelling verdient uiteraard meer uitwerking dan in het bestek van het huidige artikel kan worden gegeven. Zijn er meer voorbeelden te vinden van `literaire' aanzetten tot convergentie? Bij welke schrijvers dan wel, en welke woorden zijn erbij betrokken? En hebben al die woorden, de huidige situatie in aanmerking nemend, hetzelfde succes als buur? Intrigerend is daarbij de vraag of
de taalpolitieke standpunten van de betrokkenen een rol spelen bij de keuze
voor een noordneerlandisme als buur. Die vraag ligt bijvoorbeeld voor de
hand bij iemand als Willems, die met zijn Verhandeling over de Nederduytsche
Tael- en Letterkunde opzigtelyk de Zuydelyke Provintien der Nederlanden uit
1819 mee aan de basis heeft gelegen van de taalpolitieke oriëntatie op het
Noorden. Echter, een adequaat antwoord op die en vergelijkbare vragen vergt
een systematisch onderzoek naar het individuele taalgebruik van de genoemde auteurs dat de grenzen van dit artikel ver te buiten gaat.
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6.

CONCLUSIES

Het diachrone onderzoek naar de verhouding tussen buur en gebuur, en tussen
slager, beenhouwer, vleeshouwer en slachter, laat op twee manieren zien dat de
19de eeuw een cruciale rol speelt voor het hedendaagse Nederlands.
Ten eerste, de woorden die we nu als typisch voor het gestandaardiseerde
noordelijke Nederlands beschouwen, nemen in het Noorden ten vroegste in de
loop van de l9de eeuw hun dominante positie in. Noch slager noch buur heeft
in het 19de-eeuwse Nederlandse Nederlands reeds de exclusiviteit die het nu
heeft, en het is pas in de 19de eeuw dat beide een duidelijk overwicht boven de
alternatieven beginnen te verwerven. Dat kan erop wijzen dat de evolutie naar
de extreme vorm van standaardisering die Nederland nu kent in een aantal
opzichten langzamer verlopen is dan het gebruikelijke beeld suggereert.
Ten tweede, in het Zuiden blijken in de 19de eeuw complementaire ontwikkelingen aan het werk te zijn. Het beenhouwer-voorbeeld laat zien dat sommige
woorden die we nu als bij uitstek `algemeen Vlaams' ervaren, pas in de l9de
eeuw hun grote verspreiding binnen het Belgische Nederlands kennen.
Tegenover deze divergerende tendens staat de convergerende tendens die door
de introductie van buur geillustreerd wordt: de 19de eeuw is tegelijkertijd ook
de eeuw waarin de oriëntatie van het Zuiden op het Noorden, die in de 20ste
eeuw expliciet gestimuleerd wordt, een aanvang neemt.
Beide conclusies zijn in eerste instantie aanzetten voor verder onderzoek. De
beperkte verzameling case studies waarop ze gebaseerd zijn, laat nog geen
generalisaties toe: analyses als die van buur en slager moeten eerst met ettelijke andere voorbeelden aangevuld worden voor we een goed beeld zullen hebben van de onderliggende tendensen in de ontwikkeling van de Nederlandse
woordenschat. Maar dat de l9de eeuw voor die ontwikkeling een bijzonder
interessante periode is, wordt door de reeds geanalyseerde voorbeelden in
ieder geval met kracht gesuggereerd.
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De benefactieve dubbelobject - constructie in
het 19de-eeuws Nederlands

Timothy Colleman, Universiteit Gent

ABSTRACT
In modern standard Dutch, the benefactive double object construction is
allowed by a handful of verbs of (food) preparation only: inschenken (to
pour), bereiden (to prepare) and some two or three others. In several regional
varieties of Dutch however, the possibilities are much wider. In substandard
Belgian Dutch for instance, benefactive double object constructions seem possible with all semantic classes of verbs that according to Levin (1993) allow
Benefactive Alternation in English. In older phases of Dutch too, the possibilities were much wider. It is standardly assumed that in Middle Dutch, a
dativus commodi could in principle occur with any transitive verb. This paper
presents an investigation into the possibilities of the benefactive double object
construction in 19th Century Dutch. First, I shall examine if 19th Century
grammarians provide us with information about the use of the benefactive
double object construction in 19th Century Dutch, and then I shall present the
results of a preliminary corpus investigation.

1. INLEIDING: DE BENEFACTIEVE DUBBELOBJECT-CONSTRUCTIE

In het moderne Standaardnederlands komt een aantal semantisch divalente
werkwoorden sporadisch voor in een constructie met drie syntactische complementen. ' Een voorbeeld van een dergelijk verschil tussen semantische en

I

Het hier gepresenteerde onderzoek werd verricht in het kader van het BOF/GOA-project nr.
12050399, `Nederlands, Frans en Engels in contrast: werkwoordstructuren in een lexicaalsemantisch perspectief' (Universiteit Gent).
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syntactische valentie is te vinden in zin (la), met het werkwoord bereiden.
(1) a. Marie bereidde ons een overheerlijke maaltijd.
b. Ik geef mijn grootvader altijd een fles cognac voor zijn verjaardag.
c. De diplomaat overhandigde de douanier zijn attachékoffertje.
d. Dat vroege tegendoelpunt ontnam de bondscoach alle hoop op een
goede afloop.
Net als de trivalente werkwoorden geven, overhandigen en ontnemen in (lb)
t. e. m. (1d), wordt bereiden in (la) gebruikt in de zogenaamde dubbelobjectconstructie (DOC), een constructie met een Subject en twee nominale
Objecten. 2 In tegenstelling tot de gecursiveerde constituenten in de overige zinnen, vertegenwoordigt het eerste object uit zin (1 a) echter geen medespeler van
het zinswerkwoord. 3 Bereiden benoemt een stand van zaken waarbij slechts
twee medespelers betrokken zijn, de bereider en het bereide (of Agens en
Patiens zo men wil), die in het normale geval verschijnen als resp. subject en
(direct) object van een gewone monotransitieve zin (cf. het valentieschema:
`iemand bereidt iets'). Het eerste object uit (1 a) introduceert een extra medespeler, de begunstigde van de handeling. In wat volgt zal ik naar de constructie uit (la) verwijzen als de benefactieve dubbelobject-constructie, of kortweg
benefactiefconstructie. Het eerste object van de benefactieve DOC is uiteraard
niets anders dan het traditionele (niet-omschreven) belanghebbend voorwerp
(BV; zie o.m. ANS 1997:1164).4

2.

HET MODERNE NEDERLANDS:

AN

VS. REGIONALE VARIËTEITEN

In de moderne standaardtaal is de benefactieve DOC een relatief zeldzaam
fenomeen: slechts een handjevol werkwoorden laat de constructie toe. De

2 De benaming `dubbelobject-constructie', een vernederlandste variant van de Engelse term
`double object construction' raakt stilaan ingeburgerd in de taalkundige literatuur over het
Nederlands (zie o.m. Cornips 1994, Schermer-Vermeer 2001).
3 De termen `eerste' en `tweede object' verwijzen gewoon naar de ongemarkeerde volgorde van
beide objecten.
4 Ik gebruik in wat volgt de term belanghebbend voorwerp in de enge zin, d.w.z. uitsluitend
voor niet-omschreven objecten. De voorzetselbepaling in Ik koop een boek voor mijn broer is
in mijn terminologie dus geen belanghebbend voorwerp.
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ANS (1997: 1164-65) noemt naast bereiden enkel nog het werkwoord inschenken. Ook andere recente grammatica's houden het doorgaans op inschenken,
bereiden en evt. een of twee andere werkwoorden van `drank- en voedselverschaffing' (Schermer-Vermeer 1991: 219), zoals klaarmaken en opscheppen.
Over sommige werkwoorden zijn de meningen verdeeld. Zo labelt de ANS
voorbeeldzin (2a), met kopen, als `regionaal', en dus geen AN (zie ook onder).
(2) a. De hoogleraar kocht zijn vrouw een gouden armband. (ANS 1997:
1165)
b. Vader kocht zijn zoontje een elektrische trein. (Vandeweghe 2000:
87)
c. Hij kocht zijn zoontje een tol. (Klooster 2001: 135)
d. Vader kocht de kinderen een ijswafel. (Van den Toorn 1973: 31, De
Vries 2001: 417)
e. De vader kocht zijn zoontje een hobbelpaard. (Balk-Smit
Duysentkunst 2000: 181)
Vandeweghe (2000: 87) sluit zich daarbij aan: zin (2b) is "in het zuidelijke
deel [van het taalgebied] gewoner dan in het noordelijke". Klooster (2001) is
strenger: zinnen als (2c) zijn ronduit `dialectisch'. Ook De Vries vindt de
combinatie van kopen met een belanghebbend voorwerp "in de moderne
standaardtaal [...] bij `t ongrammaticale af", en stelt dat zinnen als (2d)
"alleen nog in taalboeken" voorkomen (De Vries 2001: 417). Inderdaad
komt zin (2d) uit een taalboek, namelijk uit Van den Toorn (1973: 31), waar
hij nog als een gewone zin wordt beschouwd. Nu is de grammatica van Van
den Toom uiteraard al wat ouder, maar ook in de zeer recente grammatica
van Balk-Smit Duysentkunst (2000: 181) vinden we onder de bespreking van
het belanghebbend voorwerp nog een voorbeeldzin met kopen, zonder verder commentaar (hier overgenomen als (2e)): voor haar kan het dus duidelijk wel. 5 Over de mogelijkheden van een werkwoord als kopen in de stan-

S Balk-Smit Duysentkunst geeft ook nog een voorbeeld met

bestellen: Ik bestel u een glas whisky. (Balk-Smit Duysentkunst 2000: 181). Ook dat voorbeeld is volgens de striktere criteria
van bijvoorbeeld de ANS en Klooster (2001) geen AN.
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daardtaal bestaat met andere woorden wat onduidelijkheid, en de ene auteur
toont zich al wat toleranter dan de andere.6
Hoe het ook zij, er zijn duidelijk regionale verschillen in het geding: ook al zullen de zinnen onder (2) voor de meeste (noord-westelijke) AN-sprekers inderdaad wel "bij `t ongrammaticale

af" zijn, voor veel zuidelijke sprekers zijn ze

dat hoegenaamd niet. Verscheidene auteurs wijzen erop dat de mogelijkheden
van het belanghebbend voorwerp in een aantal regionale variëteiten van het
Nederlands een stuk uitgebreider zijn dan in de standaardtaal. Met name in
België en in de zuidelijke provincies van Nederland zijn volgens de ANS zinnen als (2a) hierboven en (3a) hieronder, met breien, heel gewoon. De voorbeeldzinnen (3b) t.e.m. (3d) komen uit Klooster (2001) en krijgen daar, net als
(2d) hierboven, het label `dialectisch'.
(3) a. Mijn vrouw heeft me een trui gebreid. (ANS 1997: 1165)
b. Maak me eens een nieuwe dakgoot. (Klooster 2001: 135)
c. Hij bouwde zijn vader een huis. (ibidem)
d. Ik metsel je zo een muurtje. (ibidem)
Dat benefactieve DOC's in zuidelijke variëteiten van het Nederlands gewoner
zijn, wordt bevestigd door de onderzoeken van Cornips (1994) en Van Den
Heede (2002). Een van de aspecten waarin het HAN, het Algemeen
Nederlands zoals het wordt gesproken te Heerlen (Nederlands Limburg) zich
volgens Cornips onderscheidt van de standaardtaal, is de productiviteit van de
benefactiefconstructie. Cornips tekende onder meer zinnen op als:
(4) a. ik heb het dan uitgegeven aan een aannemer en die zou me dan de
ruwbouw opzetten (174)
b. en heb ik hem een kostuum gemaakt (175)
c. ik ken geen woord Hongaars maar dat heeft die man me allemaal
mooi in het Duits vertaald (174)

6

Overigens is het onderscheid tussen meewerkend en belanghebbend voorwerp niet altijd even
duidelijk. In de traditionele grammatica hanteert men doorgaans de mogelijkheid van een
voorzetselparafrase met aan resp. voor als onderscheidingscriterium, maar die proef levert
soms vreemde resultaten op. Zo ben ik het bijvoorbeeld niet eens met Schermer-Vermeer
(1991: 220) dat het eerste object in De bedrijfsleiding heeft de medewerkers de financiële situatie geschetst een BV zou zijn, ondanks de mogelijkheid van een voor-parafrase. Ook voordoen vind ik, in tegenstelling tot Van Hout (1996: 46) geen typisch voorbeeld van een werkwoord dat een BV neemt. Meer daarover in Colleman (in voorbereiding).

512 / VERSLAGEN & MEDEDELINGEN

Van Den Heede (2002) presenteert de resultaten van een grootschalig kwantitatief onderzoek naar (onder andere) de valentie van het werkwoord kopen in
het CONDIV-corpus (zie Grondelaers et al. 2000). In een selectie uit de component hedendaagse krantentaal ten belope van ongeveer 6 miljoen woorden
(3 mlj uit Vlaamse, 3 mlj uit Nederlandse kranten) bleek kopen op in totaal
meer dan duizend attestaties precies acht keer voor te komen met een belanghebbend voorwerp: zes keer in het Vlaamse en slechts twee keer in het
Nederlandse materiaal (Van Den Heede 2002: 181-2, 226). Minstens een van
die twee Nederlandse voorbeelden komt dan nog uit het regionale dagblad De
Limburger, en kan dus ook als een voorbeeld van zuidelijk AN worden
beschouwd:

(5)

Zo zei een Afrikaans IOC-lid tegen ons: Jullie willen mijn stem?
Waarom koop je me dan geen Mercedes... (limburglsport04.txt)
(Van den Heede 2002: 181).

Er zijn dus voldoende aanwijzingen dat de benefactieve dubbelobject-constructie vandaag de dag een stuk gewoner is in het zuidelijke Nederlands dan
in het Nederlands van het noorden. Hoe ruim de mogelijkheden dan precies
zijn in het Zuid-Nederlands, dat is bij mijn weten totnogtoe niet systematisch
onderzocht. In elk geval zijn in mijn eigen centraal Belgisch-Nederlands idiolect alvast benefactieven mogelijk bij dezelfde semantische klassen van werkwoorden die volgens Levin (1993: 48-49) in het Engels een zgn. Benefactive
Object kunnen krijgen: 'verbs of creation' (bijv. maken, bouwen, bakken),
'verbs of obtaining' (bijv. kopen, halen, pakken) en 'verbs of performance'
(bijv. zingen, spelen). Ter illustratie ook enkele voorbeelden van Belgische
websites:
(6) a. Maak hem een trainingsschema alsvolgt: Dag 1: jogging ± 6 kms 30 sit ups - 30 push ups Dag 2:
<www.devets.be/voetbal/download/walkoffame.pdf >
b. De man zei :"Bouw me een brug naar Hawai, zodanig dat ik naar
ginder kan rijden telkens als ik dat wil."
<www.lokersebc.be/moppen/moppen_archive_01.htm>
c. Ik haalde me een frisse pint, en zoop die leeg alsof ik op mijn laatste benen liep als Aids-patiënt en in dat flesje het reddende geneesmiddel zat.
<www.stubruchat.be/meet/wingene18.html>
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d. Zing haar een liefdeslied tijdens een avondwandeling op het strand
(zelfs als je behoorlijk vals zingt.)
<www. planetinternet. be/nl/update/valentij n12000/quizzen/hoehaar/>

3. VAN MIDDELNEDERLANDS TOT 1 9DE-EEUWS NEDERLANDS
Niet alleen in regionale variëteiten van het Nederlands is de benefactiefconstructie gewoner dan in het huidige AN: ook in oudere taalfasen kwamen veel meer
benefactieve DOC's voor dan nu. Voor het Middelnederlands wordt aangenomen dat er bij zowat elk transitief werkwoord een datief NP kon voorkomen die
de persoon noemde te wiens voordele de handeling geschiedde, een zogenaamde
"dativus commodi" (zie bijvoorbeeld Stoett 1923 3 :122; vergelijk met het moderne Duits, waar de mogelijkheden nog altijd zeer uitgebreid zijn, zie bijv. Wegener
1985: 94 e.v., 113 e.v.). In het Middelnederlandsch Woordenboek is het dan ook
niet lang zoeken naar citaten met een belanghebbend voorwerp. Enkele voorbeelden:
(7) a. Daer cochte Joseph sinen here den vijften scoof van der vrucht,
Rijmb, 3244. (Copen, 1)
b. Make mi ene spise, dat ic gheëte, Hs. v. 1348, 77c. (Maken I, 1)
c. Dit voorspel es ghedaen, men sal u ene sotternie spelen gaen, Glor
1141. (Spelen II, 2)
d. Joseph tsavens hadde gesacht eene crebbe sinen esel ende ghemact:
daer wert gheboren in dat suete kint, L. o. H. 374. (Soeken 3)
e. Ghevielt noch dat ic sate bi eenre joncfrouwe, ... ende ic met haer
droncke ende ate, in ate els niet dan si mi snede, Vrouw. e. M. I, 53.
(Sniden, I,2)
Met het verdwijnen van de naamvallen, heeft ook de dativus commodi/het
belanghebbend voorwerp in de verdere evolutie van het Nederlands gaandeweg terrein verloren. In deze bijdrage wil ik onderzoeken hoever die evolutie
al gevorderd was in de l9de eeuw. Meer bepaald zullen twee onderzoeksvragen centraal staan:
(i) Was de benefactieve dubbelobject-constructie in het 19de-eeuwse
Nederlands gewoner dan in de huidige standaardtaal? Kwamen er
nog bij meer werkwoorden belanghebbend voorwerpen voor?
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(ii) Zijn er aanwijzingen dat er ook in de l9de eeuw al regionale verschillen speelden?
In paragraaf 4 vat ik samen wat er uit de negentiende-eeuwse grammatica's
valt op te maken over de mogelijkheden van de benefactieve DOC in het
Nederlands van de 19de eeuw. In paragraaf 5 worden de resultaten gepresenteerd van een verkennend corpusonderzoek.

4. DATIVUS COMMODI EN BELANGHEBBEND VOORWERP IN DE 19DEEEUWSE GRAMMATICA'S
Ook al behandelt geen van de bekende 19de-eeuwse grammatica's het belanghebbend voorwerp als aparte categorie, toch blijkt op diverse plaatsen als het
ware tussen de regels door dat benefactieve DOC's nog heel gewoon waren in
het 19de-eeuwse Nederlands, althans volgens de grammatici (zie onder).'
Terwijl in de hedendaagse taalkundige literatuur steevast geven genoemd
wordt als het meest typische voorbeeld van een werkwoord dat een indirect
object neemt, begint bijvoorbeeld Brugsma (1848 2) zijn bespreking van het
`persoonlijk voorwerp' met een voorbeeldzin met kopen:
Het voorwerp, met welks naam men antwoordt op de vraag: aan
wien? of voor wiens? stelt men zich altijd als een persoon voor,
ofschoon het ook niet altijd zelf eenen persoon aanduidt. Dit voorwerp noemt men persoonlijk voorwerp; b.v. in: de moeder koop.
harer dochter een nieuw kleed. (Brugsma 1848 2 : ix, geciteerd naar
Van Driel 1994: 51)
In de bekende grammatica van Weiland (18202) wordt in de paragraaf over het
gebruik van de naamvallen het verschil tussen datief en accusatief uiteengezet
aan de hand van een voorbeeldzin met snijden + dativus commodi:

7 De term belanghebbend voorwerp werd wel gebruikt, maar dan als overkoepelende term, te
vergelijken met de moderner benaming indirect object. Zo onder meer bij Terwey (18908).
Andere negentiende-eeuwse benamingen voor het indirect object zijn persoonlijk voorwerp en
middellijk voorwerp.
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§. 163 Doch, om den aard des vierden naamvals nog duidelijker te
leeren kennen, moeten wij ons denzelven in vergelijking met den
derden naamval voorstellen. Wanneer men zegt: de man snijdt zich;
dan is zich het voorwerp der handeling, of de vierde naamval.
Wanneer men, daarentegen, zegt: de man snijdt zich brood; dan is
brood het voorwerp der handeling, of de vierde, en zich het doel der
handeling, of de derde naamval. (Weiland 18202: 79)
Bij Brill (1881 4 : 47), volgens Van Driel (1994: 52) "in de tweede helft van de
negentiende eeuw om zo te zeggen de ANS voor de hoger opgeleide", wordt
de dativus commodi kort besproken en geïllustreerd met o.a. de voorbeeldzin
Pluk mij die bloem.8
De Nederlandsche Spraakkunst van Den Hertog (1892-1895,1902) verdient een
enigszins uitvoeriger bespreking, omdat het bij mijn weten de eerste grammatica
is waarin wordt geprobeerd om de heterogene categorie indirect object onder te
verdelen in een aantal (functioneel-semantische) types. Er zijn volgens Den
Hertog vier soorten indirect object', die ongeveer overeenkomen met de huidige
categorieën meewerkend voorwerp (in enge zin), ondervindendimeemakend
voorwerp, possessieve datief en ethische datief (Den Hertog 1902: 53). De indeling in semantische types van Den Hertog is met andere woorden een voorafspiegeling van de in de huidige traditonele grammatica nog steeds gangbare indeling. Toch zijn er een aantal verschillen met de huidige opvattingen, en een daarvan is dat Den Hertog geen aparte categorie belanghebbend voorwerp onderscheidt. Nochtans bevat zijn grammatica verschillende voorbeeldzinnen met
kopen in de dubbelobject-constructie: Ik kocht mijn dochtertje eene pop (p. 40),
Koop mij dat boek (p. 59) en Hij kocht mij dat mooie boek (p. 64). Blijkbaar onderscheidt kopen zich voor Den Hertog in niets van geven, tonen, bezorgen, enzovoort: al die werkwoorden krijgen een lijdend voorwerp en een meewerkend
voorwerp van het eerste type.

8 Brill interpreteert de term dativus commodi wel ruimer: hij rekent er bijvoorbeeld ook de objecten toe uit zinnen als Het is mij wel en Zij spreekt hem te veel, die vandaag de dag doorgaans als
ondervindend of meemakend voorwerp worden gelabeld (zie bijvoorbeeld ANS 1997: 1166-67).
9 Net als vele auteurs na hem gebruikt Den Hertog meewerkend voorwerp als overkoepelende
term. Vandaag de dag wordt die benaming meestal (maar zeker niet altijd) in engere zin
gebruikt, voor het indirect object bij trivalente werkwoorden (van overdracht, van communicatie, enz.).

516 / VERSLAGEN & MEDEDELINGEN

Nu is het uiteraard nog maar de vraag of al die voorbeeldzinnen met benefactieve DOC's wel het gewone 19de-eeuwse Nederlands weerspiegelen. In alle
genoemde grammatica's wordt het Nederlands nog getypeerd als een casustaal, met genitief-, datief- en accusatief-objecten. Inderdaad bestonden er in
het 19de-eeuwse Nederlands officieel nog vier naamvallen (die zouden pas
definitief worden afgeschaft na de Tweede Wereldoorlog), maar de naamvalsonderscheidingen waren - zeker op het eind van de eeuw - niet meer dan een
kunstmatige schrijftaalconventie. In elk geval waren datief en accusatief al
volledig samengevallen (met uitzondering van het kunstmatige onderscheid
henlhun), en behalve bij de persoonlijke voornaamwoorden werd ook het
onderscheid tussen nominatief enerzijds en accusatief/datief anderzijds nauwelijks nog gemaakt, zeker niet in de spreektaal (zie bijvoorbeeld Kollewijn
1899: "Wij zeggen in `t enkelvoud altijd DE jongen. Velen schrijven in bepaalde gevallen nog DEN jongen").'°
Toch beschrijven de genoemde grammatici het 19de-eeuwse Nederlands als
ware het een volledig functionerende casustaal, en zo kenmerken ze zich als
wat Kollewijn (1899: 467) "voorstanders van het oude" noemt: taalkundigen
die hun beschrijving van het eigentijdse Nederlands baseerden op de vaak al
eeuwenlang achterhaalde onderscheidingen van het Middel- of 17de-eeuws
Nederlands (zie ook de vernietigende kritiek op die werkwijze in Buitenrust
Hettema 1895). Men kan zich dan ook afvragen of niet ook de voorbeeldzinnen met benefactieve DOC's kenmerkend zijn voor een in de 19de eeuw eigenlijk al verouderd, bewust archaïserend taalgebruik. De hierboven aangehaalde voorbeeldzin uit Brugsma (1848 2) bijvoorbeeld, De moeder koopt harer
dochter een nieuw kleed, zal wel geen levend Nederlands van het midden van
de 19de eeuw meer vertegenwoordigd hebben, wegens de verbogen vorm van
het bezittelijk voornaamwoord. De vraag luidt echter: was enkel de verbuiging
ouderwets, of de hele constructie? Was De moeder koopt haar dochter een
nieuw kleed, zonder verbuiging maar met behoud van de ditransitieve structuur, wél nog een gewone zin in het Nederlands van de 19de eeuw, of kon in
de niet al te overdreven boekerige schrijftaal enkel nog De moeder koopt een

10 Cf. ook Den Hertog (1902 2 : 59): "Indien het dan ook niet noodig ware met het oog op de
voor een klein volk onmisbare beoefening van vreemde talen, den datief te blijven onderscheiden, zou er inderdaad reden zijn om in onze taal alle vormverschil tusschen datief en
accusatief bij het schrijven even ongehinderd te laten uitsterven, als dit reeds in de spreektaal

is geschied." (mijn cursief, TC)
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nieuw kleed voor haar dochter? Of anders gesteld: heeft het belanghebbend
voorwerp de dativus commodi een tijd overleefd? Die vraag kan uiteraard
niet beantwoord worden op basis van de grammatica's: die gaan allemaal nog
uit van een volledig functionerende datiefnaamval. Daarom leek het me nuttig om het onderzoek uit te breiden met een corpuscomponent.

5. EEN VERKENNEND CORPUSONDERZOEK
Voor het corpusonderzoek werd gebruik gemaakt van een corpus 19de-eeuws
literair proza, samengesteld op basis van de elektronische edities die worden
aangeboden op de websites van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse
Letteren (http://www.dbnl.org) en het Project Laurens Jz. Coster
(http:llwww.hum.uva.nl/dsp/ljc/). Het corpus bevat een zestigtal verschillende
teksten of tekstfragmenten, van 25 verschillende auteurs, ten belope van in
totaal iets meer dan 2,7 miljoen woorden. Ongeveer een tiende daarvan (±
250.000 woorden) is van Vlaamse auteurs (Conscience, Stijns, Buysse en Ros.
Loveling), de rest komt uit Nederland. Wat genre en stijl betreft, is het corpus
zeer heterogeen: van de geladen retoriek in de historische romans van
Bosboom-Toussaint en Van Lennep tot het sobere naturalistische proza van
Emants en Stijns. Ook qua `boekerigheid' zijn de geselecteerde auteurs zeer
verschillend. Laten we het al dan niet verbuigen van lidwoorden en andere
determinatoren als graadmeter fungeren, dan moeten we schrijvers als
Potgieter, Conscience en Bosboom-Toussaint aan het ene uiterste situeren
(zeer veel flectie-uitgangen) en auteurs als Beets en Couperus aan het andere.
Uit het corpus werden met behulp van het programma WConcord alle vormen geselecteerd van kopen plus drie andere frequente werkwoorden die in het
huidige (substandaard) Belgische Nederlands kunnen voorkomen in de benefactieve dubbelobject-constructie: maken, halen en zingen (zie de voorbeelden
onder 6 hierboven). Voor elk van deze vier werkwoorden werden in het corpus voorbeeldzinnen met een benefactieve dubbelobject-constructie aangetroffen, zie Tabel 1.
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Tabel 1: Benefactieve DOC's met halen, kopen, maken en
zingen in het corpus 19de-eeuws literair proza
totaal aantal

benefactieve DOC's

attestaties

halen
kopen
maken
zingen
tot.

VLA

NL

689

1

4

5

269

7

6

13

3897

6

13

19

393

0

2

2

5248

14

25

39

tot.

Uiteraard zeggen de cijfers uit Tabel 1 niet alles, daarvoor is het corpus te
klein en te weinig gedifferentieerd. Toch laten ze enkele voorzichtige conclusies toe. Ten eerste is het op zich al een betekenisvol resultaat dat in een nochtans niet zo heel omvangrijk corpus bij elk van de onderzochte werkwoorden
verscheidene benefactieve DOC's werden teruggevonden. Ter vergelijking:
terwijl Van Den Heede (2002) in haar corpus moderne krantentaal voor het
werkwoord kopen op een totaal van 1016 attestaties slechts acht dubbelobjectconstructies heeft teruggevonden (zie boven), komt het werkwoord in het
19de-eeuwse materiaal op een totaal van 269 hits dertien keer voor met een
belanghebbend voorwerp. Die cijfers wijzen er dus op dat alvast het werkwoord kopen in de 19de eeuw nog gewoner was met een belanghebbend voorwerp dan in de huidige standaardtaal. Voor de overige drie werkwoorden ontbreken vergelijkbare studies naar de valentie in het huidige Nederlands, maar
er mag geredelijk worden aangenomen dat ze in het moderne AN in het geheel
niet meer voorkomen in de dubbelobject-constructie (zie boven). De eerste
onderzoeksvraag kan dus alvast bevestigend worden beantwoord: inderdaad
kwam de benefactieve DOC in de 19de eeuw nog bij meer werkwoorden voor
dan in de huidige standaardtaal. In de volgende paragraaf zullen trouwens
nog een aantal 19de-eeuwse voorbeeldzinnen worden opgesomd met nog
andere werkwoorden.
Bovendien komen de voorbeeldzinnen met benefactieve DOC's telkens zowel
uit het Vlaamse als uit het Nederlandse materiaal, behalve dan bij zingen,
waarvoor allebei de voorbeelden van bij Potgieter komen (zie Bijlage 1 voor
alle 19de-eeuwse voorbeeldzinnen). " Het is dus hoegenaamd niet zo dat alle

"

Wellicht is de constructie zingen + dubbel object van een ietwat andere orde dan kopen, maken,

halen + dubbel object. Het belanghebbend voorwerp bij zingen is alvast minder prototypisch:
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voorbeeldzinnen uit het Vlaamse materiaal zouden komen: ook in het noordelijke (literaire) Nederlands van de l9de eeuw kwamen de genoemde werkwoorden blijkbaar nog geregeld voor met een belanghebbend voorwerp. Toch
komen proportioneel veel voorbeeldzinnen uit Vlaanderen: terwijl de Vlaamse
auteurs slechts verantwoordelijk zijn voor ongeveer een tiende van de totale
omvang van het corpus (zie boven), leveren ze meer dan een derde van het
aantal benefactieven (14 van de 39). Uiteraard zou het wat al te voorbarig zijn
daar verregaande conclusies aan te verbinden. Tenslotte is het gebruikte corpus naar de maatstaven van de moderne corpuslinguïstiek zeer klein, en
bovendien werd maar een viertal werkwoorden onderzocht. 12 Toch lijkt een en
ander erop te wijzen dat er zich in de 19de eeuw wel degelijk al regionale verschillen begonnen af te tekenen: het zou in elk geval de moeite lonen om deze
hypothese eens te toetsen aan een groter en gedifferentieerder corpus.
Die indruk van regionale verschillen wordt nog versterkt als we de herkomst van
de aangetroffen voorbeeldzinnen in aanmerking nemen (zie Bijlage 1), al begeven
we ons daarmee helemaal op glad ijs. De Vlaamse voorbeeldzinnen zijn ongeveer
gelijk verdeeld over Conscience (6 benefactieven), Stijns (4 benefactieven) en
Loveling (4 benefactieven). Daarmee is Cyriel Buysse de enige Vlaamse auteur bij
wie geen benefactiefconstructies werden aangetroffen 13 , maar die is dan ook maar
met één relatief korte tekst vertegenwoordigd in het corpus (met de novelle De

Biezenstekker uit 1894). Aan Nederlandse kant valt het op dat vrijwel alle benefactieve dubbelobject-constructies afkomstig zijn van auteurs die we vrij vroeg in

het noemt geen persoon die de door het lijdend voorwerp genoemde zaak komt te bezitten. De
eerste resultaten van Colleman en De Vogelaer (in voorb.) wijzen uit dat in de huidige ZuidNederlandse dialecten benefactieve DOC's met zgn. 'verbs of performance' minder gewoon
zijn dan met 'verbs of creation' en 'verbs of obtaining'. Misschien was dat ook al zo in het 19deeeuwse Nederlands. Dat we enkel bij Potgieter voorbeelden hebben aangetroffen, wijst alvast
in die richting. Zeer waarschijnlijk hebben we in dit geval wel degelijk te maken met bewust
archaïserend taalgebruik. Zin (38) komt uit een zeer hoogdravende passage over de poëzie van
Vondel (zie ook de verbogen determinatoren: den Boschdwinger, zijnen zegenzang) en de vaste
verbinding `iemand lof zingen' uit zin (39) is volgens het WNT een plechtige variant van
`iemands lof zingen' (Deel VIII, kolom 2577).
12

Echter, het onderzoek uitbreiden tot meer werkwoorden was binnen dit bestek niet mogelijk:
nu al moesten er in totaal meer dan 5.000 voorbeeldzinnen worden onderzocht (zie Tabel 1).

13

Tenminste niet met een van de vier onderzochte werkwoorden. Onder (8) wordt wel een
voorbeeldzin uit Buysse genoemd met het werkwoord schenken (in de betekenis `ingieten')
(zie paragraaf 6).
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de eeuw moeten situeren: Van Lennep (1802-1868), Oltmans (1806-1854),
Potgieter (1808-1875) en Busken-Huet (1826-1886). Bij de wat jongere NoordNederlandse auteurs (Emants, Paap, Van Eeden, Aletrino, enz.) vinden we nauwelijks voorbeelden. De enige uitzondering is Couperus (1863-1923), die met
zeven benefactieven zelfs zeer sterk scoort, maar die dan weer bekend staat om
zijn zeer eigenzinnig taalgebruik, dat zich ook op syntactisch vlak vaak "verwijdert [...] van het gangbare Nederlands van zijn tijd" (Van den Toorn 1958: 316).
Statistisch is dit alles van geen tel, wegens te kleine populaties, maar alweer lijkt
dit een nuttige werkhypothese voor toekomstig onderzoek: zijn er aanwijzingen
dat de benefactiefconstructie er in de Noord-Nederlandse schrijftaal in de loop
van de 19de eeuw op achteruit is gegaan? En zo ja, hangt die evolutie samen met
een eventuele vereenvoudiging van de schrijftaal?
Wat de mogelijke `boekerigheid' van de constructie betreft, valt het op dat een
flink aantal van de voorbeeldzinnen uit gesproken passages komt. Dat is uiteraard nog geen bewijs dat de benefactiefconstructie ook in het spontane taalgebruik geregeld voorkwam: de personages van Conscience bijvoorbeeld spreken duidelijk boekentaal (zie o.m. zinnen 8 en 24). Andere auteurs echter lijken in hun dialogen wel degelijk het spontane taalgebruik van hun tijd op zijn
minst te benaderen. Dat is bijvoorbeeld zo voor Reimond Stijns: voorbeeldzinnen als (5), (18) en (37) zijn toch een indicatie dat de benefactieve DOC
geen louter kunstmatige schrijftaalconstructie was, maar ook voorkwam in de
spontane volkstaa1.14

6.

IDEEËN VOOR VERVOLGONDERZOEK

Voor het in de vorige paragraaf voorgestelde onderzoek moest node worden
uitgegaan van een aantal vooraf geselecteerde werkwoorden, die in het huidige substandaard Belgische Nederlands nog steeds de benefactieve DOC toelaten. Tijdens het verwerken van de attestaties van kopen, maken, halen en zingen, werden echter nog bij verscheidene andere werkwoorden belanghebbend
voorwerpen aangetroffen. Enkele voorbeelden:

14 Of die zinnen dan kenmerkend zijn voor het gesproken AN van het eind van de l9de eeuw,
gesteld dat er van zoiets al sprake kan zijn, is dan nog een andere vraag: de taal van Stijns'
personages is doorspekt met allerlei dialecticismen; mogelijk is de benefactieve

DOC er daar

een van.
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(8) a. ... zonder dat er iets breke van al de kostbare kristalwerken en fraaie
porseleinen, die gij ons ten geschenke medebrengt (Jacob Van
Lennep, Ferdinand Huyck, 1840)
b. De Prins van Oranje had zich in Duitschland een leger verzameld,
en de Maas overgetogen, maakte hij zich meester van Mechelen, en
trok heen naar Leuven, dat hij opeischte. (A.L.G. BosboomToussaint, De graaf van Leycester in Nederland, 1845-46)
c. Zij haalde die te voorschijn en schonk er hem een volle pint uit.
(Cyriel Buysse, De Biezenstekker, 1894)
d. Zoete rust ademt dit landschap; stoffeer het mij met geene wuivende banieren en rookende puinhoopen (E.J. Potgieter, Lief en Leed
in het Gooi, 1839)
e. De man wist niets van spaarzaamheid, en stichtte zich paleizen, als
had hij over zoo vele rijken geheerscht als zijn land gewesten telde.
(E.J. Potgieter, De Letterkundige Bentgenoten te Parijs, 1837)
f.

...de opoffering, die hij haar maakte, die hij haar iedere dag maakte, door te wonen in Den Haag, daar te doen als zij zei, zich een
praktijk te zoeken, als zij wenste ... (Louis Couperus, De boeken der
kleine zielen, 1901-1903)

Om een indruk te krijgen van de productiviteit van de benefactiefconstructie
in het 19de-eeuwse Nederlands, zou het nuttig zijn een aantal relatief omvangrijke teksten volledig door te lezen. Dat is natuurlijk een zeer arbeidsintensieve werkwijze, maar het is de enige manier om benefactiefconstructies met minder voor de hand liggende werkwoorden op het spoor te komen. Voorbeeldzinnen (d) en (e) hierboven, met stofferen en stichten, tonen aan dat bijvoorbeeld Potgieter de constructie nog vrij productief toepaste. Geldt dat ook voor
`jongere' auteurs, die een minder archaïsch Nederlands schrijven? En is er op
dat vlak een duidelijk verschil tussen Vlaamse en Nederlandse schrijvers? Al
die vragen kunnen mijns inziens enkel beantwoord worden na het volledig
doorlezen van een zorgvuldig geselecteerd corpus teksten uit Noord en Zuid.
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7.

BESLUIT

Het corpusonderzoek heeft aangetoond dat er in de 19de-eeuwse schrijftaal
wel degelijk nog meer benefactiefconstructies voorkwamen dan in het huidige
AN: het werkwoord kopen kwam in het corpus 19de-eeuws literair proza
beduidend vaker voor met een belanghebbend voorwerp dan in de huidige
krantentaal. Ook voor halen en maken, twee werkwoorden die in de huidige
standaardtaal in het geheel niet meer voorkomen in de benefactiefconstructie,
werden bij verscheidene auteurs benefactieve DOC's aangetroffen. Alleen
voor zingen zijn er aanwijzingen dat het ook in de 19de eeuw al minder
gewoon was in de benefactieve constructie.
De aangetroffen dubbelobject-constructies komen zowel uit Nederlandse als uit
Vlaamse teksten: in de 19de eeuw was de benefactiefconstructie met kopen,
maken en halen dus zeker nog geen exclusief Belgisch-Nederlands fenomeen.
Toch komen proportioneel veel voorbeeldzinnen van bij Vlaamse auteurs, en dat
zou erop kunnen wijzen dat er zich in de loop van de 19de eeuw al regionale verschillen begonnen af te tekenen. Op basis van de hier gepresenteerde resultaten
kan die claim bezwaarlijk hard worden gemaakt, maar het lijkt op zijn minst een
geschikte hypothese voor vervolgonderzoek. Ook de kwestie of de benefactieve
DOC nu al dan niet een schrijftaalconstructie was, verdient nader onderzoek.

8.
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BIJLAGE: VOORBEELDZINNEN MET HALEN, KOPEN, MAKEN, EN ZINGEN
IN DE BENEFACTIEFCONSTRUCTIE UIT HET CORPUS 19DE-EEUWS LITERAIR PROZA

Halen
1) Hij verzocht dus bij zijn intrede in het voorhuis aan de dienstmaagd, hem
een snede brood met een teug water te halen . (Jacob Van Lennep, De
Roos van Dekama, 1836)
2) In de tweede kast van het raam af, op de vijfde plank van onderen af, ligt
een pakket, met rood band omwonden: haal mij dat eens hier: maar denk
er aan, de knippen te sluiten, als gij de kast weer dichtdoet ... (Jacob Van
Lennep, De lotgevallen van Ferdinand Huyck, 1840)
3) En wie zal mij dan volk gaan halen en hier brengen? (ibidem)
4) Haal me mijn pijp, zeg ik, of ik sla je de ribben stuk. (E.J. Potgieter, `t Is
maar een pennelikker, 1842)
5) Haal mij `t broodmes uit mijn bed. (Reimond Stijns, Hard Labeur, 1904)

Kopen
6) Hij had zich den dag zijner benoeming eene potflesch inkt gekocht ,
omdat hij wist, dat hij voortaan in het geval zou geweest zijn, dikwijls zijnen naam te zetten. (Rosalie Loveling, Serafine, 1874; zoals geciteerd in:
C.D.Busken Huet, Het land van Rubens, 18812)
7) Oom en tante koopen het aanvallig nichtje een aanvallig toilet, en nemen
haar mede naar Spa. (C.D. Busken Huet, Het land van Rubens, 18812)
8) Komaan dan, ik zal u eenen kiel en een haren muts koopen , dat gij ten
minste aan uwe kameraden gelijkt. (Hendrik Conscience, De omwenteling
van 1830, 1858) (Ed. 1884)
9) Ditmaal was mijn vader mild met mij; hij kocht mij eenen fijnen kiel met
roode boordsels, eene schoone haren muts en eenen verlakten gordelband. (ibidem)
10) ... maar nooit zolang zijn vader leefde zou hij genoeg geld hebben om zich
een goeie stookkar te kopen ! (Couperus, De boeken der kleine zielen,
1901-03)
11) Had ze dan maar een armband gevraagd of zo een dergelijk prul... van
zijn armoedje had hij dan nog wel kans gezien haar een aardig souvenir
te kopen... (ibidem)
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12) „Gekheid!" zeide Suzanna: "hij huilde van verdriet bij de gedachte, dat
hij bij gebrek aan contanten al de kermisvermaken zou moeten missen,
welke Dominee zoo treffend afschilderde, zoodat hij, als zijn meisje hem
van avond vraagt: Jan! koop mij een kermis, zal moeten antwoorden:
Mooi meisje! ik heb er geen geld." (Jacob Van Lennep, Ferdinand Huyck,
1840)
13) Dat hoort Oom gaarne; bij het nagerecht drinkt hij op uwe gezondheid,
en belooft u, indien gij een der vier eersten uwer klas zijt, u naar de Grot
van Han te leiden, en u bovendien, aangezien ge er zoo op gesteld schijnt,
eenen microscoop te koopen. (Rosalie Loveling, Beloften en
Bedreigingen, 1873)
14) Maar hoeveel meer genoegen en hoeveel meer goed hadde het hun
gedaan, indien hij, getrouw aan zijne belofte, hen naar de grot van Han
had geleid, en hun eenen kleinen microscoop gekocht had, als ze tien jaar
oud waren! (ibidem)
15) Ik leen hem weer de som, die het kost; want hij wil mij dat volstrekt koopen : er is geen afraden aan, en wij gaan weg. (Rosalie Loveling, Mijn
Verre Neef, 1874)
16) En dan, die lieve vertrouwelijkheid, waarmede zij mij in later dagen influisterde, pa of ma over te halen, om haar een rijpaard te koopen. (E.J.
Potgieter, Marie, 1839)
17) Sofie zond ze des Zondags naar de vroegmis te Deerle, en had ze een
zwarten kapmantel gekocht om heur staat zooveel mogelijk te verbergen.
(Reimond Stijns, Hard Labeur, 1904)
18) `Ge weet, dat ik mijn werk meer dan twintig jaar voor niets gedaan heb,
en ge moogt mij nu wel ander kleeren koopen' (ibidem)
Maken
19) `Zo, zou je dat denken?' vroeg mevrouw Witse, het mes, waar zij zich een
boterham mee maakte, halfweg in het brood latende steken, en haar man
strak aanziende. (Nicolaas Beets, Camera Obscura,18513)
20) Dáár, aan het hof van Jakobus I en Karel I, zou hij zich eene positie kunnen maken, gelijk aan die van Rubens te Antwerpen. (C.D. Busken Huet,
Het land van Rubens, 18812)
21) Een allerschoonste waterhond was hem gestorven, en hij had zich van de
huid eene muts laten maken. (Hendrik Conscience, Baas Gansendonck,
1850) (Ed. 1884)
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22) "Ik had haar een schoon nieuw kleed en eenen satijnen hoed doen maken;
maar ik weet niet wat haar in het hoofd steekt: zij wil geene nieuwe kleederen aandoen. " (ibidem)
23) "Ik hadde mij gaarne ook zulk eenen laten maken" (ibidem)
24) En als wij te huis zijn, zal ik bij Marian van den koster wat verzilverd
papier gaan vragen, om het beeld aan den lindeboom ook zulke kroon
van zeven starren te maken. (Hendrik Conscience, De Loteling, 1850)
25) Nu kweekte zij ze tusschen de wallen, op den rotsachtigen rond, en zij
had zich een hof gemaakt ; de knoppen ontloken als zij naar ze keek, de
stengelen groeiden als zij er langs streelde, en als zij kuste een verwelkende bloem, werd ze, heel even, weêr frisch als eerst. (Louis Couperus,
Psyche, 1898)
26) Grootmama maakte hem zelf zijn boterhammetje en bood het hem,
gesneden. (Louis Couperus, De boeken der klein zielen, 1901-03)
27) Kom, ik moest zo niet zitten... en zo niet denken... Zachte verhalen maak
ik mij... en ik zie... ons beiden... terug... jaren hèr... (ibidem)
28) Ik had - in Florence - de opoffering, die je me maakte, die je ouders me
maakten, niet mogen aannemen. (ibidem)
29) Bekennen moest zij zich, dat nu zij hem werkelijk hoog boven zich zag, niet alleen in dat, wat haar ontsnapte, maar ook in dat, wat zij in hem
begreep: de opoffering, die hij haar maakte, die hij haar iedere dag maakte, door te wonen in Den Haag, daar te doen als zij zei, zich een praktijk
te zoeken, als zij wenste, ... (ibidem)
30) Ja, de zilversmid Verhoef heeft mij nog gisteren verzekerd, stellig te
weten, dat hij zich bij den harnasmaker in de Pooten een maliënkolder
had laten maken om op het bloote lijf te dragen - evenals Protector
Weerwolf in zijn tijd. (Jacob Van Lennep, Elizabeth Musch, 1850-51)
31) En gij," vervolgde hij tegen de poorters: "zijt zoo goed, mij een weinig
meer plaats bij `t vuur te maken; want ik heb geen drogen draad aan `t
lijf; en uw bierbuiken zullen reeds genoegzaam geroosterd zijn. (Jacob
Van Lennep, Het Godsoordeel)
32) „Zoo aanstonds," antwoordde de dochter: „wil je er beschuit op hebben,
koopman? of verkies je nagelhout?" „Wel!"" hernam ik: „laat ons van
allebei eens proeven: maak er mij maar twee." (Jacob Van Lennep,
Ferdinand Huyck, 1840)
33) Ze zullen u een rekening maken van Jan Kalebas: en `t is maar goed, dat
UEd. hier is om een oog in `t zeil te houden (ibidem)
34) „Genoeg," viel Perrol hem in de rede, „later zal ik de deur aanwijzen,
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waarvoor zij mij den sleutel maken moet, gij hebt mijn geld op hand ontvangen, en gij zult over mijn mildheid tevreden zijn. (J.F. Oltmans, De
Schaapherder, 1838)
35) Vergeefs trachtte ik mij met mijn tooverstaf ruimte te maken. (ibidem)
36) „Wel, ik bedoel de edele poging om den vader van dit huis te verlossen;
zonder dat gij getracht hebt u uit deze daad een verdienste bij zijn vrouw
en dochter te maken," antwoordde de pater. (ibidem)
37) Maak mij thee van lindebloemen, maar geene koopen; ze moeten er gaan
plukken, als ze thuis komen. (Reimond Stijns, Hard Labeur, 1904)
Zingen
38) (...) om u op te wekken, zelf nog eenmaal die poëzie te genieten; zelf te
zien, op welke wijze Vondel deel nam in eene geboorte, die vorst en volk
om het zeerst verblijdde. Zijne krijgsklaroen schettert vast voor Grol; hij
zingt den Boschdwinger en Wezelwinnaar alreede zijnen zegezang! (E.J.
Potgieter, Het Rijksmuseum te Amsterdam, 1844)
39) Zoo min de prinsen van Oranje als de mannen van Joan de Witt hebben
`s lands penningen verkwist, om zich lof te hooren zingen. (E.J. Potgieter,
Een prospectus, 1850)
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Geschiedenis van een taalnorm: de doorbroken
werkwoordelijke eindgroep (deel I)1

J. M. van der Horst, Katholieke Universiteit Leuven

ABSTRACT
This survey inquires into the history of the language norm which in Dutch is
commonly known as `the pervasion in the verbal end group', as in Dat is iets
waar we moeten aan denken (That is something we should think about). This
type of construction is widely used in Belgian Dutch, notwithstanding its
being largely disapproved of in normative grammars. The disapproval emerged for the first time in the grammars at the beginning of the twentieth century. It is next enquired why the objection to the construction at issue is raised
precisely at that specific time. To that end, the history of the standard language, the history of language norms, the history of linguistics and - last but not
least - the internal history of the language are investigated.

1

INLEIDING2

Maarten van Nierop beschrijft in zijn boek Honderd taaie belgicismen (1968)
aan het einde van de reeks de bekende "doorbreking van de werkwoordelijke
eindgroep". Hij gaat er uitvoerig op in: "Ik wil trachten het verschijnsel zorgvuldig te ontleden, zorgvuldiger dan dit nog ooit ergens is geschied" (vNierop
1968, 177). En inderdaad, hij besteedt er negen bladzijden aan. Omdat hij
schrijft voor een publiek van niet-taalkundigen, zijn die negen bladzijden ove-

I

Dit is deel 1 van een artikel waarvan het tweede deel zal verschijnen in de volgende aflevering van de "Verslagen en mededelingen".

2

Ik dank Frans Debrabandere, Marcel De Smedt en Hanne Kloots voor hun zorgvuldige en
waardevolle commentaren.
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rigens grotendeels besteed aan een uiteenzetting over splitsing van voornaamwoordelijke bijwoorden, over de positie van infinitieven en deelwoorden in
samengestelde predicaten, en vooral: hij geeft veel voorbeelden. De term
"doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep" wordt niet gebruikt. Maar
de voorbeelden zijn duidelijk genoeg. Het gaat om zinnen als
— Dat is iets waar we moeten aan denken.
In de context van de "taaie belgicismen" worden zinnen als deze afgeraden.
Men schrijve, en zegge: — Dat is iets waar we aan moeten denken.
Het valt op dat Van Nierop enkel spreekt over doorbreking met het tweede
element van een gesplitst voornaamwoordelijk bijwoord. In feite is het verschijnsel echter algemener, en kan soms ook een predicaatsnomen, een resultatieve werkwoordsbepaling, een direct object, een voorzetselvoorwerp, enz.
doorbreken (vgl. vdHorst 1997a, met ook een overzicht van de belangrijkste
literatuur). Dankzij Vanacker (1964; 1970) weten we dat de constructie in
Vlaams-Belgische dialecten minder algemeen is dan soms wordt gedacht. De
provincie Antwerpen en delen van Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld doorbreken
weinig. Ook is doorbreking niet algemeen in die zin dat men altijd en overal
doorbreekt. Ook frequente doorbrekers gebruiken regelmatig de niet-doorbroken volgorde. Wel lijkt het tweede element van een gesplitst voornaamwoordelijk bijwoord het favoriete doorbreek-element bij uitstek te zijn: wie
weinig doorbreekt, zal dat met een voornaamwoordelijk bijwoord doen. Van
Nierop heeft voor zijn uiteenzetting in ieder geval het meest gangbare type
gekozen.
In vrijwel alle hedendaagse taalgidsen voor Vlaams-België komt de doorbreking
van de werkwoordelijke eindgroep ter sprake. Het verschijnsel is dan ook volop
waarneembaar. En dan spreken we niet over de dialecten, maar over standaardtaal. Daaronder verstaan we hier: "het taalgebruik zoals we dat aantreffen in algemeen gerespecteerde kranten als De Morgen en De Standaard, scripties van universitaire studenten, radio en televisie, faculteitsvergaderingen, toespraken van de rector magnificus, enz." (vdHorst 1997a, 300). Maar die standaardtaal bevat elementen die bijna even algemeen afgekeurd worden. En de
bedoelde doorbrekingen zijn daarvan een voorbeeld. Afkeuring lezen we bijvoorbeeld in Paardekoopers ABN-gids (1984, 31-32), de Taalwijzer van P.
Cockx (2e druk z.j., 378-379), het Stijlboek van De Standaard van Permentier
en Van den Eynden (1997,169-171), en Correct taalgebruik van Penninckx,
Buyse en Smedts (Penninckx e.a. 2001, 308). Het lijstje van normatieve werken
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van de laatste decennia die hun afkeuring uitspreken over doorbroken werkwoordsgroepen, zou gemakkelijk met vele titels te vermeerderen zijn.
Gezien de massale aanwezigheid van de doorbroken werkwoordsgroep, niet
alleen in normatieve werken maar ook in de realiteit van het taalgebruik, heeft
Van Nierop in 1968 niets teveel gezegd door te spreken van een "taai belgicisme" (afgezien dan van zijn taalpolitieke keuze dat het om iets afkeurenswaardigs gaat, maar dat is een aspect waar wij ons uiteraard niet over zullen uitspreken). Van Nierop zal echter met zijn term "taai belgicisme" wel niet aan
de toekomst gedacht hebben, maar aan het verleden. Dat roept de vraag op:
hoe "taai" was het verschijnsel in 1968? Dat is: hoe lang bestaat het al? En
ook: sedert wanneer is men zich bewust van het verschijnsel? Vervolgens:
sedert wanneer wordt het afgekeurd? En tenslotte: hoe is dat zo gekomen? Dat
zijn enkele thema's van dit artikel.
Wie een onderzoek als dit wil aanvangen, een onderzoek dus naar de geschiedenis van een norm, onderdeel van de geschiedenis van de standaardisering van
het Nederlands, en daarmee verweven een aspect van de taalgeschiedenis zelf,
kortom: een stukje externe en interne taalgeschiedenis van het zuidelijke
Nederlands, krijgt te maken met een merkwaardige situatie. Namelijk dat we
over het zuidelijke Nederlands van de periode 1600 tot 1850, feitelijk zelfs van
1600 tot kort voor 1900, verbazend weinig weten. De historische taalkunde van
het Nederlands heeft de afgelopen eeuwen bepaald niet stilgezeten, maar wat
bestudeerd werd was toch vooral het zuidelijke Nederlands van voor 1600 en het
noordelijke van na 1600. Er schuilt enige overdrijving in deze uitspraak, maar
ze is meer waar dan onwaar. De achterstand bij de bestudering van het noordelijke Nederlands van voor 1600 lijkt momenteel enigszins ingelopen te worden;
de bestudering van het zuidelijke Nederlands tussen 1600 en 1900 is daarentegen nog grotendeels een witte plek in onze kennis. Zoals de "gouden eeuw" van
de noordelijke Nederlanden deels terecht maar ook wel eens ietwat overdreven
veel aandacht heeft gekregen, zo heeft de genoemde periode van het zuidelijke
Nederlands weliswaar niet geheel onbegrijpelijk maar toch onrechtvaardig weinig aandacht gekregen. Die stiefmoederlijke behandeling heeft natuurlijk haar
historische oorzaken (zoals ook de overaccentuering van de noordelijke gouden
eeuw haar historische oorzaken heeft). Zonder daarop diep in te gaan mogen we
wel stellen dat die oorzaken vooral in de tweede helft van 19de eeuw gezocht
moeten worden: het opkomend Vlaams zelfbewustzijn, de langzame en moeizame emancipatie van het Nederlands in België, de aanloop naar een nieuwe bloeiperiode, waarbij graag teruggekeken werd naar een eerdere bloeiperiode in de
late Middeleeuwen, dat alles moest haast wel de tussenliggende tijd in de zwart-
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ste kleuren afschilderen. Ofschoon bij mijn weten de term destijds niet gebruikt
werd, ging het in feite om nieuwe middeleeuwen: taal en cultuur in diep verval.
Deze voorstelling van zaken, om niet te spreken van een mythe, was misschien
nodig. Het is hier niet de plaats om de staf te breken over de geschiedenis.
Maar het lijkt toch geboden, nu we wat verder verwijderd zijn van het taalpolitieke gedruis van honderd jaar geleden, en daardoor de geschiedenis die
eraan voorafging allicht met andere ogen kunnen bekijken, dat ook inderdaad
te doen. De geschiedenis van het zuidelijke Nederlands van de periode 1600
tot 1900 is misschien toch minder oninteressant dan doorgaans gesteld wordt.
In ieder geval: het zal onderzocht moeten worden. Dan zal wel blijken wat er
van aan is. En daarbij moeten we ons in de mate van het mogelijke zien te ontdoen van de vooroordelen van voorgaande generaties. Het is al erg genoeg dat
we ongetwijfeld de dupe zijn van de vooroordelen van onze eigen tijd.
Ons onderzoek naar een specifieke taalnorm, in casu de afwijzing van de doorbroken werkwoordelijke eindgroep, met zijn oorzaken en achtergronden voorzover die te achterhalen zijn, maakt dan ook deel uit van een algemener onderzoek naar de geschiedenis van het zuidelijke Nederlands tussen 1600 en 1900.
In dit artikel zal eerst ingegaan worden op het verschijnen van de bedoelde
norm (§ 2). Die verschijnt, op het eerste gezicht, nogal laat. Waarschijnlijk
later dan Van Nierop gedacht heeft. Er was feitelijk weinig reden om van een
"taai" belgicisme te spreken, in 1968. (Dat hij nadien min of meer gelijk gekregen heeft, is een andere zaak, met andere oorzaken, maar daarop zullen we
hier niet ingaan). Om die verschijning te verklaren, of althans een context te
geven die noodzakelijk is voor het verstaan ervan, volgen dan enkele uiteenzettingen over de geschiedenis van het ABN (§ 4), over de geschiedenis van
taalnormen in het algemeen (§ 5), over de geschiedenis van de taalwetenschap
(§ 6), en niet als onbelangrijkste: de interne taalgeschiedenis (§ 7). Inderdaad
zullen al die domeinen van belang blijken te zijn. En daarmee is ons laatste
thema aangeduid: de verwevenheid van taalnormen met het geheel van de
externe en de interne taalgeschiedenis.

2

HET VERSCHIJNEN VAN DE NORM

Voor het onderzoek naar het verschijnen van de norm aangaande de werkwoordelijke eindgroep is steekproefsgewijs een reeks grammatica's en andere
taalkundige werken bekeken op eventuele uitspraken in die richting.
Volledigheid is hierbij natuurlijk onhaalbaar, zodat we geen absolute zeker-
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heid hebben. Anderzijds: we menen dat onze steekproef ruim genoeg is om
vooreerst tot een tamelijk betrouwbare uitkomst te geraken.
Het begrip "norm" is daarbij niet gedefinieerd. We vatten daaronder iedere
uitspraak waaruit een zekere voorkeur of afkeuring blijkt voor de constructies
in kwestie, hetzij expliciet, hetzij impliciet, bijvoorbeeld door de vermelding
dat iets slechts "in volkstaal", in "huiselijke taal" enz. voorkomt, hetgeen
zeker in de 19de eeuw niet als een aanbeveling geldt. En onderzocht zijn dus
werken waarin men dergelijke uitspraken mag verwachten. In eerste instantie
Zuid-Nederlandse werken, maar vervolgens is ook de noordelijke taalkundige
traditie nagegaan.
Het oudste werk dat we onderzocht hebben op eventuele uitspraken over
doorbreking, is de Nieuwe Nederduytsche Spraek-konst van J. Des Roches,
Antwerpen 1761. Overigens zonder er ook maar iets van dien aard in te vinden. Dat verbaast ons om allerlei redenen niet. Op sommige van die redenen
zullen we straks ingaan (zie § 4 t/m 7); hier kan al vast gesteld worden dat het
weliswaar veruit de bekendste 18de-eeuwse grammatica van de zuidelijke
Nederlanden is, maar toch een werkje van bescheiden omvang (87 blz.). Tot
nu toe zijn er enkel tweede en derde, herziene en verbeterde drukken aangetroffen, onder andere 1776, 1782, 1812 en 1818, maar algemeen wordt de eerste druk op 1761 gedateerd. Mogelijk omdat de kerkelijke goedkeuring, achterin afgedrukt, gedateerd is op 1 april 1761. (Over Des Roches: De Clercq
2000a en 2000b). In ieder geval moge uit de talrijke herdrukken blijken dat het
boekje een rol van betekenis heeft gespeeld.
Een vrij wat omvangrijker werk is U.G. Lauts, Élémens de la langue
Hollandaise (467 blz.; 1821, 2e druk 1825) (Over Lauts: Bergman 1867). Lauts
was, overigens net als Des Roches, een Nederlander. In de periode van het verenigd koninkrijk vestigde hij zich in Brussel, waar hij zijn grammatica voor
Franstalige Belgen schreef. In 1830 keerde hij naar Nederland terug. Gezien
de auteur en de doelgroep zouden uitspraken over de werkwoordelijke eindgroep allicht op hun plaats zijn, maar Lauts zegt er niets over.
Het volgende werk dat we onderzochten, was J. Davids Nederduitsche spraekkunst voor middelbare scholen en collegien (1853; 2e druk 1858) (Over David:
Wils 1957; EVB s.v.). Wij raadpleegden de tweede editie van 1858. David doet
in zijn grammatica geregeld normatieve uitspraken. Bijvoorbeeld dat constructies als –vaders hoed; –ooms weilanden, enz. slechts "in den gemeenzamen
styl" worden aangetroffen (David 1858, 143). Of dat het onjuist is om te zeggen "–hy werd verzocht, berigt, geboodschapt dat, enz., maer men moet zeggen:
hem werd verzocht, berigt, geboodschapt dat, enz." (David 1858, 181-182). Of
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het onderscheid tussen dezelve en dezelfde, die "het volk" veelal door elkaar
gebruikt. "Ofschoon zulks niet volstrekt te verwerpen zy, is het echter nauwkeuriger de beide voornaemwoorden te onderscheiden." (David 1858, 160).
Maar niets over de werkwoordelijke eindgroep en eventuele doorbrekingen
ervan.
Speciaal gewijd aan taalnormen en taalkritiek is Davids boek Tael- en
Letterkundige aenmerkingen (1856). Een opmerkelijk boek: kritisch commentaar bij 36 fragmenten uit het werk van dan levende Vlaamse auteurs, onder
wie vooral Conscience en Bormans goed vertegenwoordigd zijn. (Hierover:
Wils 1957, 168-172). David looft en keurt af. Er komen opmerkelijk weinig
van de kwesties ter sprake die in 20ste-eeuwse taalgidsen aan de orde zijn. Het
is een bijna geheel ander circuit dan de canon van 20ste-eeuwse (zowel noordelijke als zuidelijke) taalzonden. En maar weinig ontsporingen zijn te wijten
aan invloed van het Frans. Slechts enkele oude bekenden treffen we aan, zoals
de voorkeur voor de gedachte boven het gedacht (Conscience had geschreven:
—zonder dat ooit in deze lieden het gedacht ontstaen ware, om ... ); of de afwijzing van gedaan in plaats van voorbij (Conscience: —Op! Op! De winter is
gedaan).
Op één plaats lijkt doorbreking van een werkwoordelijke eindgroep aan de
orde te zijn. David (1856, 119) geeft daar commentaar bij een tekst van J.H.
Bormans. Bormans had geschreven:
—Ik weet dat dit geene hoedanigheden zyn waer men zich laet door verleiden.
Onmiskenbaar een "doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep". Wat
tekent David erbij aan?
"De meeste schryvers zouden hier zeggen waerdoor men zich laet verleiden. De eerste wending is nogtans eigener aen onze tael".
Met andere woorden: David acht de zin van Bormans beter dan wat de meesten in deze situatie zouden doen. Geen kritiek dus, maar bijval. Het is overigens nog maar de vraag of David feitelijk gelijk heeft, en of de meeste schrijvers inderdaad zouden zeggen: —waardoor men zich laat verleiden. Er is enige
reden om daaraan te twijfelen, en daar komen we straks op terug (§ 3). Maar
wellicht wilde David slechts woordherhaling vermijden, en bedoelde hij: —de
meeste schrijvers zouden hier schrijven, en dat is waarschijnlijk inderdaad juist.
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In ieder geval vervolgt David zijn aantekening zo:
"Ik heb daervan niets gehoord, is zelfs geen goed Nederduitsch. Het
moet zyn ik heb daer niets van gehoord. Zoo ook: waer ik zeer van verwonderd was; –waer ik my hartelyk in verheugde; –waer ik om gehaet
werd. En zoo insgelyks: hier neem ik deel in; –hier maek ik dit besluit
uit op; –daer ga ik meê naer bed; –daer moet gy genoegen meê hebben,
enz. Zie Bilderdijks Spraakleer, bl. 349".
Uit de voorbeelden blijkt dat David een voorstander is van splitsing van het
voornaamwoordelijk bijwoord, en de ongesplitste vorm zelfs "geen goed
Nederduitsch" vindt. Uit de voorbeelden blijkt niet dat David een voorstander is van doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep. Het gaat hem hier
kennelijk om de splitsing, niet om de doorbreking. Wel mag men uit deze passage afleiden dat doorbreking van de eindgroep voor David geen probleem
was.
We stuiten hier op een andere, soms interfererende norm, namelijk met
betrekking tot splitsing of niet-splitsing van een voornaamwoordelijk bijwoord. Het staat vast dat daaromtrent minstens al sedert de 18de eeuw inderdaad een norm bestond. In § 3 zullen we daar verder op ingaan.
We zetten onze zoektocht naar normatieve uitspraken met betrekking tot de
werkwoordelijke eindgroep voort bij Van Langendoncks Nederlandsche
spraakkunst (1861), zonder iets te vinden.
Het volgende werk dat we onderzochten, was Roucourt's Beknopte spraakleer
der Nederlandsche taal ten gebruike der scholen van middelbaar onderwijs, 2e,
gansch omgewerkte en vermeerderde uitgave, Mechelen 1870. Ook bij
Roucourt treffen we wel expliciete normatieve uitspraken aan, zoals een voorkeur voor dan boven als bij comparatieven (Roucourt 1870, 88), maar niets
over doorbreking van de werkwoordsgroep. Terwijl Roucourt wel doorbrekingen vertoont in zijn eigen tekst: –De woordorde of woordvoeging is de kennis der regelen, waar men de woorden der Nederlandsche taal moet naar rangschikken (Roucourt 1870, 212).
Ook in de Nederlandsche Spraakleer van J. Van Beers (1883) niets van onze
gading. Wel af en toe doorbrekingen in voorbeeldzinnen van Van Beers zelf,
zoals –Doch hij zegde, dat hij er niet kon toe besluiten, wat opnieuw een aanwijzing genoemd mag worden dat ook hij op de constructie niets aan te merken had.
Dan Hippoliet Meert zijn Distels; proeve van taalzuivering (1897). Anders dan
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de (school)grammatica's is dit boekje speciaal gericht op "taalzuivering". Er is
een aparte afdeling "Syntaxis", en daarbinnen zelfs een hoofdstuk over
"Woordschikking" (Meert 1897, 70-75). Maar opnieuw: niets over doorbroken werkwoordsgroepen. Terwijl Meert in zijn eigen tekst de constructie geregeld gebruikt, zoals moge blijken uit: –Zóó talrijk zijn de gallicismen in 't
Zuidnederlandsch, dat ik er niet kan aan denken ze hier allen te doen kennen
(Meert 1897, 76). En: –Hoe had het Nederlandsch bestuur er dan (...) kunnen
in slagen zich door onze bevolking te doen verstaan? (Meert 1897, geciteerd in
Peeters 1934, xiv). En wat misschien meer zegt, in de sterk uitgebreide en geactualiseerde versie van dit werk, door Meert geschreven maar na zijn dood uitgegeven door C. Peeters in 1941, onder de titel Onkruid onder de tarwe; proeve van taalzuivering, vinden we nog steeds geen afkeuring.
In feite is zelfs Meerts regel voor de plaatsing van het tweede element van een
gesplitst voornaamwoordelijk bijwoord (of is hier C. Peeters aan het woord?)
in 1941 zodanig geformuleerd, dat men er een aanwijzing pro doorbreking in
zou kunnen lezen, al zal dat wel niet bedoeld zijn:
"Wanneer de bijwoordelijke voornaamwoorden daaraan, daarvan enz.,
gescheiden voorkomen, staat het voorzetsel, aan, van, enz. steeds voor
het laatste deel van het gezegde wanneer het een deelwoord is: daar heb
ik nog nooit aan gedacht; daar heb ik nog nooit van gehoord." (Meert
1941, 100).
Dat deze regel in deze formulering vermoedelijk niet tot (veel) doorbrekingen
leidt, is een gevolg van het feit dat in gesproken taal bij gezegdes met een voltooid deelwoord veelal de voorkeur wordt gegeven aan de groene volgorde.
Maar ook deze deels interfererende kwestie, rode of groene volgorde, is door
taalnormen beïnvloed geraakt, zodat we ook op deze norm nader moeten
ingaan (zie § 3).
Wel het grondigste en op één na omvangrijkste werk op het gebied van taalzuivering is Willem de Vreese zijn Gallicismen in het Zuidnederlandsch; proeve van taalzuivering, Gent 1899. Het was eigenlijk ook niet te verwachten dat
De Vreese over doorbroken werkwoordsgroepen zou spreken, aangezien het
verschijnsel niet als een gallicisme valt aan te merken, en De Vreese zijn werk
heeft opgezet als een wetenschappelijke studie naar gallicismen. Maar gezien
het belang van het werk, en de invloed die het heeft gehad op de taalzorg, hebben we het toch voor alle zekerheid erop nagezien. Maar inderdaad zonder
iets te vinden. Of het moesten De Vreese zijn eigen doorbrekingen zijn, zoals
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-voor dat de schrijver er al de gebrekkigheid kan van inzien (De Vreese 1899, v).
Bijzondere vermelding verdient Vercoullie Nederlandsche Spraakkunst (1894).
In de eigenlijke grammatica wordt over doorbroken eindgroepen weliswaar
niets gezegd, maar er is een "Aanhangsel" dat een "Lijst van Belgicismen"
bevat, in de trant van "Zeg niet: ... Maar zeg: ...". Dat staat er ook letterlijk
zo boven. Daar vinden we, tussen zeer uiteenlopende zaken als den bank/de
bank, een wet stemmen/ over een wet stemmen en zijn ontslag geven/ zijn ontslag
nemen ook:
-degenen die wenschen zich aan te sluiten/ degenen die zich wenschen
aan te sluiten (Vercoullie 1894, 139).
Dit zou dan, voorzover tot nu toe bekend, de eerste vermelding, en afkeuring,
van een doorbroken werkwoordelijke eindgroep zijn.
Toch is enige twijfel geboden. In de eerste plaats is doorbreking met zich
bepaald niet prototypisch (vgl. vdHorst 1997a, 301). Ze is misschien niet uitgesloten, maar er is mij geen andere (moderne) taalgids bekend die een voorbeeld met zich geeft. In de tweede plaats moet rekening gehouden worden met
iets anders. In de geschiedenis van het Nederlands vinden we in de 17de en
18de eeuw niet zelden het reflexivum opvallend ver naar achteren in de zin,
onmiddellijk voor het werkwoord aan het einde:
-We zullen dan Philologus, te Leiden vertrokken zijnde, in zijn oeffening laten en tot het verhaal van Philopater ons begeven (l 7de eeuw);
-Wiens lijf tot kussen mij gedient heeft (17de eeuw);
Myn vriend, die een verstandig man is, en middelerwyle met my in een
ernstig gesprek zig had ingewikkeld, was nergens na zo omzigtig niet
(l 8de eeuw);
Anderen doen hun best, om, (...) voor tydverdryvende snaken zig te
doen kennen (18de eeuw).
In de 19de eeuw treffen we dergelijke zinnen weinig meer aan. Maar in 19deeeuwse grammatica's en andere taalkundige werken zien we nog de sporen
ervan in afkeuringen van die naar-achteren-plaatsing van het reflexivum. Zo
bijvoorbeeld bij Van Beers, naar aanleiding van de zin: -De starren begonnen
nu hier en daar door de avondschemering zich te vertoonen. De diagnose van
Van Beers luidt: "vooral het wederkeerige zich wordt, door den invloed van
het Fransch, bij sommige schrijvers van gezag van zijne natuurlijke plaats
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afgerukt" (vBeers 1883, 102). Die diagnose is misschien niet helemaal onjuist,
maar zeker ook niet geheel juist. De achteraan-plaatsing van zich gaat verder
terug dan de sterke invloed van het Frans; maar mogelijk heeft Franse invloed
deze plaatsing in de 19de eeuw in het zuidelijke Nederlands wel langer geconserveerd dan in het Noorden. Hoe dit ook zij, ook Meert (1897, 72) keurt het
af. De zin: —Dat onze mannen rondom mij zich scharen, moet volgens hem zijn:
—Dat onze mannen zich rondom mij scharen.
Kortom, het is niet helemaal duidelijk waarom Vercoullie de zin —degenen die
wenschen zich aan te sluiten, afkeurt. Te vermoeden valt dat het hem ging om
de late positie van zich, en niet om de doorbreking. In ieder geval zal hij het
werk van Van Beers en van Meert bestudeerd hebben.
Ook moet betwijfeld worden of onze norm al aanwezig is bij Meijer (1904,
112-113). Meijer wijst af: —Dat er de honden geen brood willen van eten (beter:
—dat de honden er geen brood van willen eten), maar het voorbeeld wordt gegeven in een betoog dat gericht is op niet-splitsen van voornaamwoordelijke bijwoorden (vgl. § 3).
Het eerste werk waarin we onze norm wel met zekerheid aantreffen, is A. De
Boeck's Nederlandsch Taaleigen, waarvan ik een vierde druk raadpleegde:
19123 . De Boeck geeft om didactische redenen geen "foute" zinnen, enkel de
goede. Maar met zijn aanwijzingen erbij is gemakkelijk in te zien welke fout
hij op het oog heeft:
"Het voorzetsel mag niet staan tusschen het hulpwerkwoord van wijze
en den infinitief:
Ik had daar veel op kunnen zeggen.
Hij heeft er ons redevoeringen over laten maken.
Dingen waar zij vergeefs naar zouden zoeken.
(... )
Ook wordt de infinitief van het hulpwerkw. van wijze doorgaans niet
gescheiden van den infinitief van 't werkwoord door een bepaling:
Hij had lang in Amerika moeten wonen.
Gij zult rekenschap moeten geven.

3

De eerste druk is van 1907. Daar staat de bedoelde norm nog niet in. Ik heb nog niet de 2e
en 3e druk kunnen raadplegen. Het boekje is vele malen herdrukt. Er is minstens nog een
16de druk geweest in 1944.
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Hij zou morgen naar huis mogen gaan.
Ik zou er een kamer kunnen huren. (De Boeck 1912, 99-100).
Het is duidelijk dat De Boeck hier zinnen als —... veel kunnen op zeggen, en
—...er kunnen een kamer huren, afwijst. En daarmee is hij, voorzover mij tot nu
toe bekend, de eerste.
Het tweede werk mij tot nu toe bekend waarin de doorbreek-constructie ter
sprake komt, of er althans een voorbeeld van gegeven wordt, en ze ook afgekeurd wordt, is Fraussens Uitgebreide Nederlandsche spraakkunst. Ik raadpleegde de derde druk, van 1924. Mogelijk stond hetzelfde er enkele jaren eerder, in de eerste druk, ook al. Fraussen maakt aan het einde van zijn afdeling
"Woordschikking" de volgende opmerking:
"Nog verdienen aandacht de volgende gevallen: (...) —Dat ik er van zal
(wil, kan, mag, moet, laat, durf) proeven. (Niet: (...) —Dat ik er zal (wil
...) van proeven" (Fraussen 1924, 255).
Het naslagwerk bij uitstek voor belgicismen is Constant Peeters'
Nederlandsche Taalgids; Woordenboek van belgicismen (1930, 2e druk 1934).
Het is veruit het omvangrijkste werk op dit gebied. Maar de alfabetische indeling maakt het zoeken naar syntactische normen tot een bijna hopeloze onderneming. Ik durf niet beweren dat er niets in staat over doorbreking van de
werkwoordelijke eindgroep. Hooguit kan ik zeggen dat ik er lang naar gezocht
heb, en niets heb kunnen vinden. En ondertussen geen doorbrekingen heb
kunnen vaststellen in Peeters' eigen tekst.
Geen vermelding van doorbreking in Timmermans' Spreken en schrijven wij
keurig Nederlandsch? (1944). Wel weer een korte afwijzing in J.J. Taverniers
A. B. C van het Nederlandsch (1944, 81 en 228).
Het laatste hier te noemen werk waarin doorbreking ter sprake komt, is Van
Mierlo's Nederlandsche spraakkunst (1945), waarschijnlijk de meest uitgebreide
en grondigste grammatica in de tot dusverre besproken reeks. Na een uitvoerige uiteenzetting van het gebruik van allerlei hulpwerkwoorden, ook van wat de
ANS (1997 passim) noemt: "niet verplicht groepsvormende werkwoorden",
lezen we:
"In al deze gevallen gaan de infinitieven samen, en worden de bepalingen van den tweeden infinitief vóór den eersten geplaatst (...). —Ik heb u
verlangen te spreken; —ik heb verlangd u te spreken; —ik had hem meenen
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te zeggen; –ik had gemeend hem te zeggen ; (...)" (vMierlo 1945, 300).
En in kleinere letter wordt er dan aan toegevoegd:
"Dus niet: –Ik ben moeten op reis gaan; –hij heeft willen zijn werk maken,
en dgl." (vMierlo 1945, 300).
Het is inderdaad de gezochte norm. Maar evenals bij Fraussen (1924), welk
boek Van Mierlo zegt tot zijn uitgangspunt gekozen te hebben, en bij
Tavernier, gebeurt het bijna als terloops. Na het werk van De Boeck (1912)
krijgt de afwijzing van doorbrekingen meer en meer aandacht, zonder meteen
een klassieker te zijn.
In de grammaticale en normatieve traditie van Nederland komt de doorbreking
later pas voor 't eerst ter sprake dan in België, wat voor de hand ligt. Voorzover
ik nu weet: vanaf 1937. Voordien vinden we eigenlijk niets over de werkwoordelijke eindgroep: noch de notie dat deelwoorden en infinitieven (en in bijzinnen
tevens de persoonsvorm) bijeen staan (al zijn er genoeg voorbeeldzinnen waarin
dat feitelijk het geval is), noch a fortiori dat die groep ondoordringbaar is voor
niet-werkwoordelijke elementen. Dat is nagegaan in Moonens Nederduitsche
Spraekkunst (1706); Huydecopers Proeve van taal- en dichtkunde (1730); Van
Hoogstratens Lijst der gebruikelijkste zelfstandige naamwoorden, waarvan vooral de 5e druk (1759), verzorgd door A. Kluit, veel 18de-eeuwse normatieve kwesties noemt; Bilderdijks Nederlandsche Spraakleer (1826); Lulofs' Kakographie
(1841); W.G. Brills Nederlandsche spraakleer (1849)11852); D. de Groot,
Nederlandsche Spraakleer (1868; 3e druk Amsterdam 1878); C.H. den Hertog,
Nederlandsche spraakkunst (1892-1895); W.H. Hasselbach, Nederlandsche
spraakkunst (1905); M.J. Koenen, Nederlandsche spraakkunst (4e druk 1906);
J.G. Talen, R.A. Kollewijn & F. Buitenrust Hettema, Nederlandse Taal; Proeve
van een Nederlandse Spraakleer (1908); N. van Wijk, De Nederlandsche taal;
handboek voor gymnasia en hoogere burgerscholen (2e druk 1909); E. Kruisinga,
A Grammar of Modern Dutch (1924); E. Rijpma & F.G Schuringa,
Nederlandsche spraakkunst (1926); E. Kruisinga, Het Nederlands van Nu (1938).
In 1937 maakt Overdiep in zijn Stilistische Grammatica van het Moderne
Nederlands (2e druk: Overdiep 1949, 533) op bladzijde 494 de volgende aantekening:
"In het Westvlaamsch wordt de schikking met Vf. voorop nog meer
'open' door de plaatsing van bepalingen erna: –Taalrijkdommen die
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(... ) zullen worden esthetisch verbruikt (in plaats van Hollandsch: —die
esthetisch zullen worden verbruikt)"4.
De volgende vermelding in Nederland van doorbreking, ook zonder afkeuring, is van J.A. Daman, Het Algemeen Beschaafd in Vlaanderen (1946).
Daman heeft een open oog voor de verschillen tussen het noorden en het zuiden, maar onderstreept dat hij die verschillen daarom niet afkeurt. Hij ontleent zijn voorbeelden veelal aan 20ste-eeuwse Belgische romans, novellen en
tijdschriften. Op bladzijde 159-161 gaat het om enkele verschillen in de
"Woordschikking". Zonder veel uitleg wordt daar een tiental voorbeelden
opgesomd, de meeste met doorbreking door het tweede element van een
gesplitst voornaamwoordelijk bijwoord (—Men zou er moeten om lachen),
maar ook met een object als doorbreker (—Ik zou willen iets vragen, grootpa,
zegt hij) en een voorzetselvoorwerp (—Toen had ze zich willen aan het leven vastklampen).
Het derde noordelijke werk dat hier even genoemd mag worden, is De Vooys'
Nederlandse spraakkunst. De Vooys maakt daarin de volgende opmerking:
"Een verschil in woordorde doet zich voor tussen Noord- en
Zuidnederlands taalgebruik, namelijk bij het gesplitste voornaamwoordelijk bijwoord: een zin als waar wij voor moeten oppassen, is in het
Zuiden: waar w ij moeten voor oppassen." (De Vooys 1967, 394).
De eerste druk, van 1947, heb ik nog niet kunnen inzien; maar in de tweede
druk, van 1949, stond dit er al precies zo in. Maar of het nu 1947 of 1949 is,
het is in ieder geval kort na Daman (1946), een werk dat De Vooys ongetwijfeld gelezen zal hebben, van zijn trouwste bondgenoot in de strijd voor een
spellingvereenvoudiging.
Merk op dat de aanduidingen of omschrijvingen van het fenomeen in de verschillende werken nogal uiteen lopen. Soms is enkel sprake van een tweede element van een gesplitst voornaamwoordelijk bijwoord als doorbreker, terwijl
bij anderen ook objecten, voorzetselvoorwerpen en/of adverbiale bepalingen

4

Ik vind het verrassend dat Overdiep op dit punt enkel naar het West-vlaams verwijst, en niet
naar het noordelijke 17de-eeuws, waar precies hetzelfde voorkwam. De auteur van de

Zeventiende-eeuwsche syntaxis (1935) moet het verschijnsel daar toch dikwijls zijn tegengekomen. Zie verder § 7.
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ter sprake komen; sommigen spreken enkel van hulpwerkwoorden "van
wijze", anderen geven voorbeelden met ook andersoortige hulpwerkwoorden;
meestal gaat het om infinitieven, maar een enkele keer zien we een voorbeeld
met een voltooid deelwoord. Het is zelfs de vraag of we, gemeten naar de stand
van de taalkunde van 1912 of 1940, gerechtigd zijn dit alles onder dezelfde
noemer te vatten. Wat we in feite doen, is een later concept op die oudere taal
toepassen. En dan, inderdaad, kunnen we ze allemaal "doorbrekingen van de
werkwoordelijke eindgroep" noemen.
Het is in P.C. Paardekoopers Syntaxis, spraakkunst en taalkunde (1955) dat we
expliciete melding gemaakt zien van "de eindgroep", "de werkwoordsgroep",
en "er kan (...) geen vreemd zinsdeel ingevoegd worden" (Paardekooper 1955,
104 en passim). Dit gebeurt in het kader van een wetenschappelijke analyse; er
worden geen normerende uitspraken gedaan. Maar wie uit is op normen,
vindt hier een hecht aanknopingspunt. Alsmede een terminologie die van dan
af weldra in bijna alle grammatica's en taalgidsen wordt gebruikt.
Wij vermoeden inderdaad dat concept en terminologie van Paardekooper
stammen. Navraag bij de auteur bevestigt dit. Of 1955 ook de eerste keer is dat
de werkwoordelijke eindgroep, afgezien van het stellen van de norm bij De
Boeck (1912), Fraussen (1924) en Van Mierlo (1945, en afgezien van het signaleren van doorbreking bij Overdiep (1937), Daman (1946) en De Vooys
(1947/1949), aan wetenschappelijke analyse wordt onderworpen, is natuurlijk
niet helemaal zeker. Door onze steekproef-methode kunnen ons allicht eerdere werken ontgaan zijn. En wat belangrijker is: wij hebben ons beperkt tot
monografieën. Het is dus goed mogelijk dat in wetenschappelijke tijdschriftartikelen de eindgroep al iets eerder aan de orde kwam. Nader onderzoek zal
dat moeten uitwijzen'.
Voor ons doel kunnen we voorlopig de volgende conclusie aan dit hoofdstuk
geven. De afwijzing van doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep tref-

fen we pas aan vanaf 1912 (of heel kort daarvoor). Niet eerder. Bij
Nederlandse taalkundigen zien we besef van een "andere" volgorde in het zui-

5

Wanneer een dergelijk onderzoek gedaan wordt, zal wel naar voren komen hoe belangrijk de
rol geweest is van A.W. de Groot z'n Structurele syntaxis (1949). Daarin wordt weliswaar
niet gesproken over een werkwoordelijke "eindgroep", maar wel over de werkwoordelijke
groep, i.e. de notie dat de werkwoorden in een zin als een groep kunnen, of zelfs moeten
opgevat worden.
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den: vanaf 1937. Vanaf Paardekooper (1955) (?) krijgt de werkwoordelijke
eindgroep als zodanig, d.w.z. de notie dat infinitieven en deelwoorden, en in
bijzinnen ook de persoonsvorm, bijeen staan, en dat die groep ondoordringbaar is voor niet-werkwoordelijke elementen, taalwetenschappelijke aandacht'.
De vermelding van doorbreking, in 1968, bij de "taaie belgicismen" (vNierop
1968) was, achteraf bezien, wel wat overdreven.

3

TWEE ANDERE NORMEN

In § 2 stuitten we op een tweetal andere normen die soms interfereren met de
afwijzing van doorbrekingen. Deze betreffen de splitsing van voornaamwoordelijke bijwoorden, en de kwestie van de rode of de groene volgorde. Bij elk
van beide geven wij enkele aantekeningen.
Voorzover bekend is het eerste getuigenis van een norm pro ongesplitste voornaamwoordelijke bijwoorden te vinden bij Huydecoper in 1730. Hij motiveert
zijn voorkeur aldus, dat:
"dit laatste krachtiger is, en den styl meer bindt, dan daar ... om, enz.
dewyl hierin de voorzetsels om, mee, in, enz. dikwils zo verre geplaatst
zyn van het voornaamwoord daar (...) dat het bywyle met den eersten
opslag niet te vinden is, want beknoptheid en bondigheid van styl is
eene deugd in alle schriften, het zy rym, het zy onrym (Huydecoper
1730, 469).
Uit Bilderdijks Nederlandsche Spraakleer (1826) blijkt dat er ook begin 19de
eeuw bij normatieve taalkundigen een voorkeur bestond voor niet-splitsing
van voornaamwoordelijke bijwoorden. Bilderdijk vindt het een onjuist voor-

Erg sterk is het leerstuk van de ondoordringbare eindgroep wetenschappelijk bezien overigens niet. Ook als men, heel normatief, afziet van het feitelijke gebruik in het zuiden van het
taalgebied. Immers, talrijke gevallen a la —kon thuisbrengen, —moest klaarmaken, kortom, bij
z.g. scheidbaar samengestelde werkwoorden, kan men enkel wegpoetsen met de cirkelredenering dat dit geen doorbrekingen zijn omdat het een samengesteld werkwoord is. Waarom
is het een samengesteld werkwoord? Omdat het in de eindgroep kan opgenomen worden....
Soms krijgt men de indruk dat het concept van de ondoordringbare eindgroep slechts in de
grammatica is opgenomen om normatieve redenen. En taalhistorisch is de term nogal ongelukkig: de zg. doorbreking is veeleer een "nog niet" ondoordringbaar geworden zijn, dan een
openbreken van een bestaande structuur. Zie verder § 7.

VERSLAGEN óL MEDEDELINGEN /

543

schrift, en meent dat splitsing vaak minstens even goed is als niet-splitsing. Het
is van belang zijn woorden hier in hun geheel te citeren. Het gaat dan over de
kwestie van
"(...) het van één scheiden der Voornaamwoorden van hun nasleepend
van, aan, door, by, mee, in; 'tgeen de Fransch of Latijn nabootsende
pedanterie met groote zorgvuldigheid als een misdaad van Staat tracht
te ontwijken, om dat by voorbeeld, 't Latijn cujus, unde, hinc, inde, en
't Fransch dont, duquel, auquel zegt. De ware Hollander zegt, WAAR ik
zeer VAN verwonderd was, WAAR ik my hartelijk IN verheugde; WAAR ik
OM gehaat werd; en zoo ook: HIER neem ik deel IN, HIER maak ik een
besluit of gevolg UIT op; DAAR ga ik MEÊ naar bed, DAAR moet gy genoegen MEE nemen: en dwaaslijk willen de schoolvossen van de later tijden:
WAARVAN ik verwonderd was, WAAROVER ik verblijd was, WAARIN ik my

verheugde, WAAROM ik gehaat werd; en HIERIN neem ik deel, HIERUIT trek
ik dit gevolg, DAARMEE ga ik naar bed, enz. Laf gerammel van die noch
gehoor, noch gevoel, noch verstand hebben voor de samenvlechting
eener rede! Niet, dat het waaraan, hierin, waardoor, in zich-zelfs kwaad
is, maar zich daaraan te binden is stijve eenvormigheid, in een taal als
de onze hoogstschuwbaar, omdat en de aangenaamheid en de kracht
onzer taal aan den gang der accentuatie hangt, en zelfs ook de klaarheid aan het verheffen van het daar of het van naar vereisch van den
zin, verbonden is, terwijl dáárvan noodwendig, zoo het niet van één
wordt gescheiden, den toon altijd op daar hebben moet, en zoo ook
hiervan op 't piepende hier, dat dikwijls zeer stootende is. Doch in 't
stuk der accenten in onze taal heerscht ook dezer dagen eene wel diepe
domheid en onkunde, en ik ben zeker, dat er genoeg zijn die dit lezende, 't of volstrekt niet, of naauwlijks verstaan zullen, en zoo lang zy hun
Siegenbeeksch niet afleeren, ook niet kunnen leeren verstaan".
(Bilderdijk 1826, 348-350).
En eerder al in dezelfde grammatica schreef Bilderdijk:

"Op gelijke wijze is het met de verdeeling van daarvan, hierdoor, waarom, enz. welke beter van één gescheiden en omvattende geplaatst worden" Bilderdijk 1826, 323-324).
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Bilderdijk spreekt weliswaar over "de ware Hollander" en zijn woorden hoeven niet noodzakelijk te gelden voor de Antwerpenaar/Brabander David,
maar deze sluit er zich naar eigen zeggen bij aan '. Wel is David in 1856, in zijn
Tael- en Letterkundige aenmerkingen, een beetje strenger dan Bilderdijk, die
weliswaar splitsing beter acht, maar de ongesplitste vorm niet afkeurt, terwijl
David spreekt van "geen goed Nederduitsch". In zijn eigen grammatica blijkt
David genuanceerder:
"De bywoordelyke uitdrukkingen daarvan, hierdoor, daerom en hierom,
enz. worden even goed, ja zelfs beter, van een gescheiden in de rede,
welke er meer figuer door krygt. Zoo zegt men zeer wel: -daer ben ik
van terug gekomen, of, -daer ben ik terug van gekomen; -daer heb ik
genoeg van; -hier ben ik door onthutst, of -onthutst door; -hier kreeg hy
zyn afscheid mee; -hy was daer verstoord over; -hier heb ik my tegen verzet; -daer deed ik het om, -hier bestemde ik het toe, enz." (David (1858,

159).
Het voorgaande betreft de positie van de delen in de zin. Een andere zaak is de
spelling als de delen bijeen staan. Bilderdijk vermeldt in zijn grammatica expliciet dat voo rn aamwoordelijke bijwoorden dan aaneen geschreven worden:
"Aan één schrijft men ook het woord van, als het achter het woord waar het
toe behoort, wordt gesteld. Dus waarvan, daarvan; en zoo is het met alle zulke
voorzetsels. Dus hiertoe, hierom, hierdoor, daaruit, daarin, daarvoor, enz. en
zoo ook daaraf, daarop." (Bilderdijk 1826, 69).
Hij zondert echter -heen uit:
"Het woord heen is zelf een postpositief ten aanzien van 't voorwerp
waar 't toe betrokken wordt, en behoeft dus die aan één hechting niet,
ook behoort het by 't uitgedrukte of onderstelde werkwoord."
(Bilderdijk 1826, 69-70).

7 Afwijzing van de norm van Huydecoper ook bij Lulofs (1841, 170): "Zoo kan ik, evenmin als
Bilderdijk, mij met Huydecoper (meen ik) vereenigen, die woorden als hiervan, daardoor,
daarom en soortgelijke niet wil gescheiden, b. v. niet wil gezegd hebben: —ik heb hier nog niets
van gehoord in plaats van —ik heb hiervan nog niets gehoord. Ei, moge dit ook al hier of daar,
waarom zou het overal gepast zijn? Vrijheid, blijheid." (Lulofs 1841, 170).

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN /

545

In teksten uit die periode zijn ongesplitste vormen (en dan ook meestal aaneengeschreven) sterk in de meerderheid (vdHorst & Storm 1991). Dit gevoegd
bij de uitspraken van Bilderdijk en David, mag men waarschijnlijk wel concluderen dat in de spreektaal splitsing gangbaar was, en dat er, althans bij
sommigen, een schrijftaalnorm bestond om liefst niet te splitsen. Af en toe, in
het voetspoor van Bilderdijk en/of David (?) treffen we ook een voorkeur aan
voor splitsing. Zo bijvoorbeeld in Fraussen (1924, 255): "Voornaamwoordelijke bijwoorden worden in de gewone taal, als er aanleiding toe is, doorgaans
in hun deelen gescheiden". We komen de norm om juist niet te splitsen echter
nog tegen in Diemer's taalgids uit 1964: "en wie de neiging heeft analytisch
(brokkelig) te denken, scheidt ze dikwijls in twee helften. (...) Vooral in de
(gesproken) volkstaal komt deze scheiding voor" (Diemer 1964, 125), hetgeen
niet als een aanbeveling bedoeld lijkt.
In vdHorst (1995a) is verondersteld dat de norm pro ongesplitste voornaamwoordelijke bijwoorden wellicht zijn oorsprong vindt in een niet goed begrepen spellingvoorschrift de delen aaneen te schrijven (als ze bijeen staan).
Daarnaast is wellicht wel zo belangrijk de toename van gesplitste voornaamwoordelijke bijwoorden als gevolg van de toename van werkwoorden, substantieven en adjectieven met vast voorzetsel (vdHorst & Storm 1991; vdHorst
1992; vdHorst 1993; vdHorst 1997b), en een "conservatieve reactie" op die
nieuwigheid. Als dit juist is, zou het inderdaad een "conservatieve" norm zijn:
de norm houdt de aloude constructie de hand boven het hoofd en wijst de vernieuwing af. (vgl. de tegenstelling: vdHorst 2000a).
De (schrijftaal-) voorkeur voor de rode volgorde die de laatste halve eeuw in
tal van taalgidsen is aan te treffen, bijvoorbeeld in B.C. Damsteegt: In de doolhof van het Nederlands (7e druk 1964, 9e druk 1975) kunnen we niet zo gemakkelijk in verband brengen met een taalverandering. De beide volgordes worden in het Nederlands al zeker duizend jaar door elkaar gebruikt, ook al zijn
er in de loop der eeuwen schommelingen geweest, en heeft de ene streek
momenteel voorkeur voor het een en de andere streek voor het andere. Over
de kwestie bestaat een tamelijk uitgebreide literatuur, waarvan men het voornaamste wel vermeld vindt in Haeseryn (1990), vdToorn e.a. (1997, 537-540)
en vdHorst & vdHorst (1999, 447).
In het Duits gebruikt men overwegend de groene volgorde (maar het is er niet
altijd zo geweest; vgl. Takada 1998), en het zou dan "Nederlandser" zijn om
juist de rode volgorde te kiezen. Een andere verklaring van deze norm is dat in
veel dialecten de groene volgorde overheerst, en dat dialectsprekers die de standaardtaal gebruiken, voor rood kiezen om afstand te nemen tot hun dialect.
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Sedert wanneer bestaat die schrijftaal-voorkeur voor de rode volgorde? Als we
op zoek gaan in oudere grammatica's en normatieve werken, ontdekken we
dat ook dit een tamelijk "jonge" regel is. In verschillende 19de-eeuwse grammatica's is er niets van te zien, of is zelfs een zekere voorkeur voor de groene
volgorde te bespeuren. Bilderdijk (1826, 323) bijvoorbeeld vermeldt de twee
mogelijkheden zonder enige voorkeur uit te spreken. In G.C. Mulders Nieuwe
Nederlandsche Spraakleer uit 1846 lezen we:
"Wanneer het werkwoord met een hulpwerkwoord verbonden is, dan
kan dit laatste vóór en ook na het werkwoord staan: b. v. die zijn taak
volbragt heeft of heeft volbragt; die mij helpen kan of kan helpen. Het
eerste is te verkiezen." (Mulder 1846, 224).
G.C. Mulder lijkt in 1846 een voorkeur te hebben voor de groene volgorde'.
Bij W.G. Brill in zijn Nederlandsche Spraakleer, deel II, Syntaxis (1852) lezen
we:
"In den afhankelijken zin is het geoorloofd, den nominalen vorm des
praedikaats zoowel vóór als achter het hulpwerkwoord te plaatsen;
b.v.: hij zegt, dat ik gekomen ben, of ben gekomen; dat ik zal komen, of
komen zal."
En naar aanleiding van enkele andere hulpwerkwoorden:
"De in fi nitief staat in den afhankelijken zin onverschillig vóór of acl.
ter deze werkwoorden; b.v.: toen ik mocht komen, of komen mocht.
Daar ik hem komen zag, of zag komen.".
Hij nuanceert dat verderop in het boek door erop te wijzen dat als de bijzin
verder enkel een betrekkelijk voornaamwoord bevat dat subject is van de bijzin, de groene volgorde te verkiezen is. Dus liever De man, die gesproken heeft,
dan De man die heeft gesproken. Daarentegen acht hij bij laten, doen, zien,
hooren en voelen de rode volgorde de normale ("in onderscheiding van het

8 Men kan de onhandige zin overigens ook anders lezen: als "het eerste" niet terugwijst naar
de voorbeelden doch naar hetgeen ervoor staat, zou het een voorkeur voor de rode volgorde uitdrukken.
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Hoogduitsch"), zodat beter is Toen ik liet roepen, en hoorde antwoorden. Merk
op dat dit laatste advies strijdt met zijn eigen eerdere voorbeeld waar hij Daar
ik hem komen zag, even goed vond als zag komen. Brill spreekt verder geen
J. Van

voorkeur uit, en acht rood en groen gelijkwaardig. Neutraal is ook

Beers, in zijn Nederlandsche Spraakleer (8e druk 1883), die de beide volgordes
noemt maar zonder een voorkeur uit te spreken.
Wel weer een voorkeur (voor groen) lezen we bij Den Hertog, in 1892. Nadat
hij heeft gezegd dat in bijzinnen de persoonsvorm "zover mogelijk" achteraan
staat, geeft hij een nadere uitleg bij dat "zover mogelijk":
"Het voorbehoud (...) door de woorden zover mogelijk aangegeven,
heeft betrekking op het verschijnsel dat wanneer de persoonsvorm een
hulpwerkwoord is, het deelwoord of de infinitief er op kan volgen: De
boeken, die ik heb besteld. Als ik u zal helpen, dan..., enz. In de regel is
het laten volgen van de persoonsvorm op deelwoord of infinitief vloeiender dan het omgekeerde, bijv.: die ik besteld heb, als ik u helpen zal,
enz. De meeste taalgebruikers zullen in dergelijke gevallen geen rekening houden met de volgorde; wie minder onverschillig is met betrekking tot de vorm waarin hij zijn gedachten uit, laat zich meestal door
zijn gehoor leiden. Soms geeft de keus tussen beide woordschikkingen
gelegenheid om een onaangename herhaling te vermijden: Ik heb u al
gezegd, dat de jongen, die hier geweest is, niet door mij is gezonden.
Gezonden is zou hier slecht klinken. Dezelfde afwisseling van persoonsvorm en infinitief komt voor, als de persoonsvorm een veelgebruikt
hulpwerkwoord is: Ik hoor, dat hij u vergezellen zal (kan, mag, moet,
wil) of dat hij u zal (kan, mag, moet, wil) vergezellen. Bij durven en laten
verkiest men meestal de laatste volgorde: Ik denk niet, dat hij u durft aan
te spreken, laat vervolgen. In alle andere gevallen is het in strijd met de
natuurlijke volgorde van de spreektaal, de persoonsvorm achter de
infinitief te plaatsen: Iets wat ik niet te noemen waag. Het boek, dat ik
mee te brengen beloofd heb. Een vraagstuk, dat hij op te lossen tracht,
enz. Dit zijn navolgingen van Duitse constructies, die slechts van grilligheid getuigen en in de spreektaal voorkomen.".
Met andere woorden: afgezien van de hulpwerkwoorden met een betwijfelbare hulpwerkwoord-status, acht Den Hertog de rode en de groene volgorde
evenwaardig, en noemt hij de groene "vloeiender".
Kaakebeen, in zijn Beknopte Nederlandsche Spraakleer (2e druk 1901) legt uit
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dat in de afhankelijke woordschikking de persoonsvorm "achter eenige of alle
bepalingen komt of kan komen", en verklaart dit nader door als gelijkwaardig te tonen: Ik hoop, dat hij spoedig zal komen (of komen zal); Het is zeker, dat
de zaak op deze wijze moet mislukken (of mislukken moet). Kaakebeen noemt
daarna enkele gevallen waarin de rode volgorde echter verplicht is, namelijk
onder andere bij trachten en komen: Ik geloof dat hij u tracht te verschalken
(nooit: te verschalken tracht); Wij vreezen, dat hij spoedig komt te vallen (niet:
te vallen komt). Kortom, ook bij Kaakebeen in 1901 nog geen voorkeur voor
rood.
Fraussen noemt in zijn Uitgebreide Nederlandsche spraakkunst (1924, 253)
eveneens de twee mogelijkheden, zonder enige voorkeur: "de schikking is (...)
vrij als de koppeling bestaat uit hulpww. + infinitief of deelwoord"
Zo ook bij Kruisinga (1924, 129): "In subordinate clauses with a connective
word the verb has end-position (...). If the verb is compound the finite part
may have end-position, or it may precede a single infinitive or participle". Plus
de voetnoot dat in oostelijk Nederlands eindpositie overweegt. En "If the verb
of a subordinate clause is accompanied by two or three infinitives, it must precede them; if it is accompanied by an infinitive and participle, it may precede
them, but it may also stand between the participle and and infinitive"
(Kruisinga (1924, 130). Kortom, ook bij Kruisinga geen voorkeur voor rood
of groen.
Ten slotte noemen we nog Taverniers A. B. C. van het Nederlandsch (1944,
224), die eveneens de beide volgordes noemt zonder enige voorkeur uit te spreken.
De eerste bij wie ik (tot nu toe) een expliciete voorkeur aangetroffen heb voor
de rode volgorde, is: Charivarius (Is dat goed Nederlands? (1940) (7e druk
1946, 48):
"Plaats in de regel het hulpwerkwoord voor het werkwoord. Schrijf dus
niet: Het is nodig dat dit toegestaan wordt, maar: Het is nodig dat dit
wordt toegestaan. In geval van twijfel beslisse uw klank- en maatgevoel."
Opnieuw dient gezegd dat deze datering, 1940, natuurlijk niet geheel zeker is.
Een speurtocht naar eventuele eerdere attestaties van de norm is zoeken naar
een speld in een hooiberg; en aantonen dat iets niet voorkomt, is zelfs methodisch onmogelijk. Maar ook hier menen we dat onze steekproef (waaronder
ook de werken die in § 2 ter sprake kwamen) ruim genoeg was om toch het
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opduiken van deze norm, tot nader order, op 1940 te stellen. Of als
Charivarius er in zijn rubriek in de Groene Amsterdammer over geschreven
heeft: kort voor 1940.
Merk op dat deze beide normen, die pro ongesplitste voornaamwoordelijke bijwoorden en die pro rode volgorde, interfereren met het voorschrift de werkwoordelijke eindgroep niet te doorbreken. Immers, een groter aantal rode volgordes schept een toename van situaties waarin doorbreking kan optreden: in de
groene volgorde komt doorbreking nagenoeg nooit voor. Niet onmogelijk vertonen erg "groene" dialecten inderdaad heel wat minder doorbreking dan een
door de schrijftaalnorm-pro-rood "roder" geworden schrijftaal. Anderzijds: wie
conform de genoemde norm zijn voornaamwoordelijke bijwoorden werkelijk
nooit zou splitsen, zou daarmee meteen de frequentste "doorbreker" (het tweede element van een gesplitst voo rn aamwoordelijk bijwoord) uitschakelen. Hoe
deze relatie feitelijk precies is, is vooralsnog niet helemaal duidelijk. Ook al is er
al veel over te vinden in Haeseryns dissertatie (1990).
Hoe dit verder ook zij, we menen deze paragraaf samenvattend te mogen
besluiten met de volgende conclusie. Er bestond minstens al sedert de 18de
eeuw een (schrijftaal-)norm pro ongesplitste voornaamwoordelijke bijwoorden, ook al werd de norm door verschillende taalkundigen afgewezen. Dat
heeft niet kunnen verhinderen dat die norm in zekere mate nog steeds bestaat,
zoals bijna iedereen kan bevestigen met departementale of journalistieke ervaring. De voorkeur voor de rode volgorde boven de groene daarentegen, ook
nog springlevend, dateert van 1940 of anders toch van kort daarvoor. Dat is:
niet veel later dan wanneer doorbreking gaat afgekeurd worden, en iets eerder
dan de werkwoordelijke eindgroep als zodanig onderwerp van wetenschappelijk onderzoek wordt. (vgl. ook ANS 1997, 1072).
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riting these fu lines: English overseers' correspondence,1800-18351

Tony Fairman

ABSTRACT2

English County Record Offices store such handwritten material, from which I
have built a corpus of more than 1100 letters (about 200,000 words), which
members of the labouring classes wrote between about 1800 and 1835 in all parts
of England. In this paper I reproduce one of their letters of application for poor
relief in full and discuss a few linguistic features which the letter shares with other
labouring class letters, but not with letters in the fully-schooled (Standard)
English which members of the upper classes wrote during the same period. Below
a certain level of attainment in schooling, members of the labouring classes seem
not to have even tried to write schooled English on any linguistic level except
orthographic. However, although the letters contain some local features and the
writers must have spoken a local variety of English, they did not write dialect.
To explain this, I quote sections from the early stages of a few literacy textbooks of the period and argue that these early stages instructed (or at least
supported) pupils in the use of features found in their own (unschooled)
varieties of English as the textbook writers had intended.
I conclude by questioning the customary identification of Standard English
with the English language as a whole, and the division of English into
Standard on the one hand and local (dialect) varieties on the other.
Mary Brour. (no date, 1821-7). Cumbria Record Office (Carlisle) (north west): Greystoke, PR5/67G. a) If a county has more than one Record Office (R.O.), I note in round brackets which one keeps
the document. b) For the benefit of those unfamiliar with English geography, I then note (also in
round brackets) roughly where each county is the first time I mention it. c) A single right-facing square
bracket in quoted running text means line-break, often a site of linguistic interest. d)'0' means a mark;
either it was in the paper, or it was an accidental blot, or an erasure, where the original writing can no
longer be read. e) `[CRAM' describes what a writer did at the end of a line.
2 I

would like to thank the archivists of all the Record Offices I have visited for their help

with documents and copying, and the Reverend Canon Graham W. Bettridge of the
Kirkby Lonsdale Team Ministry for permission to reproduce Jane Johnson's letter.
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INTRODUCTION
Every English and Welsh county has one or more Record Offices, which
preserve historical material relating to the county - Scotland's local records
are under one roof in Edinburgh. Most material is still in handwritten form
and, if it is in family records, is usually linguistically much like English in
print.
But the English and Welsh Record Offices also contain material from the
parishes - the smallest units of civil administration. The clergyman and the
annually elected officials - churchwarden, overseer, surveyor of the roads,
constable and others - taxed other property owners in the parish and spent
the money partly to register all parishioners and partly to maintain paupers
and property belonging to the parish.
All this generated much paperwork. Most parishes stored nothing except the
registers of baptisms, marriages and burials. But from about the 1750s some
stored varying amounts of the secular paperwork, such as bills, vestry minutes, account books and, in a few parishes, overseers' correspondence, most
of which are letters applying to the overseer for parish relief.
Most parish officials were moderately well-schooled; that is, though they
had not been fully-schooled at a university, their spelling was usually conventional and they could write letters with the conventions and discourse
structures expected of someone with status in the parish. But the writers of
the bills and letters to the overseer varied in ability to write from wellschooled (a few of them) to only just able to make sense. The least-schooled
writers seem to be speaking on paper. Their letters are closer to their speech
than anything we are likely to find elsewhere.
The overseers' files contain more than 10,000 letters. I have visited at least
one Record Office in each English county and built a corpus of about 1100
letters (c.200,000 words), written mostly by less than well-schooled writers.
Sometimes several letters have the same name at the end but different handwritings, one of which could be the nameowner's. In those days nearly all
who wrote for others signed the name of the person they wrote for, and the
better schooled the writers were the fewer signs they left that the person
named at the end was not the writer. Wives usually wrote in their husband's
name, if he was at home. It is often impossible, therefore, to be sure who
wrote the letters.
Some researchers look for dialect features in such letters (Garcia-Bermejo
Giner & Montgomery, 1997, Schneider & Montgomery, 2001). But, though
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the writers must have spoken dialect, they did not intend to write it - only
well-schooled writers did that - and their letters are not dialect. This paper
looks at what the letters have in common, particularly in lexis, and tries to
assess the influences on the writers - particularly their spoken dialect and
schooling. But since these letters are a major source of information on
dialect, its influence is hard to assess.
However, connections can be made between schooling and texts. To highlight the influence of schooling on all writers wherever they lived and whatever social class they belonged to, I place texts on a scale from minimally- to
fully-schooled, based the writer's handwriting, lexis, discourse structure,
and on a study of contemporary letter-writing manuals and textbooks.

SCHOOLING
Even basic information about the schooling of less than well-schooled individuals is hard to find. Out of several hundred in my corpus there is only
one, of whose schooling I know anything at all. But one can come to general conclusions.
John Caffyn has researched the educational information for the 1700s in the
two Sussex Record Offices (south east). He lists more than 400 schools
(including dame schools), nearly 2000 scholars and several hundred teachers. But the records of only eight schools include dates and ages.
Table One shows the figures for the first 300 of Caffyn's scholars for whom
we can make calculations. The figures (in decimalized years) for reading and
writing do not correspond with those for length of schooling because only
Mayfield Charity School recorded how long their scholars spent reading and
writing, and even then only for some whose length of schooling they noted..
The * indicates that I have made some allowance for the fact that some boys
took one or more periods off school. Caffyn (personal communication)
found nothing in the Record Offices written by any scholar, so we cannot
see the effect of the schooling.
Table 1: Schooling data
Sex

Numbers Start

Length

Rdg

Girls

66 (22%)

2.5

1.7

1.5

Boys

234 (78%) 8.9

*3.1

2.0

2.5

9.4

Wtg
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Children - eight, nine, or ten years old by the time they started school - were
assumed to know nothing relevant to reading and to be unable to deduce
anything unaided. Therefore, all textbook lessons were graded in small
steps:
• tables of single graphemes,
• tables of two and three graphemes,
• tables of words of one syllable with two and three graphemes
• reading exercises of phrases and `sentences' of these words,
• tables of words of one syllable with four/five/six graphemes,
• tables of words of two syllables, stressed on the first,
• reading exercises,
• and so on up to words of six and seven syllables.
Lindley Murray, the grammarian, was exceptionally thorough in grading
the lessons in his textbook, An English Spelling-book, with Reading Lessons
(1804. 211 pages; at least 51 editions by 1854). 3 He did not drill scholars in
two-syllable words till page 49: 'al) sent pack thread branch es' (all textbooks separated the syllables in new multisyllable words with a space or a
dash, which could have confused children about how to write these words).
Murray included a few Latinate words, but did not actually drill Latinates
till page 59: `ab sent ex pect in struct'. By page 90 he had reached `con tra
dict un der stand in ter mix', and the Reading Lessons had the first subordinate clauses, for example: `People who can read well, and who love to
read, can entertain themselves with books.'
To us today this may seem intolerably boring. But four points should be
born in mind before we pass judgment based on ideas current in today's educational and social context. First, the intelligent (good) child was one who
remembered, not one with its own ideas. Children, therefore, had a strong
incentive to succeed by memorizing. Favell Bevan, a teacher and textbook
writer whose books were in print from 1836 to c.1924 (`Ann nurs-es her baby sis-ter. [The ba-by is ill. It cries. It frets. [Ann pets it; Ann kiss-es it.'
(1836: p.97)), expressed the general assumption thus:
The reflecting child who argues from analogy will certainly fall into error, while the
child, possessed of a mechanical memory, will be more successful.
[ 1836: `Notice to teachers', xii]

3 All data about editions, etc. come from Ian Michael, or the British Library.
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Secondly, these mechanical methods were not out of context: they were like
the repetitive work which children and unskilled adults had to do in homes,
fields and factories.
Thirdly, the deconstructed character of the stages of learning to read was, as
David Vincent says (1989: 79), an `attack on the child's acquired language'.
But much of the biblical and other reading material validated their homegrown Anglo-Saxon vocabulary and simple discourse structure.
Fourthly, Vincent (1989: 76) says that children had to read `sentences of a
relentlessly spiritual or moral quality'. This is true till about 1800. For example, a Reading Lesson in Charles Vyse's The New London Spelling-Book
(1776, in print till c.1850) has `A bad Boy and a bad Man go in a bad Way,
and put off the Law of God.' (p.4. Note the `improper' phrasal verb). John
Clarke's Rational Spelling Book (1772, in print till c.1809) has `Thanks be to
the Lord for he hath been to me in a Strong Place.' (Lesson XII, p.10). Other
books included archaic grammar and lessons from the Psalms and
Ecclesiastes, which may account for the archaisms in some poorly-schooled
letters, and for the religion:
1) John (Cordwinder) and Mary Richards, no date, 1810-1815. Cornwall
(south west)
The Lord is Marceyfull [To Us all No Man Can tell What [Day May bring furth the
Lord [Is In His Place

But after about 1800 there was a choice: textbooks appeared with no religious
content. Some were still moral, but most were on mundane matters that children could identify with. Murray's first Reading Lesson, for example, has `Go
to Ann. Go and ask. [She is ill. By the by. [Is she up?'. And every so often he
adds Promiscuous Reading Lessons on subjects like `Hay making' and `The
Swan'. Even the well-known Sunday-school teacher Sarah Trimmer was part
of this trend. Her early reading lessons mix the moral with the non-moral: `a
good boy [...] a tall tree [...] The sun shines bright. The wind blows hard' (p.16,
The Charity School Spelling Book, Part I, 1799, in print till c.1807).
Although we do not know how long teachers needed for teaching, say, ten
pages, the grading of the lexical and syntactic content supported the language the children brought to school, but delayed, or, if they left school after
three years, prevented their familiarization with Latinate vocabulary and
complex sentence structure, which schooled writers needed.

4

Cornwall R.O.: St Mary, Truro, DDP236/16b/2/4012.
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PARTLY-SCHOOLED WRITING

We shall now look at a sample letter. Since readers often wonder if transcriptions of idiosyncratic handwriting are reliable, I note a few points I consider when transcribing.'

Figure 1: A Transcription of Jane Johnson's letter
Desember the 21 1809

5

10

15

20

Bolton
By Sands
Mistres Gaythorn Elizaboth Tebay Daughter Disiers you Excusen
Her for making So free to Right A few Liens to Let you Know
The Pore Sittuitions that &Flee ) is in at Presant & has been
her mother )
Long time for I Cannot keep her Clean for Want of Change
And I Roat at Difaronts ) Times for ) Som Thing for her But
( to Stephen Garner)
I Nether Got Letter Nor Nothing I Wanted And Know Shee
Is only Got up While the Bed is made Shee hath Been 4 Weeks
Shee hath had A Stopedge in her Brest that Shee Cannot
Get No thing Down No Thikker than Grewel And I am foast
To Get her Norishament or Shee Wood Be Lost And I have
Only 3 s . O d A Week Which you may think it is But Lettle for
Meat & Waiting on Which Shee Requiers A Great Deal of A Tending[CRAM
On But I Disiers you be So Kiend as to Give Those
Liens to M` Stephen Garner the Over Seer of Kerbey
Lonsdale Which I hope he Conseder to Send her Somthing
For Succor for I Can do No Longer With though you Send
Me Som Money 0 I Disier you Send me few Liens By the
Return of the Posst If you Please

And So No More at Presant
Granted TI
From Jane Johnson
Notes: Johnson shows inexperience as a writer as others did. 1) they took their pens off the
paper after most graphemes. They did not write their words but drew them like pointillist
painters, no doubt saying each grapheme out loud, as they had been taught to. 2) they could
not write rarely used graphemes; for example, the third grapheme in Requiers (1.16) looks like
<g>. But Johnson shaped it differently from all her <g>s. This is her attempt at <q>. 3) She
thought, as others did, that she must begin each line with a capital letter.
She formed lower case <r> in one way after upper case graphemes and in another in all other

5 Sokoll edited the first collection of English `pauper' letters. He notes all alterations and
erasures, but not line-breaks, and does not explain his interpretations of the handwritings.
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contexts. She sometimes wrote <o> and <a> very similarly; I have assumed she intended to
spell conventionally where the unconventional spelling is phonologically unlikely, for example,
have, not `hove' (1.14). The <a> in norishament is a doubtful formation.

1) SALUTATIONS, VALEDICTIONS AND FORMULAE
Johnson has no salutation. Most partly-schooled writers began `Sir'; very
few began `Dear Sir'. Some began `Dear friend(s)/frend/freind'. By this they
did not mean `person joined by intimacy and affection', but `sympathizer,
helper, patron' (OED), as in `friend of the poor'. Wiliam King Loscoe, for
example, began one letter (April 1 th 1830) To you my dear freainds of
Baslow

[I

am Very Sorrey that [... J, and another (March 1 1831) to you

Gentlemen and Overseers of [Baslow

I am Very Sorry that [... J.6

Gentlemen writing to other gentlemen usually started with a salutation and
then went straight into the subject of the letter without an apology for writing or an opening formula. Paupers ' and their writers did this too, particularly if they were poorly-schooled. But a number of them started with an
apology, or with one of three formulae:
•

X desires Y to do Z

•

I have made bold to ...

•

I have taken the Leaberty/opertunity of writen (these/those few lines)

to
The desire formula occurs in my corpus mostly in the northernmost counties, which seems to qualify it as an unusual example of dialect. The other
two occur with variations everywhere.
In the overseers' correspondence there are also letters between relatives, a
number of which begin with variations on another formula:
2) Elizth Jones, 1829. Northamptonshire (East Midlands).
Dear Mother this comes with my [kind love to you hopping to find you [you in good
health as it leves us at [present thank god for its

A few writers used this formula outside friends and family. It is the most formulaic of all the openings, for one or two writers continued inconsistently
after the formula:

6 Derbyshire R.O. (North Midlands): Baslow, D2380A/P015/17.
7 I use `Pauper' to mean `a person in receipt of Poor Law relief' (OED).
S Northamptonshire R.O.: Farthinghoe, 123P/57/9.
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3) Mary Waite, 1806. Shropshire (North west Midlands).
Dear Sir [This comes with my kind Love to you in hopes [to find you in good Health
as it Leave me at present [but very illy

This formula is not restricted to the United Kingdom. I read it in Africa in
the 1970s, and there is an example in a letter written in Latin by a soldier
(probably from what is now Belgium or the Netherlands) in northern
England about 100AD.
There were fewer types of valediction. Most writers ended with a variation
of `I remain your Humble/Obedient Servant'. Johnson's And so no more at
presant was used all over England only by the less-schooled writers.

2) PUNCTUATION
Lack of conventional punctuation is a characteristic of poorly-schooled
texts. Textbooks usually did not deal with punctuation till after most other
topics. Writers who punctuated conventionally were usually quite good at
other aspects of writing too.
But some writers punctuated unconventionally. Their commonest method was
to use a noun - Sir, or Gentlemen - as a Vocative. Some of them punctuated verbally only when they changed the subject, others after every statement:
4) Stephen Wiles, a nineteen-year old apprentice, writing to his overseer,
Thomas Woollett, for a Wheskcoate to work in. 1821. Kent (south
east):
[...] Sir/ i am sorry to troubbel [you Sir i really am very much [Drove for one Sir if you
will [have the Kindness to send it i [should be very much a bledge [to you Sir that
hapern that [you sent me is quite Whore [out [...]'°

Woollett taught Wiles. Lessons seem to have taken place for no longer than
six months each year between 1812, when Wiles was 10 (a year older than
the average starting age for boys), and 1817, using Joseph Guy's New British
Spelling Book (1810, in print till c.1864; Lesson One (p.11), `I am he. I do go.
Do ye to us. It is I. I do so', and so on with rhyme and rhythm, but no religion and little morality). Guy does not include punctuation. Woollett punctuated his copies of his own letters with sporadic commas and dashes. One
year and at least six letters later Wiles was still `speak-writing'.

9 Shropshire R.O.: Bromfield, P43/L/28/40.
10 Kent R.O. (Maidstone): New Romney, P309/18/15.
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3)

ANGLO-SAXON AND LATINATE LEXIS

A major difference between partly- and well- or fully-schooled texts lies in
their lexis. Excluding Proper Nouns and counting only common content
words, Table 2 shows that two thirds to three quarters of Johnson's content
vocabulary is Anglo-Saxon. In fact, the number of her Latinate types is at
the lower end of the partly-schooled range-note Let you Know (1.4), where
other partly-schooled writers used `inform'. The figures for six other partlyschooled writers in different parts of England between 1804 and 1825, are
given in round brackets."

Table 2: Partly-schooled writers
Tokens
All
Anglo-Saxon
% of all
Latinate
% of all

71 (446)
53 (333)
74.6% (74.7%)
18 (113)
25.3% (25.3%)

Types
54 (177)
38 (110)
70.4% (62.1%)
16 (67)
29.6% (37.8%)

For comparison, Table 3 shows the Latinate and Anglo-Saxon figures for
six letters by well- or fully-schooled writers of the same period:'2

Table 3: Well- and fully-schooled writers
Tokens

Types

Anglo-Saxon
Latinate

30.7%.
69.3%.

34.9%
65.1%

The gap between the Anglo-Saxon and Latinate vocabularies of the two
groups of writers is still wider if Latinate words are divided into two sets
according to when English users first began to use them:
• those Latinates that came into English with the Normans - after 1066if not before;
• those that were introduced after Sir Thomas Elyot wrote The
Governour in 1531, which I shall call Inkhorns.

" For further discussion see Tony Fairman in Nineteenth Century English, (ed) Merja Kytó
(forthcoming).
'2 See Fairman (forthcoming) for further discussion.
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There is only one Inkhorn among the 131 Latinate content-word tokens
used by the seven partly-schooled writers in Table 2. But 59 (16.8%) of the
351 Latinate tokens that the well-schooled writers used are Inkhorns.
Clearly, the use of Inkhorns had not spread far into the English-using community. An abundance of Anglo-Saxon words, verbal punctuation and syntactic chaining are characteristics of poorly-schooled texts. We can assume
few Latinates and almost no Inkhorns in the vocabulary of those who could
not write at all.

4) TRENDS BETWEEN LATINATE AND ANGLO-SAXON
Little is made these days of the distinction between words of Anglo-Saxon
and those of Latinate origin. But in the 17 and 1800s ability to use Latinate
lexis was a mark of learning and status; too many Anglo-Saxon words
(monosyllables, as they were also called) betrayed ignorance and low social
position. In 1697 the poet and playwright, John Dryden, complained in his
Epistle Dedicatory to Troilus and Cressida `we are full of Monosyllables,
and those clog'd with consonants'. In 1841 James Kay-Shuttleworth, the
first to hold the post now known as the Secretary of State for Education,
wrote
Those who have had close intercourse with the labouring classes well know with what
difficulty they comprehended words not of a Saxon origin, and how frequently
addresses to them are unintelligible from a continual use of terms of a Latin or Greek
derivation; yet the daily language of the middle and upper classes abounds with such
words
[1841: 339]

Douglas Biber and Edward Finegan detect `a single underlying pattern of
"drift" towards more "oral" linguistic characterizations' in their analysis of
five written and speech-based English genres (p.688). This may well be the
case for the well- and fully-schooled writers they examined. But in the language as a whole the pattern seems to be less simple: `oral' genres may be
drifting towards written genres at least in lexis. I have no figures to match
those of Biber and Finegan, but I can illustrate the point with data from
Record Offices and elsewhere.
Surveyors of the Highways were responsible for maintaining the parish
roads and bridges. Surveyors' bills, or more usually their account books
show that tons of gravel and stone were `got' and then spread on the roads.
Between the getting and the spreading was the moving.
The fully-schooled lexeme for this operation was `draw/draught', which is
printed in notices for turnpike roads and in the introductions to Surveyors'
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account books. But handwritten bills and account book entries show that
Surveyors and waggoners used different words for moving material, according where the parish was:
• lead: the north, as far south as Lincolnshire, Nottinghamshire,
Derbyshire and Lancashire, though the situation in Lancashire is not
yet clear.
• draw: West Midlands, Midlands, North Midlands (in Shropshire
there was also lug), all the south west.
• haul: West and South west Midlands, stretching into Dorset in south
central, where it overlapped cart.
• cart, car, carry: East Anglia, East Midlands, south central and
south east (in Kent there was also have).
The areas in which three of the principal words, lead, draw, cart, were used
scarcely overlapped. But haul overlapped cart and draw and had no area of
its own - at least one Surveyor in Gloucestershire (South west Midlands)
wrote haul and draw on the same page.
Nowadays only two of these lexemes are used for moving goods:
• carrier, used only for smaller objects like packets, as it was in the early
1800s,
• haul/haulierlhaulage.
But haul is not the commonest lexeme. The advertisements in a sample of 34
Yellow Page Telephone Directories show that haul is used more often by
companies which started in the north and west of England. But the commonest lexeme everywhere, especially outside the north and west, is the
Latinate transport/transporter/transportation. Observation of passing lorries
seems to support this. Two new Latinate words are also used, distribution
and logistics. I have not found transport in poorly-schooled texts in the early
1800s, but for those who knew it, its primary meaning may have been `send
to Australia as a convict'.
Truckers need no university degrees, which suggests that, if Biber and
Finegan's written and speech-based genres have been drifting towards `oral'
characteristics, spoken and non-standard genres may have been drifting lexically towards written genres.
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5) WORDS
i) nourishment
When Anglo-Saxon words abound in the language of the labouring poor,
Johnson's long Latinate norishament (1.14) attracts attention. It occurs at
least twenty-three times in my corpus in various spellings.
The OED defines nourishment as:
1- That which nourishes or sustains, aliment, sustenance, food. Also fig. or transf

and the verb as:
II.5.b. To sustain (a person or living organism) with food or proper nutriment.
6. To provide with food or sustenance; to maintain or support. Now rare. [The last
quote with reference to people is from the 1611 Bible]

But food was not what Tebay needed. Johnson says they gave her grewel
and implies they could give her other food. No writer in my corpus used the
word figuratively, nor to mean food. They kept the original meaning of special food - not medicine, but what we now call `vitamins, tonic'. Some seem
to connect nourishment with `nurse':
5) Augustin and Sarah Morgan, 1819. Dorset
I can hardly creep to me Nixt [Nibour. on my Stick. and my Greatest want is
Nurishment for to [Strenthin my weakness

6) James Davey, 1834. Essex (East Anglia).
I am obliGht to [Let my wife have my Club [mony to Git food for the famly [there for
Genteel men I canot [Git any nurshment for my [self

7) Mary Jane Stears, 1833. Kent.
i have a sick [child he as got the small [pox very bad and wants [Nouishment

8) for John Hammont/Hammond/Hammett, 1824. Huntingdonshire
(East Midlands).
I am happy to inform you [that my wife got her bed this [morning of a fine son but she
is [rather worse than we could have [expected perhaps it may be for the [want of proper nourishments

9) for W Symes, c.1834. Wiltshire (west)
your [Parrishiner is Somewhat better But very [Weak and if he had Suffient
Nourrishing if d He yould Soon be Enabled to Assume his [Employment."

This meaning of nourishment occurred all over England, is closer to the
source meaning, but paradoxically is not standard.

11

Dorset R.O.: Blandford Forum, PE/BF/OV/ 13/ l . Essex R.O. (Colchester): Kirby-leSoken, D/P/169/18/12. Kent R.O. (Canterbury Cathedral Archives): Preston next
Wingham, 03/245/16/59. Cambridgeshire R.O. (Huntingdon): Brampton, 45/18/1.
Wiltshire R.O.: Bradford on Avon, 77/128.
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ii) tramp (three examples, all from northern counties)
10) Wm Hall (to his wife, who must have given the letter to the overseer), 1827. Northumberland (north east).
If you do not come [immeadetly I will Be forsed to take atramp farther South

iii) changes 14 (seven widely spread examples)
11) Mark Wanstall, 1824. Kent (of a girl he was going to employ).
the Parish Must find her In Cloths [sufficient for her to have changes15

The corpus meaning of tramp is: `walk in search of work', but its OED
meaning is: `4a [...] colloq. walk long distances in rough country for recreation.' The OED does not record changes: `clothing for when the good
clothes are being washed'. These two examples raise the question: To what
extent is the OED biased by its sources? Walking for recreation was not an
activity a pauper had the leisure or money for.

iv) able (OED: `5. Physically strong, vigorous. obs exc. dial')
12) Thomas Jones, 1824. Kent.
ihave nothing [to subsist on but what iget by my own labour but now [I am not able

13) Richard Meers (overseer), 1832. Norfolk (East Anglia).
We have a woman of the name of [Hannah Stonely Who Belongs to [your Parish and
She now Lays [very Ill [...] She as Been Passed home [to your Parish But She will not
[be able to Be removed for some time

14) for Mrs appelton, 1829. Staffordshire (North Midlands).
Sickness [hath rendered hir finable to any thing

15) John Pearson, n.d. c.1823. Westmorland (north west).
I am Now 5 weeks [Confind and I am only like a young Child [learning to walk a Cross
the floor I am [afraid it will be some time before I be able [for my work if Ever I be'

This meaning occurred all over England, which raises another question:
Why call words that occurred everywhere `dialect'? `Non-standard' might be
better-that is, what was current throughout English, but was not selected for
standardization.

14 Johnson is unique in her omissions and additions of <s>.
j5 Northumberland R.O. (Morpeth): Tweedmouth, EP79/100. Kent R.O. (Maidstone):
Charing, P78/18/127.
'' Kent R.O. (Maidstone): New Romney: P309/18/19. Norfolk R.O.: Hilgay, PD382/61.
Staffordshire R.O.: Uttoxeter, D3891/6/97. Cumbria R.O. (Kendal): Kirkby Lonsdale,
WPR/19/1823/7.
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v) Phrasal verbs
Phrasal verbs were common in the English of the poor; some were local, others everywhere. Be at, for example, was widely used in a sense not in the
OED:
16) J Headlam, 1834. Durham (north east).
The Detarmenation of the Vestrey is to be at [No Expence with hir

17) Thos Barritt, 1828. Suffolk. (East Anglia. Note Right in the widespread sense of `duty').
My Freinds think the Pirrish Have a Just Right to Be at the [Expence

18) Elizabeth Rolfe, 1825. Kent.
the [Parish agreed to put me in Lodging and to be at the whole expence"

Schooled writers like Murray, however, preferred Latinate words, which they
called `accurate' and `perspicuous'. As teachers and learners of English as a
foreign language know, the meanings of Latinate verbs are perspicuous compared to those of phrasal verbs. Fully-schooled writers of the 17 and 1800s
also found phrasals opaque compared to Latinates, which to them were literally perspicuous, because they knew Latin. For example, the meaning of be at
No Expence is not obvious (Latin: ob + via = in the way), whereas `incur no
expense' is (Latin: in + currere = run into). Perspicuity and use by labourers
were powerful reasons for avoiding Anglo-Saxon words as far as possible.

6) ALTERATIONS
By definition, poorly-schooled writers did not know how to write schooled
lexis, grammar or syntax, but very few of them even tried. If they altered
anything, they did so to write more truthfully or clearly (as Johnson did in
line 5). Graphemes, particularly <h>, were the only features they altered to
conform to schooling.
Lexical and structural alterations for stylistic reasons were made by writers
who either had a social position, or the confidence to attempt all aspects of
schooled English, though rarely with complete success. For example:
i) Spelling
19) Am [=Ann] leeland, n.d. c.1812. Cambridgeshire (East Anglia).
mr lon must

remember the cor [se of god will light on him

" Durham R.O.: Durham, St Oswald, EP/Du/SO/17/118. Suffolk R.O. (Bury St Edmunds):
Mildenhall, EL/110/7/56-11. Kent R.O. (Maidstone): Kenardington, P206/18/4.
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20) Moses Tyson, 1828. Cumbria.
I most be obliged to [a pliy to the over sears of this town for the [Lows of our Cuntery
Citmei hupoulds it

21) for Luke Bratt, 1814. Kent (this writer did not know when to
write <w> and seems confused between a) conventional pronunciation, b) the spelling of `with care' and c) local pronunciation).
i am foust [for to Have som Body every night for to sett eup[??] [wit' oud kar

ii) Words
22) harrot Rener, 1826. Buckinghamshire (north of London).
am sory you give mee so ffitteit [much trubel

23) Joseph Underwood, 1811. Essex.
Sir [j-eel i shoud be Glad if you wold send me the boys cloase

24) Francis Bott, 1827. Herefordshire (West Midlands).
there is nothing 443-4e-t4-414e now at the [Bazaar for nobody to do

25) Mrs Lepper, 1818. Kent.
I Sayed I would Give [her Somthing Wich I Gives her A paier [And 4 or 5 Shillings
I A Groad [Butt I Never A Gread to Give her [Any Waigers
iii) Style
26) John Caistor (overseer), 1823. Kent. (Caistor had a fine copperplate hand, even when making this rough draft).
reced

Sir I lied a Letter from yr Boy
27) John Reed, 1833. Devonshire (south west. Reed was a trier: he
punctuated a little, used pre-head embedding, but got himself in a
syntactic tangle and could not find a Latinate alternative for part
with).
he is as ill as possible and alive [owing to as much sickness I am at and as [my work is
so very short
I have been [oblige to part with many of my things'

'8 Cambridgeshire R.O. (Cambridge): Swaffham Priory, P150/18/1. Cumbria R.O. (Barrow):
Millom, BPR 10/05/2. Kent R.O. (Maidstone): New Romney, P309/12/45.
Buckinghamshire R.O.: Wooburn, PR/240/18/4/22. Essex R.O, (Colchester): Colchester,
St. Botolph, D/P/203/18/1. Herefordshire R.O.: Brampton Bryan, AJ35/168. Kent R.O.
(Maidstone): New Romney, P309/12/63, and Dymchurch, P125/18/3. Devonshire R.O.
(Exeter): Exeter Heavitree, 3004A/P0/120.
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CONCLUSION

Letters got results, no matter how they were written, as we saw in Johnson's
letter. Few paupers, therefore, felt a need to write schooled English, or get
someone to do it for them. But, even without this evidence, we should not
assume that, before universal free schooling, everyone wanted or felt
required to write schooled English, whatever Murray and other textbook
writers tried to get them to do.
On the one hand, John Clare, the poet in Northamptonshire English, often
protested against his publisher's alterations: in 1822 he wrote 'grammer in
learning is like Tyranny in government - confound the bitch Ill never be her
slave' (Storey: p.231). On the other hand, when artisans and others wrote
well-schooled English to petition parliament for the vote, members objected
to the language (Smith: p.30-34) - this was an evasion, but it had to be credible in parliament.
Letters by writers with little schooling are not `speech-based': `literary dialogue from fiction and from drama [...] modelled after face-to-face conversation' (Biber and Finegan. p.693). They are more authentic than that. With
their verbal punctuation, Anglo-Saxon lexis and chaining by parataxis or
conjunctions - 'and, but, for' (`because' is rare) and `which" (used as a conjunction) - they are unschooled speech in writing, modelled on what the
writers remembered from their schooling.
The writing of the poor reveals the linguistic environment of those who tried
to rise above it by establishing a Standard, which is supposed to have come
from the East Midland dialect, but was modelled in part on Latin.
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Van 'Arbeitersprache' naar 'Bildungsstil'.
Het Duitse onderzoek naar sociale taalstratificatie in de 19de eeuw.
Wim Vandenbussche, Postdocoraal onderzoeker van het FWO- Vlaanderen, Vrije Universiteit Brussel

ABSTRACT
Since the early 1980s various scholars have focused on the writing skills of
various social classes in Germany during the 19th century. Using this innovative historical sociolinguistic approach they tried - for the first time ever - to
describe and explain the social stratification of the language at the time.
Whereas social language variation was first seen as a symptom of the class struggle between workers and the bourgeoisie, it gradually became clear that the class
factor as such could not account for the combination of orthographical, stylistic and grammatical norm deviation which was, initially, thought to be typical
for the Arbeitersprache'. Extreme class-internal differences in the mastery and
quality of writing skills (both within the lower and the middle classes) indicated
that the corpus texts had to be interpreted in the light of each scribe's individual educational history. The written or oral focus of writer's professional life was
a further determining factor for the quality of his writing skills. The importance of writing as an element of one's specific social identity, finally, was the third
main factor involved. In this article, a selection of core publications from this
German tradition is discussed with constant reference to the relevance of these
findings for the similar research which is currently carried out in Flanders.

1. INLEIDING
1.1
De omvang van de wetenschappelijke productie over de externe geschiedenis
van het 19de-eeuwse Nederlands in Vlaanderen is ronduit indrukwekkend. Van
geen enkele periode werd de band tussen taal, politiek en maatschappij in onze
kontreien zo gedetailleerd en encyclopedisch beschreven (NEVB 1998).
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Over het levende alledaagse taalgebruik zelf in die periode weten we evenwel
bedroevend weinig: over de hevige debatten rond taalnormen is veel inkt
gevloeid, we weten wat er in officiële rapporten gezegd werd over de taaltoestand, de boekentaal van de 19de-eeuwse literaire coryfeeën heeft weinig
geheimen meer, maar de eenvoudige vraag `Hoe schreven de man in de
straat, de burger en de ambtenaar in Vlaanderen tijdens de vorige eeuw?'
bleef tot voor kort onbeantwoord. De vraag werd eigenlijk niet eens gesteld.
Toch is dit een lacune omdat vandaag de dag alles erop wijst dat de negentiende eeuw ook voor de interne ontwikkeling en de standaardisering van
het Nederlands in Vlaanderen een cruciale fase was (De Vries e.a. 1993).
Bovendien "is er nauwelijks onderzoek gebeurd naar de verhouding tussen
alles wat er in de 19de eeuw over de taal werd gezegd en wat er in werkelijkheid werd geschreven" (Willemyns & Vandenbussche 1995: 642). Niemand
weet, bijvoorbeeld, wat het werkelijke zichtbare effect van de vele standaardiseringsacties op de schrijftaal van alle bevolkingslagen geweest is.
Om die leemte op te vullen werd in 1995 met steun van het FWO en de VUB
een omvattend sociolinguïstisch onderzoeksvoorstel uitgewerkt rond taalstandaardiseringsmechanismen in de 19de eeuw in Vlaanderen. Het ambitieuze doel was een corpusgebaseerde beschrijving van de taalvariatie in
Vlaanderen naargelang sociale klasse, tekstsoort en ideologische opvatting
doorheen de hele negentiende eeuw, met grote aandacht voor alle externe
factoren die de taalinterne verschillen zouden kunnen beïnvloed hebben.
Als pilootproject werd een analyse van de Brugse situatie voorgesteld
(Willemyns & Vandenbussche 1995).

1.2
Over de vordering en de resultaten van dit onderzoek werd al regelmatig
bericht in dit tijdschrift. Door diverse originele bronnen voor het eerst te
ontsluiten (of grondig volledig te herlezen) kon, bijvoorbeeld, een zeer precies beeld gegeven worden van de invloed van "de angst van de hogere geestelijkheid voor de protestantse noorderduivel" ' op bepaalde taalplanningsstrategieën in Vlaanderen (Willemyns 1995) en op de ontwikkeling van een

I

Citaat uit Onze taal 50 in de toespraak "De Nederlandse taal: een Zuidelijk geluid" van
Roland Willemyns bij het staatsbezoek van Hare Majesteit Koningin Beatrix en Zijne
Koninklijke Hoogheid Prins Claus der Nederlanden op 2 april 1981.
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particularistische taalvariëteit in het bijzonder (Willemyns 1996). In
Vandenbussche (1995, 1996 & 2001a) werden op basis van archiefdocumenten respectievelijk aspecten beschreven van het prestige van Frans en
Nederlands voor de politieke elite, de kwaliteit van het taalgebruik van de
lagere klassen en de onverwacht belangrijke rol van het Nederlands in documenten van het societyleven van de hogere sociale klassen. De Groof
(2002a) puurde uit een vergeten corpus van originele 19de-eeuwse brochures
en pamfletten een overzicht van het toenmalige taalplanningsfront in al zijn
ideologische en inhoudelijke verscheidenheid. Ook de bijdragen van De
Groof, Van Hecke en Willemyns in dit nummer getuigen van de voortgaande realisatie van het project.

1.3
Het is niet de bedoeling om die onderzoeksresultaten - hoe belangrijk ze ook
zijn - in dit artikel nog eens in de verf te zetten - wie daar meer over wil weten
kan terecht bij de vermelde publicaties en bij een aantal andere overzichtsartikels (Vandenbussche & Willemyns 1999, Willemyns & Vandenbussche
2000, Vandenbussche 2001, Willemyns, Vandenbussche & De Groof 2002).
Wel wil ik stilstaan bij buitenlands onderzoek dat een van de belangrijkste
inspiratiebronnen is geweest voor het Vlaamse project, in het bijzonder wat
het taalgebruik van de verschillende sociale klassen (arbeiderstaal en burgerijtaal) betreft.
Het gaat om de boeiende resultaten van diverse Duitse onderzoeksgroepen die
zich sinds de tweede helft van de jaren 80 verdiept hebben in 19de-eeuws origineel briefmateriaal. Waar de historische taalbeschrijving vroeger ook in
Duitsland steevast gebaseerd was op teksten van de sociaal hogere klassen,
meenden Mattheier, Grosse en anderen dat de sleutel voor een correcte interpretatie van de standaardiseringmechanismen in het 19de-eeuwse Duits veeleer
lag in de steeds toenemende `Verschriftlichung' van alle groepen in de maatschappij. In het kader van hun projecten rond `Historische Stadtsprachenforschung' maakten zij case studies waarin de sociale stratificatie beschreven
werd - zowel wat kwaliteit als functie betreft - van de verschillende taalvariëteiten die aanwezig waren in een aantal Duitse steden en regio's tijdens de 19de
eeuw. Uit die resultaten bleek dat de nog nooit onderzochte evolutie van het
taalgebruik van de lagere sociale klassen sterk verschilde van de bekende taalontwikkeling bij de toplaag, maar evenzeer dat ook de algemeen aanvaarde visie
op de evolutie van die prestigevariëteit bijgesteld diende te worden.
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1.4
Een bespreking van een aantal van die Duitse bijdragen is in de context van
dit nummer om tenminste drie redenen op zijn plaats:
- het gaat om origineel en vernieuwend onderzoek waarvan zowel op
methodologisch als inhoudelijk vlak veel geleerd kan worden voor het
Vlaamse onderzoek
de resultaten zijn nauwelijks bekend bij het Nederlandstalige publiek
- het is van kapitaal belang om het onderzoek naar de 19de-eeuwse taaltoestand in te bedden in een vergelijkende Europese context. Niet
enkel zijn er vele parallellen met het Duitse en ook met het Engelse
onderzoek (Fairman 2000), maar bovendien kan die internationale
samenwerking leiden tot nieuwe inzichten in de taalsituatie die in een
nationaal perspectief over het hoofd worden geziene.

1.5
Het is onbegonnen werk om hier in kort bestek alle studies over `taal en 19de
eeuw' voor te stellen die sinds 1980 in Duitsland werden gepubliceerd. Ik
verwijs daarvoor naar een overzichtelijke inleiding van Mattheier (1998) die
op basis van een 240-tal titels de grote thema's ("Sprachgebrauch,
Sprachkontakt, SprachbewuBtsein") en onderzoekslacunes schetst. Een
state-of the-art van dit onderzoek wordt verder gegeven in een drietal verzamelbundels (Cherubim & Mattheier eds. 1989; Wimmer ed. 1991;
Cherubim e.a. eds. 1998).
Ik beperk me op de volgende pagina's tot commentaar bij de Duitse bijdragen over de band tussen taal(geschiedenis) en klasse die aansluiten bij het
lopende Vlaamse onderzoek en probeer te wijzen op braakliggend onderzoeksveld dat dringend verkend dient te worden. In chronologische volgorde bespreek ik eerst een aantal pilootstudies uit de DDR, vervolgens sta ik

2 Ook wat het Frans en het Italiaans betreft zijn er duidelijke paralellen: "So wissen wir im
Grunde sehr wenig ober die kommunikative Situation der Arbeiterschaft, ... Zumeist wird
das Augenmerk auf die nationalsprachliche Entwicklung des Bildungsburgertums gerichtet, Sprachformen niederer Schichten entziehen sich fur das 19. Jahrhundert bislang der
Beschreibung... Das 19. and das 20. Jahrhundert werden... vorschnell als eine zusammenhangende Einheit definiert, die primar durch Kontinuitdt and nicht durch
Differenzierungen gekennzeichnet wird..." (Edgar Radtke in Cherubim e.a. 1998: 319).
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stil bij het werk van de belangrijkste vorsers die de 19de eeuw op de taalkundige kaart gezet hebben in de Germanistik, en ten slotte komt het werk
van enkele van hun pupillen - de jongere onderzoekers van de tweede generatie - aan bod.

2.

PIL00TSTUDIES VAN DE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN DER

DDR'
2.0
Begin jaren 1980 publiceerde het `Zentralinstitut fiir Sprachwissenschaft'
van de `Akademie der Wissenschaften der DDR' twee verzamelbanden
(Akademie 1980, Schildt ed. 1981) waarin een aantal bijdragen opgenomen
werden die de theoretische basis legden voor de verdere studie van de 19deeeuwse `Arbeitersprache' in Duitsland. Hoewel Mattheier (1998: 16) terecht
opmerkt "Diese Arbeiten bringen naturlich den ideologischen Rahmen ihrer
Entstehungszeit und ihres Entstehungsortes zum Ausdruck" 3 , blijven het
ook vandaag uiterst lezenswaardige artikels, zowel wat inhoud als methodologie betreft.

2.1
In een inleidende bijdrage stelde Schildt (1981) een programma voor om een
beschrijving van het 19de-eeuwse Duitse taalsysteem te koppelen aan

ct

variabelen `klasse', `regio' en `communicatieve functie in de taalgemeenschap'. Aan de hand van een reeks case-studies wilde hij de invloed nagaan
van de verstedelijking, de industriële revolutie, de opkomst (en evolutie) van
de arbeidersklasse en de competitie met het Kleinburgertum op het taalgebruik van de 19de-eeuwse arbeider. Hij verwees daarbij onder andere naar
het toegenomen belang van taalvaardigheid in bepaalde lower class beroepen. De alledaagse `niedere Umgangsprache' van de lagere klassen plaatste
hij expliciet als een zelfstandige en genormeerde variëteit tegenover zowel de

1 Een van de bijdragen behandelt bijvoorbeeld `Bemerkungen zum EinfluB von MARX and
ENGELS auf das Franzdsische and Englische' en het woordenschatgebruik 'tinter den
Bedingungen des proletarischen Klassenkampfes' (Schildt ed. 1981: 204, 228).

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN 1

579

`Literatursprache' en de `gehobene Umgangsprache' van adel en burgerij,
als tegenover de stadsdialecten. Hij ging er van uit dat die `niedere
Umgangsprache' een belangrijke - maar vaak genegeerde - invloed had
gehad op de verdere ontwikkeling van de Duitse taal.

2.2
Kettman (1980, 1981) ontwikkelde de context waarbinnen die 19de-eeuwse
`gehobene' en `niedere Umgangssprache' beschreven konden worden. Zijn
grondstelling is dat de Umgangssprache tijdens de l9de eeuw het continuum
dialect-literatuurtaal binnendrong en zich ontpopte tot een volwaardige
derde pool op die glijdende schaal. Het ging niet om één variëteit in de engste zin maar wel om een variëteitenspectrum met veel interne (sociale en
regionale) variatie dat onderhevig was aan de invloed van taalverzorgingsinitiatieven en veranderend normbewustzijn. De studie diende zich toe te
spitsen op de steden die hij beschouwde als de centra waar de klassenstrijd
en de industriële revolutie zich afspeelden. In de discussie van de ontwikkeling van de burgerlijke Umgangsprache moest rekening gehouden worden
met de specifieke invloed van het taalonderricht op de hogere klassen en met
de rol van schoolopleiding als statussymbool in het algemeen. Volgens
Kettman fungeerde de literaire taal uit de verplichte schoollectuur als norm
voor de hogere klassen en ontstond er een toenadering tussen die bellettrie
en hun dagelijkse omgangstaal die zichtbaar was in lexicale en stilistische
invloeden. Aan dat boekerige taalgebruik kleefde een connotatie van
geleerdheid, het werd een sjibbolet en een vereiste voor een gestudeerde identiteit'. Het uitgangspunt voor de Umgangsprache van de arbeider, daarentegen, was het dialect. Tegenover de boekentaal van de rijken plaatste
Kettman de gesproken omgangtaal van de armen als lower class norm. De
invloed van het onderwijs liet zich ook hier gevoelen, zij het onder de vorm
van bijbels taalgebruik (de Schrift was immers vaak het belangrijkste leerboek in de armenscholen). Belangrijker was het taalcontact tussen de arbeiders in de fabrieken, dat zorgde voor een beperkte vermenging/nivellering
van regionale en sociale taalverschillen.

4

Linke (1996) heeft die stelling later grondig verder uitgewerkt in een proefschrift over de
functie van taalgebruik voor de Duitse bourgeoisie als onderdeel van een hele etiquette.
Zie ook Schikorsky 1998.
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2.3
Doorheen het ideologische waas wezen de auteurs zeer duidelijk op een
reeks essentiële onderzoeksvragen en -problemen van hun projecten, die
vandaag nog steeds van belang zijn zowel voor het Duitse als het Vlaamse
onderzoek naar het `19de-eeuws'. Voorbeelden hiervan zijn:
a) de relatie tussen omgangstaal en `Literatursprache'. Dit polemische thema
wordt in Duitsland momenteel nog steeds intensief onderzocht (Ziegler
1998&1999) door voor- en tegenstanders van de `Klassikerthese'. Over de
toenmalige verhouding tussen boekentaal en alledaags taalgebruik in
Vlaanderen is tot op heden vrijwel niets bekend.
b) de relatie tussen geschreven omgangstaal en dialect. Waar Mattheier
(1986) na diverse corpusanalyses ermee instemde dat het taalgebruik van
de Duitse arbeidersklasse sterk beïnvloed was door het dialect, is uit het
Vlaamse onderzoek gebleken dat die relatie hier veel minder expliciet
was. Hoewel er in het geschreven alledaagse taalgebruik van Brugse
arbeiders enkele sporadische reflexen van de dialectische uitspraak terug
te vinden zijn, is die invloed veel te beperkt om van geschreven dialect te
gewagen en dienen we er veeleer van uit te gaan dat de scribenten de duidelijke intentie hadden om een Nederlands te schrijven dat bovenregionaal begrepen kon worden (Vandenbussche 1999). Anderzijds bleek de
hoogste sociale klasse het dialect wél te gebruiken in geschreven vorm
voor een aantal zeer specifieke doeleinden (Vandenbussche 2001b).
c) de opbouw van het taalcontinuüm van de arbeiders en andere sociale
klassen, en in het bijzonder de aard en de functie van de aanwezige taalvariëteiten in de onderzochte gemeenschap. Uit later onderzoek
(Mattheier 1985a) zou blijken dat de sociale stratificatie van schrijfkwaliteit en variëteitengebruik niet steeds strookte met de algemeen aanvaarde visie `hoe hoger de klasse, hoe beter de kwaliteit en hoe breder het
continuum'. Ook in Vlaanderen kwamen we tot soortgelijke conclusies:
het continuum van de scribenten uit de Brugse middenklasse rond 1830
verschilde bijvoorbeeld vaak nauwelijks van het bereik binnen de lagere
klassen.
d) het `bronnenprobleem', en meer in het bijzonder het ontbreken van geschreven bronnen voor een aantal taalvarianten. Kettmann en co. verwezen
vaak naar citaten uit 19de-eeuwse romans waarin het taalgebruik van
bepaalde sociale groepen geïmiteerd werd, bij gebrek aan primair materiaal.
In het vervolg van deze tekst zal blijken dat er met een aantal georganiseer-
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de verzamelacties5 van 19de-eeuwse bronnen in beperkte mate tegemoet
gekomen werd aan de bronnenschaarste. Wetenschappelijk bezorgde corpora met 19de-eeuwse teksten uit alle sociale geledingen ontbreken op dit
moment in het Nederlandse taalgebied; initiatieven zoals het
`Taalbankproject' van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie te Leiden
zouden deze lacune op termijn moeten opvullen (Kruyt 2000).
e) het belang van 19de-eeuwse taalzuiveringstrategieën voor de taalnorm.
Over het werkelijke effect van taalplanningsstrategieën op de evolutie en
de toepassing van taalnormen in het 19de-eeuwse Vlaanderen werd tot
voor kort evenzeer in het duister getast. De bijdragen van De Groof
(2002a&b) en de resultaten van haar lopend doctoraatsonderzoek rond
dit thema moeten hierin verandering brengen.
0 de codificering van de grammatica, en de relatie tussen normatieve theorie en toepassing ervan in de omgangstaal. De conflicten tussen de grammaticale en orthografische normen (zoals ze in de grammatica's en spellinghandleidingen terug te vinden waren) en het effectieve geschreven
taalgebruik lopen als een rode draad doorheen al onze analyses van het
taalgebruik van de lagere - en middenklassen in het 19de-eeuwse Brugge.
g) het belang van een duidelijke visie op het lees- en schrijfonderricht. De
bijdrage van Van Daele in dit nummer illustreert duidelijk dat historische
pedagogen nog een flinke kluif hebben aan de grondige beschrijving van
het Vlaamse taalonderricht in de 19de eeuw. Op dit ogenblik is het - net
als in Duitsland (Vesper 1989, Ludwig 1998) - een van de zwarte dozen
van hun discipline.

2.4

Op methodologisch vlak legden Schildt en Kettmann sterk de nadruk op de
nood aan een grondige analyse van de veranderende sociale structuur in de
19de eeuw. Dit is ook voor de Vlaamse situatie een van de kernproblemen:
tot op heden is het voor heel wat Vlaamse steden (laat staan voor
Vlaanderen als geheel) onmogelijk om een duidelijk beeld te krijgen van de
dynamiek in de klassenopbouw. Schildt (ed. 1981: 308) besluit de studie

5

Zie bijvoorbeeld ook het BRIEFkastenprojekt van het Institut fur Textkritik te Heidelberg
waarin privébrieven uit de periode 1750-2000 verzameld worden.
(http://www.textkritik.de/briefkasten/bkprojekt.htm)
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met de stelling dat succesvol sociaal-historisch taalonderzoek enkel kan slagen vanuit een radicale interdisciplinaire aanpak. Een echo van die stelling
weerklinkt in de bedenkingen bij 6 jaar Vlaams historisch sociolinguïstisch
onderzoek in Willemyns (2001: 296): "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." De vele parallellen met het Duitse onderzoek die alleen al in deze eerste paragraaf aan
bod kwamen geven aan dat het de moeite loont om die samenwerking ook
(taal)grensoverschrijdend op te bouwen.

3. CHERUBIM (19ó3)
3.1
Ook Cherubim (1983) pleitte in een artikel over de `burgerliche Sprache des 19.
Jahrhunderts' voor een pragmatische taalgeschiedenis (pragmatische
Sprachgeschichte') van de 19de eeuw, verder bouwend op de uitgangspunten
van Schildt e.a.1981. Door in een reeks case studies steeds opnieuw na te gaan
hoe de maatschappelijke context taalhandelingen beïnvloedde, moest het op termijn mogelijk zijn om de voortgang van taalveranderingsprocessen in het 19deeeuwse Duits te reconstrueren. Hoewel hij de focus van de DDR-onderzoekers
op de effecten van industrialisering en alfabetisering overnam beschouwde hij
niet de arbeiders maar wel de burgerij als het interessantste studieobject. De
burger, aldus Cherubim, was de drager van de maatschappelijke ontwikkelingsgedachte; hij was - in tegenstelling tot de conservatieve adel - progressief ingesteld en stond per definitie open voor de mogelijkheden van de maatschappelijke verandering. Om de eerste sporen van taalverandering (en het ontstaan van
nieuwe taalnormen) vast te stellen moet men bijgevolg bij teksten van de burgerij zijn. Het feit dat zijn boude uitspraken nergens ondersteund werden door
harde feiten neemt niet weg dat Cherubim als eerste een (poging tot) sociologisch portret van 19de-eeuwse scribenten koppelde aan een systematische en
gestructureerde analyse van hun taalvariëteiten die de impressionistische
opsomming van taalkundige feitjes oversteeg. Hij wijst op orthografische en
grammaticale vormen in de burgerlijke teksten die afwijken van de norm, hij
bespreekt dialectische interferentie, er is aandacht voor formele archaïsmen, en
er wordt ook aandacht besteed aan stilistische variatie.
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3.2
Het belang van Cherubims artikel voor de Vlaamse onderzoekssituatie is
dubbel. Eerst en vooral konden de Duitse conclusies niet zomaar getransponeerd worden op het Vlaamse bronnenmateriaal ondanks de vele overlappende onderzoeksvragen. Uit Cherubims beschrijving van de socio-historische context waarin zijn scribenten opereerden kwamen volgende frappante
verschillen naar voren:
Wat de taalsituatie betreft:
a) is Cherubims analyse volledig gebouwd op het uitgangspunt dat "am
Ende des Zeitraums [l8de eeuw; w.v.] mit einer noch vorwiegend
schriftsprachlich realisierten und/oder geprágten "Varietdt" des
Deutschen zu rechnen (ist)" die door iedereen als `Standardsprache'
beschouwd werd (Cherubim 1983: 403). Van een eenduidige
Nederlandse standaardvariëteit was toen in Vlaanderen nog geen sprake (de Vries e.a. 1993).
b) werkt Cherubim met een continuum dat alle variëteiten van één taal
(Duits) bestrijkt. Voor Vlaanderen moet echter met de meertalige situatie rekening gehouden worden. Wanneer men het burgerlijke negentiende-eeuwse taalgebruik in Brugge bestudeert, blijkt duidelijk dat vele
(maar niet alle!) connotaties en functies die Cherubim aan de Duitse Hvariant toekent er uitgeoefend werden door het Frans. Dit betekent niet
alleen dat we het criterium [+ sociaal prestige] niet kunnen gebruiken
wanneer we het `burgerlijke' Nederlands proberen te omschrijven, ook
een ombuiging naar [-sociaal prestige] binnen de burgerlijke klasse klopt
slechts ten dele.
Wat de sociaal-economische situatie betreft:
a) was de industrialisering die Cherubim zo centraal stelt niet evenredig verdeeld over Vlaanderen. Hoewel de fabrieksnijverheid ook in bepaalde
Vlaamse steden een grote expansie kende, kan men kan ronduit stellen
dat Brugge de industriële revolutie gemist heeft (Michiels 1978): er
waren tot in het laatste decennium van de l9de eeuw nauwelijks fabrieken of industriële ateliers. Die lage industrialisatiegraad heeft consequenties gehad voor de samenstelling van de Brugse `arbeidersklasse'. In
plaats van een industrieel lompenproletariaat waren het vooral
ambachtslui. Tegenover de Duitse industriële variant had men in Brugge
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dus een werkmansklasse die nog grotendeels op middeleeuwse leest
geschoeid was, met andere gebruiken, andere sociale netwerken, andere
waarden en bijgevolg mogelijk ander taalgedrag.
b) stelde ook de sociale afbakening van de burgerij problemen. Door politieke,
sociale en psychologische factoren kan het sociale veld dat de burgerij omvat
niet enkel uitdeinen, inkrimpen of verschuiven, maar kan het ook van karakter veranderen. "Ein deutscher Burger des 18. Jahrhunderts ist... etwas
anderes als ein Burger des 19. Jahrhunderts" (Cherubim 1983: 407), en dat
is binnen eenzelfde eeuw niet anders. Er moet bovendien rekening gehouden
worden met sterke regionale verschillen, zowel nationaal als internationaal.
Het `bourgeoisie'-begrip zal dus - net zoals alle andere sociale groepen naargelang van het tijdstip telkens geduid moeten worden door een beschrijving van de sociale verhoudingen op dat specifieke moment.
c) verwijst Cherubim in zijn discussie van de opbouw van geschoolde identiteiten voortdurend naar een aantal maatschappelijke processen die voortvloeiden uit de Verlichting. Alfabetisering en een verhoogde deelname van de
bevolking aan het politieke leven zijn hier voorbeelden van; beiden gaven
aanleiding tot een grotere schriftelijke mondigheid van de lagere klassen. Het
behoeft geen betoog dat de invloed van die Aufkldrung in het zeer katholieke Brugge sterk ingeperkt werdb. In tegenstelling tot Duitsland waren georganiseerde alfabetiseringsinitiatieven in Brugge (met of zonder Verlichting)
zo goed als onbestaande, en de graad van ongeletterdheid lag er in de eerste
helft van de negentiende eeuw boven de 50%, om naar de eeuwwisseling toe
te zakken naar ongeveer 40% (Ruwet & Wellemans 1978). Van een ware
toename van politieke participatie in Vlaanderen kan verder pas gesproken
worden na de invoering van het algemeen meervoudig stemrecht in 1893.

3.3
Verder bewijst zijn stuk nog maar eens de noodzaak van een interdisciplinaire
samenwerking met sociologen, sociaal-historici en archiefbeheerders. Bij
gebrek aan achtergrondstudies uit die hulpwetenschappen raakt Cherubim volledig verstrikt in zijn poging om de concepten `burger' (en de bijbehorende `bur-

6

De Brugse middenklasse zou overigens wel interesse betoond hebben voor de
Verlichtingsideeën, maar of en hoe dat op het taalgebruik inwerkte werd nog niet onderzocht, zie Vanden Berghe 1972.
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gerliche Sprache') te definiëren. Hij komt in zijn opsomming van de toonaangevende kenmerken van negentiende-eeuwse burgerlijkheid niet verder dan een
combinatie van bezit, opleiding, mentaliteit, en het vage `Selbstdarstellung', allemaal relatieve elementen die enkel op basis van voldoende cijfers, achtergrondstudies of expliciete originele ego-documenten getoetst kunnen worden. Zijn
poging om een beeld te schetsen van de communicative competence van de burgerij staat of valt verder met het beschikbare tekstmateriaal, nog los van de
vraag of het überhaupt mogelijk is om een betrouwbare omschrijving te geven
van de communicative competence van een hele sociale klasse.

4. MATTHEIER (1985A&B, 1986, 1989, 1990)

4.1

Mattheier spitste zijn bijdragen toe op de Arbeitersprache'. Drie elementen
zijn volgens hem essentieel om die `eigenstandige Varietdt' van de lagere
klasse te duiden:
a) het Eenheidsduits (waarvan sprake bij Cherubim) was rond 1800 vooral
een gesproken taal; in geschreven vorm werd het slechts door een zeer
klein deel van de bevolking beheerst.
b) in dat geschreven Duits bestond een grote normtolerantie: "[E]in
Schreibender kónnte sich eine weit grdBere Variabilitdt in Orthographie,
Grammatik und Syntax erlauben als heute, ohne der Sanktion einer
negativen Bewertung seiner Herkunft und gesellschaftlichen Position
ausgesetzt zu sein" (Mattheier 1986: 225).
c) de massale alfabetisering van de Duitse bevolking was rond 1800 pas begonnen; omstreeks 1900 beheerste vrijwel de hele Duitse bevolking de schrijftaal.
De oppositie tussen arbeider en burger (die ook Mattheier vooral in het
kader van de stad plaatst) uit zich expliciet in het belang van die schrijftaal
in hun leven: de burgerij is al in de 18de eeuw `Schriftsprache orientiert', de
arbeider blijft doorheen de hele 19de eeuw eerder `Handarbeit orientiert'.
Dit onderscheid blijkt ook uit de leerdoelen in het onderwijs: de volksschool
besteedt nauwelijks aandacht aan schrijven terwijl het essentiële stof is in het
burgergymnasium. Standaardschrijftaal is volgens Mattheier (1990) dan
ook een statussymbool bij uitstek van de burgerij tijdens de hele l9de eeuw.
Uit onderzoek van een corpus met een honderdtal arbeidersbrieven uit het
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Ruhrgebied (Mattheier 1986) bleek dat de `Arbeitersprache' niet als één specifieke variëteit maar eerder als een `Sprachstil' beschouwd moest worden,
een waaier aan variëteiten die op volgende punten duidelijk contrasteert met
een `burgerlicher Sprachstil':
a) ze is sterk beïnvloed door de spreektaal, in het bijzonder door het dialect.
Dit uit zich onder meer in afwijkingen van de norm wat het gebruik van
naamvallen en voorzetsels betreft. Die `dialektische Gepr.gtheit' is zo
belangrijk dat de Arbeitersprache' zich "linguistisch vorerst nur regionalspezifisch ... definieren ldf3t" (Mattheier 1986: 222-223).
b) op het vlak van de spelling was er een geringe bekommernis om de burgerlijke taalnormen, met een grote spellingvariatie als gevolg.
c) het chaotische spellingbeeld werd steevast gecombineerd met "Stilzusammenbruche." Mattheier (1990: 292) verwijst met die term naar de gebrekkige beheersing van de formele schrijfstijl die bij een bepaalde tekstsoort hoort: "Es
handelt sich dabei um sprachliche Fehlleistungen, die sich daraus ergeben, daB
eine bestimmte syntaktische Konstruktion vom Schreiber begonnen wird, es
ihm dann jedoch nicht gelingt, sie regelrecht zum AbschluB zu brengen."
d) als norm fungeerden verder de beroepstaal, de religieuze stijl uit de leerboekjes van de armenscholen en de `Stilmuster' die in de vele voorbeeldboekjes met voorgeschreven standaardbrieven te vinden waren ( van het
type `Brief aan een zieke vriend', Nieuwjaarsbrief aan de moeder',
`Officieel verzoek om financiële steun').
Het voortdurend samen voorkomen van die kenmerken in zijn corpus brengen
hem tot de hypothese dat er wel degelijk sprake was van een aparte arbeidersvariëteit. Hij pleit evenwel ook voor vergelijkend onderzoek bij andere klassen.
Er was immers gebleken dat ook in de teksten van 19de-eeuwse burgerlijke
industriëlen uit het Ruhrgebied mogelijk sprake was van een "Annahme eines
recht lockeren Rechtschreibungs-Verst.ndnisses". Hij breekt verder een lans
voor een grondigere kennis van de 19de-eeuwse briefcultuur en "eine Geschichte
des... Sprachunterrichts, die auch die Wirkungen des Unterrichts in der
Sprachgemeinschaft aufzeigt und sich nicht auf das Zahlen von Deutschstunden
beschrdnkt" (Mattheier 1985a: 85).

4.2

Mattheier verdedigde in deze artikelen nog steeds het unieke klassenkarakter van het taalgebruik in zijn corpus. Bij het uitwisselen van resultaten van
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soortgelijk onderzoek in Vlaanderen is een tiental jaar later gebleken dat er
in het Ruhrgebiet enkel van een Duitse `Arbeitersprache' sprake kon zijn
binnen de grenzen van de 19de eeuw, in de zin dat de arbeidersklasse toen in
die regio de enige sociale groep was die door de onderwijskwaliteit, de
beroepsverwachtingen en de vereisten voor haar groepsidentiteit dat niveau
van taalbeheersing vertoonde. Alle formele kenmerken van de Duitse
Arbeitersprache' kwamen in het 19de-eeuwse Brugge, bijvoorbeeld, tot
1850 zowel bij arbeiders als bij scribenten uit de middenklasse voor; op basis
van onze corpora zou men dus enkel van een Vlaamse Arbeitersprache'
kunnen spreken tussen 1850 en 1900. Breidt men het onderzoeksterrein uit
naar de 18de eeuw, dan stelt men zelfs vast dat ook Brugse schrijvers uit de
sociale toplaag rond 1780 Arbeitersprache' bezigden.
De blijvende sterkte en relevantie van Mattheiers bijdragen blijft evenwel de
zeer vroege herkenning van drie essentiële onderzoeksvragen voor onderzoek naar de band tussen taal en klasse tijdens de 19de eeuw:
- Hoe was het schrijfonderwijs van de scribent georganiseerd?
- Was de scribent professioneel `sprechsprachlich orientiert'/'schriftsprachlich orientiert'?
- Wat was de precieze rol van geletterdheid in de opbouw van de klassenidentiteit/-bewustzijn van de scribent?

5.

GROSSE (1990A&B,

1991)

Siegfried Grosse heeft vooral op methodologisch vlak de weg geëffend voor
de verdieping van het Duitse onderzoek naar Arbeitersprache' . Waar in de
besproken pilootstudies min of meer lukraak opgesomd werd wat de auteur
opviel in zijn bronnen, streefde hij naar een aanpak waarin systematisch alle
vindplaatsen van normafwijkingen opgenomen werden - in tegenstelling tot
de selecties die men in de meeste artikelen terugvindt - en ordende hij zijn
bevindingen eenvoudig maar helder volgens fonologische, morfologische of
syntactische categorieën'. Een andere essentiële verdienste van deze auteur
is zijn bijdrage aan de corpusopbouw van lower class-teksten. Via een groots
opgezette verzamelcampagne slaagde zijn onderzoeksteam erin om een

7 Een soortgelijke aanpak gebruikt hij voor zijn analyse van 19de-eeuwse tijdschriftteksten
in Grosse 1998.
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indrukwekkend aantal zeer diverse en originele bronnen (brieven, protocollen, dagboeken, sollicitaties, reiskronieken, zelfs een toverboek) bij elkaar te
brengen dat de hele negentiende eeuw omspande, en waarvan een substantieel deel ook gepubliceerd werd (Grosse e.a. 1991).
Wat de precieze definiëring van de Arbeitersprache' betreft, stelt Grosse
impliciet reeds de vraag of die term de lading wel dekt. Grosse (1990a: 207)
wijst op de overeenkomsten op morfologisch en syntactisch niveau tussen
Arbeitersprache en teksten van de hogere klassen: "Briefe von
Angehbrigen des Adels stehen in der individuellen, unsicheren Orthographie
den Arbeiterbriefen nicht fern." Er wordt verder op gehamerd dat
Arbeitersprache' een "untauglicher Kollektivterminus" is. Grosse (1990a)
stelt vast dat de verschillen tussen de arbeiders onderling zo groot kunnen
zijn, dat er in zijn omschrijving van de term Arbeitersprache' zelfs geen referentie meer voorkomt aan het begrip `arbeider': ze wordt omschreven als
het taalgebruik van mensen met een expliciet laag scholingsprofiel (geen
beroepsopleiding) die werken in een grootstedelijke context.

6.

DE TWEEDE GENERATIE

6.1
Het proefschrift van Schikorsky (1990) "zur Geschichte des alltáglichen
Sprachverhaltens >kleiner Leute<" (met Cherubim als Doktorvater) is één
van de eerste belangrijke bijdragen van de `tweede generatie' onderzoekers
in het 19de-eeuwse taaldomein. Het gaat om een lijvige case-study op basis
van een eigenhandig verzameld tekstcorpus met documenten van `de kleine
man' (brieven, dagboeken, kronieken). Schikorsky stelt (net als Grosse)
vast dat haar scribenten (handwerkers, boeren en `Kleinburgertum) `trotz
alledem' veel en vaak schreven: een gebrekkige schrijfopleiding en moeilijke arbeidsomstandigheden verhinderden niet dat er wel degelijk sprake was
een thematisch en stilistisch zeer gevarieerde schrijfproductie onder de armere bevolkingslagen. Het taalgebruik in haar corpus wordt getypeerd als een
eclectische mix van variëteiten, registers en gekopieerde tekstmodellen die in tegenstelling tot Mattheiers (1986) bevindingen - `in einen prinzipiell standardsprachlich ausgerichteten Beschreibungscontext eingefugt [werden]"
(Schikorsky 1990: 311). Naarmate de eeuw vorderde stelde ze een duidelijke kwaliteitsverbetering vast die gepaard ging met een toenemende aandacht
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voor de burgerlijke taalnormen; dit wordt overtuigend geillustreerd met
voorbeelden van de afnemende orthografische, morfologische en syntactische variatie. Ze ziet dit niet als een resultaat van een verloren conflict tussen hogere en lagere taalnormen maar wel als een `zeitverschobene
Anneigung', een verwervingsproces dat zich trapsgewijs in de maatschappij
verspreidde. Het langzaam doorsijpelen van een levens- en werkcultuur die
niet langer op het gesprokene maar wel op het geschrevene georiënteerd was,
noemt ze zelfs de belangrijkste factor om de taalontwikkeling van de `kleine
Leute' te begrijpen. Schikorsky (1990: 314) vindt dan ook geen aanwijzingen voor een "eigenstandige, kleinburgerlich-proletarische Sprachkultur" en
pleit voor een interpretatie van de 19de-eeuwse sociale taalvariatie die gebaseerd is op de langzame toenadering tussen de (mondeling georiënteerde)
`Alltagsstil' en de (schriftelijk georiënteerde) `Bildungsstil'.

6.2
Klenk publiceerde in 1997 haar proefschrift over de "Arbeiterschriftsprache im
19. Jahrhundert" (onder leiding van Mattheier). Zowel qua thematiek als qua
opzet is deze studie - samen met Schikorsky (1990) - de belangrijkste te noemen die tot op heden verscheen binnen dat onderzoeksdomein. De centrale
onderzoeksvraag in dit werk wil de hypothese toetsen van de Arbeitersprache'
als een zelfstandige aparte variëteit: zijn er taalkundige sporen terug te vinden
van het unieke sociaal-historische karakter van de arbeidersgroep? De auteur
baseerde zich hiervoor eveneens op een brievencorpus, maar wel van een zeer
specifieke groep scribenten: in tegenstelling tot de gediversifieerde schrijversgroepen in de bronnenverzamelingen van Schikorsky (1990) en Grosse e.a.
(1991) beperkt ze zich strikt tot teksten van `Bergarbeiter' uit PreuBen. Ze
schetst een omstandig beeld van de `sozialhistorische Lebens- und
Kommunikationsbedingungen' van haar scribenten met veel aandacht voor
het schrijfonderwijs en de verschillende communicatievereisten voor de aparte
standen binnen die arbeidersgroep. In de taalkundige analyse van het corpus
besteedt Klenk veel aandacht aan de correctheid van de tekststructuur; om na
te gaan in welke mate de arbeiders bepaalde tekstmodellen beheersten vergelijkt ze haar bronnen met een hele reeks briefstijlmodellen die toen als norm
golden. Haar resultaten lijken op het bestaan van een standenspecifiek schrijfpatroon te wijzen: de leden van meest prestigieuze groep binnen de
Bergarbeiter schrijven tot 1865 opmerkelijk beter dan de twee lagere standen.
Dit wordt geillustreerd met voorbeelden van stilistische, morfologische en syn-
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tactische variatie en Klenk kan bovendien aantonen dat het verschil samenhangt met het betere onderwijs en de frequentere externe contacten van die elitegroep. Wanneer de drie groepen na 1865 op gelijke voet geplaatst worden
(ook wat onderricht betreft) daalt de competentie van de elitegroep en stijgt de
schrijfkwaliteit bij de andere schrijvers; voor die laatste groep was het beheersen van de schrijftaal een `Bildungsattribut' geworden. Dit resulteerde in een
gemiddeld schrijfniveau dat typisch zou geweest zijn voor de `Bergarbeiter' in
het algemeen.
Klenk komt tot het besluit dat er wel degelijk een specifieke Arbeitersprache'
bestond: "In anderen Berufsgrupen werden dhnliche Sprachstrukturen nur
tinter

ahnlichen Bedingungen, wie sie fut- die Bergarbeiter galten, auftreten. Ist

die Ahnlichkeit gegeben, kónnen die Ergebnisse liber eine an der Berufsgruppe
der Bergarbeiter, ja sogar uber eine an der Arbeiterschaft allgemein orientierte
Konzeption hinausweisen." (Klenk 1997: 329) Onder groot voorbehoud wordt
gesuggereerd dat die arbeidersgroep misschien uitgebreid dient te worden met
andere lower class groepen. "[B]ei einigen sprechsprachlich bedengten Fehlern
im morpho-syntaktischen Bereich [1aBt sich] vermuten, daB sie sogar fur mehr
als nur die Arbeiterschaft, vielleicht sogar fier die ganze Unterschicht des 19.
Jahrhunderts typisch sind" (Klenk 1998). Het gebrek aan vergelijkingsmateriaal van scri benten uit andere klassen en de focus op een zeer speci fi eke situatie
in het 19de-eeuwse Duitsland heeft haar belet een verregaandere conclusie te
formuleren. Dit neemt niet weg dat alle elementen voor een bevestiging en versterking van Schikorskys hypothese al aanwezig zijn in haar werk: ook hier zijn
opleiding, beroepsvereisten en identiteitsvorming cruciale factoren.

7.

MIHM (1998)

Een krachtige afrekening met de idee van een specifieke klassenvariëteit
komt er met Mihm (1998) in een sceptisch en kritisch commentaar bij de
"dynamiek" in 15 jaar onderzoek naar Arbeitersprache. Hij wijst er pertinent op dat "Unter welchen Bedingungen in der Sprachwissenschaft sinnvoll
von einer Arbeitersprache gesprochen werden kann, bisher kaum explizit
erortet worden [ist]." (Mihm 1998: 283). Hij gelooft niet in de tweedeling
tussen een normgerichte burgerlijke taalvariant en een arbeider-substandaard en formuleert grote reserves bij de beruchte Zweisprachenthese die
Kettmann uitwerkte. Hij baseert zijn bezwaren opvallend genoeg vooral op
de vaststelling dat het onmogelijk was om een uniforme definitie op te stel-
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len waaraan alle `arbeiders' doorheen de hele l9de eeuw zou beantwoorden.
Arbeitersprache' is een hybride begrip, want "es durfte kaum móglich sein,
Merkmale der sprachlichen Oberfldche zu nennen, die allen Arbeitern einer
bestimmten Definition gemeinsam sind" (Mihm 1998: 284). In één adem
stelt hij ook - met een verwijzing naar Cherubims (1983: 417) claim over de
grote interne variabiliteit van het burgerlijk taalgebruik - "daB man auch
nicht in einem linguistischen oder soziolinguistischen Sinn von einer
`Sprache des Burgers' sprechen kann" (Mihm 1998: 294).
Mihm ondersteunt zijn pleidooi met een bescheiden poging om de klassenmaatschappij te beschrijven waarin de onderzochte schrijvers opereerden,
met inbegrip van de wijzigingen die de standenverdeling onderging door de
19de eeuw heen. Zijn grafiek die langs een tijdslijn toont hoe klassen versmallen, verbreden en versmelten met andere klassen of zelfs overgaan in
nieuwe klassen maakt het aannemelijk dat het een hachelijke taak is eng
gedefinieerde sociale groepen te vergelijken over een langere tijdsperiode;
met bredere sociale groepen - hij stelt concreet een opdeling voor tussen
"Burgerliche Schichten" en "Unterbi rgerliche Schichten" - op basis van
opleidingsniveau en beroepsoriëntatie (Handarbeit/Schriftarbeit) zou men
eventueel wel een beperkte vergelijkbaarheid kunnen garanderen.
Als alternatief pleit Mihm voor een beschrijving van het 19de-eeuwse Duits
die gebaseerd is op de voortdurend veranderende verwachtingen op het vlak
van beroepsvaardigheden, en op de emancipatie van bepaalde bevolkingsgroepen en de bijbehorende democratisering van het onderwijs. De dynamiek in het 19de-eeuwse taalcontinuüm is, met andere woorden, niet het
resultaat van een conflict tussen arbeiderstaal en burgerlijke taal maar wel
een concreet gevolg van een (in de tijd) getrapte beweging in de richting van
een taalprofiel dat in overeenstemming was met de vereisten van de nieuwe
industrietijd.

8. BESLUIT
8.1

De langzaam ingeburgerde traditie inzake 19de-eeuws taalonderzoek in de
Duitse linguïstiek begon als een illustratie van het historische conflict tussen
arbeiders en bourgeoisie. Pogingen om het bestaan van zelfstandige klassenvariëteiten aan te tonen hebben ertoe geleid dat het schrijfgedrag van 19de-
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eeuwers vandaag ' in de eerste plaats geduid wordt aan de hand van de
schoolopleiding van de scribent, zijn schriftelijke of mondelinge werk- en
leefcultuur en het belang van schrijfvaardigheid voor het creëren van zijn
sociale identiteit.
Voor het Vlaamse onderzoek kan er dankbaar gebruik gemaakt worden van
volgende bevindingen of onderzoekslijnen:
Voor het extra-linguïstische kader:
a) er is nood aan een algemene beschrijving op macroniveau van de 19deeeuwse klassemaatschappij, met inbegrip van de constante (r)evolutie die
ze onderging.
b) de verhouding tussen zowel de verschillende klassen als de afzonderlijke
standen binnen eenzelfde klasse, mag niet enkel geschetst worden aan de
hand van traditionele criteria als kapitaal, bezit en aanzien. Kenmerken
als schriftsprachlich/ sprechsprachlich orienteert en geletterd/ongeletterd
zijn minstens even belangrijk.
c) er moet dringend werk gemaakt worden van een analyse van het 19deeeuwse taalonderwijs, vooral wat de verschillende leerinhouden en leerdoelen naargelang de sociale klasse van de leerling aangaat.
d) de rol van geletterdheid tijdens de 19de eeuw voor de opbouw van een
sociale identiteit moet verduidelijkt worden.
e) al deze vereisten worden in mindere of meerdere mate bemoeilijkt door
praktische problemen waarop vorsers geen vat hebben.
Op het linguïstische niveau:
a) er is nood aan uitgebreide corpora die het 19de-eeuwse taalgebruik in al
zijn verscheidenheid illustreren, zowel wat tekstsoort als sociale status
van de schrijver betreft.
b) de aard en de functie van alle aanwezige taalvarianten in de onderzochte
regio moet duidelijk beschreven worden, met de nodige aandacht voor de
taalkundige en sociale evolutie van die afzonderlijke varianten (standaardisering - taalplanning).

8 Het onderzoek naar taal en sociale identiteit gaat verder en snijdt nieuwe thema's aan, zie
bijvoorbeeld ElspaB (2002) over immigrantenbieven en Huneke (1997) over vrouwelijke
schrijvers.
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c) er moet afgestapt worden van sociaal-historisch geïnspireerde a priori's
wat de link tussen bepaalde klassen en taalkenmerken betreft. Bij het
zoeken naar verklaringen voor de orthografische en grammaticale eigenaardigheden in de corpora is de factor `klasse' ondergeschikt aan de
opleiding van de scribent en de rol van de schrijftaal in zijn persoonlijke
en professionele leven.

8.2
In Vlaanderen gaat het onderzoek ondertussen verder met nieuwe projecten
over onontgonnen aspecten van de 19de-eeuwse taalsituatie (de kanselarijtaal in de stedelijke administraties, het taalgebruik in de media e.a. ). Zoals
bij de aanvangsfase van die onderzoekingen blijkt ook nu nog steeds weer
dat de l9de eeuw dringend herontdekt dient te worden als studieobject voor
sociolinguïsten, niet alleen om de hierboven vermelde lacunes op te vullen
maar ook omdat vele aspecten van het algemeen aanvaarde beeld over de
taaltoestand in die periode onnauwkeurig of onvolledig blijken te zijn. In
een aantal gevallen doorstaat die ingeburgerde kennis de toets van origineel
bronnenmateriaal zelfs helemaal niet. Relevante bronnen voor de taalstudie
moeten dus ontsloten en/of herlezen worden - het Centrum voor Teksteditie
en Bronnenstudie van de Academie zou daar allicht een belangrijke rol kunnen spelen - en opnieuw geïnterpreteerd worden met behulp van alle bijkomende kennis die uit de hulpwetenschappen voorhanden is. Dit veronderstelt niet enkel dat ook andere onderzoekscentra in het Nederlandse taalgebied zich (in de breedste thematische verscheidenheid) verregaand engageren
in historisch sociolinguïstisch onderzoek - over de toestand in Nederland
weten we bijvoorbeeld zo goed als niets - maar evenzeer dat er een structuur
gecreëerd zou worden waarbinnen alle betrokken onderzoekers hun kennis
kunnen uitwisselen. De omvang van de Duitse productie en het feit dat de
huidige stand van het onderzoek aldaar het resultaat is van meer dan 15 jaar
intensieve samenwerking, toont dat het ook in Vlaanderen noodzakelijk is
om een dergelijk omvattend onderzoeksplan op te starten dat alle relevante
aspecten van het 19de-eeuwse taalonderzoek samenbrengt. Dat kan op
Vlaams niveau bijvoorbeeld een nieuw interdisciplinair centrum voor de studie van de 19de-eeuwse taaltoestand zijn, dat dan op Europees vlak als partner in grensoverschrijdende onderzoeksgemeenschappen zou kunnen fungeren. Samenwerking met verschillende onderzoekscentra in het buitenland
blijft immers onontbeerlijk om op redelijke termijn resultaten te boeken
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voor alle genoemde zwaartepunten. Een dergelijk initiatief lijkt een uitgelezen nieuwe onderzoekslijn voor het Academieproject over het
"Taalverleden van de zuidelijke Nederlandstalige gewesten." Ik stel me
voor dat bv. ook de "Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor
Taal- en Letterkunde en Geschiedenis", als expliciet multidisciplinaire vereniging, daarin een rol zou kunnen spelen. Met het onderhavige nummer
van de Verslagen en Mededelingen van de KANTL is alvast een aanzet gegeven voor een dergelijke samenwerking. Hopelijk bereikt die hetzelfde niveau
als de Duitse traditie die in dit artikel beschreven werd.
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