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DE R.HETORICA VAN JAN VAN MUSSEM : „VLAEMSCH"
IN 1553 EN „NEDERLANTSCH" in 1607
door
F VANDERHEYDEN
Binnenlands Erelid der Academie
JAN

VOORSPEL

In een vorige lezing werd reeds gewezen op sommige eigenaardigheden van de heruitgave van de Rhetorica (1553) van Jan van Mussem die in 1607 bezorgd werd door de Goudse drukker, Jacob Migoen,
een drukker-uitgever van Zuidnederlandse afkomst (1).
De West-Vlaming Jan van Mussem had in zijn werk – op het
titelblad, in het voorwerk, in de tekst van zijn handleiding zelf, zowel
als in het voorwoord tot zijn bijlage, nl. tot de „Vocabularius" – de
termen „Vlaams", „Vlamingen", „Vlaandere" (1a) stelselmatig gebezigd, op een uitzondering na, d.i. toen hij het over zijn taal had, en
hierbij eenmaal de benaming „duytsch" gebruikte (2).
J. Migoen daarentegen bezigde systematisch – een paar gevallen
niet to na gesproken – „Nederlands", „Nederlanders"„ „de Nederlanden".
.
Daarenboven was het inschakelen van deze, in dit verband, nieuwe
benamingen niet de enige wijziging die hij aan zijn basistekst – de
(1) Over Jacob Willemsz. Migoen cfr. o.a. p. 364-366 in : J. G. C. A.
Briels : Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der
Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630. Nieuwkoop, De Graaf, 1974.
(Bibliotheca bibliographica neerlandica. Vol. VI).
T.
(la)) i Migoen bezigt gewoonlijk de grafie „Vlaendere". Cfr. o.a. fol. A ij
(tweemaal) ; fol. [A ijv°).
(2) Namelijk in de titel van zijn werk zoals hij deze formuleert op fol.
[A vj), onmiddellijk na zijn lang voorwoord, nl. „Rhetorica in Vlaemsche /
ghenomen ende ghecolligiert wt dye oude vermaertste Oratueren ende Rhetorisienen. Alf Cicero / Quintilianus / ende meer andere. Ouerghestelt wt den
Latene in ghemeender duytscher talen.". Cfr. een vorig opstel over de benamingen van de talen in overzettingen. Opmerkelijk is dat J. Migoen in zijn
uitgave van 1607 deze titel lichtelijk heeft uitgebreid, de spelling enigszins
gewijzigd, het bastaardwoord „ghecolligiert" vervangen door „vergadert",
doch de benaming „duytsche tale" onaangeroerd liet. Hij drukte eenvoudig
over : „Overgestelt uyt den Latijne in Gemeender Duijtscher Talen". (Cfr.
1607, p. 14).
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druk van de Rhetorica van 1553 aanbracht. Inderdaad zoals trouwens reeds vroeger terloops vermeld liet J. Migoen bovendien,
zonder boe of ba te zeggen, sommige tekstgedeelten van de Antwerpse
editio princeps van 1553 wegvallen tevens maakte hij zijn bandje
nog heel wat lichter door het niet heropnemen in de Goudse uitgave
van de „Vocabularius" of lijst van zgn. bastaardwoorden, die Jan
van Mussem toen, d.i. in 1553, als toemaatje had meegegeven. Op
het aanbrengen van deze veranderingen werd reeds vroeger even
gewezen.
Wat ons hier nu meer in 't bijzonder interesseert zijn niet zozeer
deze inhoudelijke wijzigingen, doch veeleer deze van vormelijke aard,
die J. Migoen in zijn uitgave van 1607 aangebracht heeft, en dit op
het stuk van de taal.
Inderdaad wat dit onderzoek over deze formele ingrepen aan het
roller bracht en in deze richting joeg was, ten eerste, de vaststelling
van zijn invoeren van, en van zijn vasthouden aan een nieuwe, een
andere benaming van de taal van zijn uitgave – een naam die hij
doorheen heel zijn druk bezigen zou. Ten tweede, was er de bevinding, die reeds bij een vluchtig contact opgedaan werd, nl. dat, van
het titelblad of tot op de laatste bladzijde van zijn stuk toe, – afgezien
natuurlijk van de toen onvermijdbare spellingsvarianten er belangrijke verschillen tussen de twee uitgaven, deze van 1553 en deze van
1607, intake taalbehandeling en taalgebruik bestaan. Deze verschillen
leken zeer talrijk te zijn en schenen, op het eerste gezicht althans,
min of meer stelselmatig ingevoerd.
En dan rijst de vraag of deze naamwisseling „Vlaams" wordt
„Nederlands" – door het ingrijpen van deze Goudse drukker J. Migoen, in de taal van de Rhetorica van de West-Vlaming, Jan van
Mussem, verantwoord wordt ?

En ingegrepen had hij, inderdaad !
Reeds op het titelblad vermeldt J. Migoen zelf dat dit werk „ ... van
nieus (3) oversien [was) en met uijtroedinghe vande uijtheemse
(3) „Nu van nieus oversien", d.i. „opnieuw" „oversien". „Opnieuw" is
de eerste betekenis van deze uitdrukking, die in de XVIde eeuw in deze zin
gebezigd werd. Cfr. s.v° : „vannieuws" ; col. 494 in WANT. Dl. XVIII (1958).
Cfr. oak Mnl. Wdb. Dl. IV (1899), col. 2424-2425. In het Tetraglotton:
„Van nieuws" (in twee woorden) col. 205 ; in de betekenis : „noviter,
nouvellement, de nouveau".
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woorden (daer recht-duijtsche in plaets gheset zijn) verbetert" wend.
In de „opdracht" van het werk aan de Magistraat van Gouda herinnert J. Migoen eraan dat hij „uytheemsche worden" uit zijn druk
weggewerkt heeft (4).
Afgaande op deze zakelijke mededelingen van de drukker zou de
lezer kunnen besluiten dat deze drukker-uitgever J. Migoen, eerstens
het werk „overzien" heeft, en het, tweedens – naar eigen zeggen en
oordeel – „verbeterd", bepaaldelijk door het uitwieden van vreemde
woorden !
Of moet men deze dubbele verklaring van J. Migoen, nl. : het
„overzien" en het „verbeteren" – de eerste, algemeen gehouden, de
tweede, meer inzonderheid betreffend een zeker procede van taalzuivering – beschouwen als slaande, niet op een tweevoudige, doch
op een enkelvoudige ingreep ?
Zijn „overzien" zou in een zekere mate wel slaan op het
licht inhoudelijk af- en bijwerken en aanpassen van de Van Mussemversie, doch verder toch hoofdzakelijk op het taalvormelijk retoucheren van de basistekst ; zijn „verbeteren" zou, hier in dit
verband althans, en indien men zich krampachtig houdt aan zijn
eigen beperkende verklaring, uitsluitend te maken hebben met het
wegwerken van de bastaardwoorden die Jan van Mussem gebezigd
had. Uiteindelijk echter zou zijn ingrijpen in de tekst – d.i. zijn in
't vage gelaten „overzien" en zijn scherp en eng onilijnd „verbeteren"
– erop gericht geweest zijn om een uitgave op de markt te brengen
die de eerste nog overtreffen zou. Deze nieuwe editie zou immers
in zijn ogen van een zakenman, koopmanschappelijk gezien, interessanter zijn dan de druk van 1553, wip, ze oordeelkundig aangepast
zou zijn aan de noden van het publiek dat hij, Migoen, bereiken
wilde. En dit was een clienteel van boven de rivieren en die daarenboven, op het stuk van talenkennis niet op hetzelfde niveau stond
als die voor wie Jan van Mussem, de West-Vlarning, zijn stuk geschreven had, en had kunnen schrijven.
Het is klaar dat J. Migoen in de programmatische verklaring die
hij in zijn titel aflegt twee aspecten van zijn tussenkomst ietwat verschillend belicht. Grif toegegeven dat hij de taalzuivering de rol van
blikvanger spelen laat, en in feite leek hem dit uitsnoeien van het
vreemd woordgewas een zeer belangrijke aangelegenheid. Inderdaad,
in de titel zelf van zijn druk, onmiddellijk na zijn aankondiging dat
(4) Cfr. Uitg. 1607, p. 5-6.
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hij een „oversiene", een nieuwe „verbeterde" uitgave voorlegt, vestigt
hij de aandacht van gebeurlijke interessenten op zijn uitwieden van
de vreemde woorden ( 5). Ten tweede, in zijn „Toe-eygenbrief" of
opdracht van eigen hand komt hij nogmaals op deze vorm van zijn
ingrijpen terug, daar waar hij verklaart dat hij in „dit Boeck" „... verandert {beef t) alle uytheemsche worden [sic), ende in stede van die
// Neder-Duytsche gestelt / tot nut, van die nietmeer als haer moeders (de seer Rijcke Bevallijcke ende bij-haer-selfs-bestaende) NederLantsche Tale verstaen : ..." (6).
Doch al hecht hij zoveel belang aan de uitwijzing van het uitheemse woord, zou het zo vermetel zijn te stellen – ik kom hier
nogmaals op terug dat voor Jacob Migoen zijn „overzien" van het
boek en zijn zgn. „verbeteren", en dit laatste bepaaldelijk door het
vervangen van vreemde woorden door autochtone termen, slechts twee
uitingen waren van zijn bedoeling om een tekst te leveren die in zijn
ogen „beter" zou zijn dan deze van de uitgave van 1553 ? M.a.w.
zou het te gewaagd zijn te onderstellen dat Jacobus Migoen, dat de
drukker-uitgever Migoen, voornamelijk door zijn ingrijpen in de taal
van de tekst van de druk van 1553 eenvoudigweg een „betere uitgave"
beoogde, „beter" in vergelijking met de Antwerpse van 1553 ? En
„beter" dan de gebruikte versie, die in 1553 uit de Antwerpse officina
van „die Weduwe van Henric Peetersen" gekomen was, zou zij
alleszins in zijn ogen zijn doordat ze, door de zgn. „verbetering" die
hij, Jacob Migoen, aanbracht, buiten het uitwieden van bastaardwoorden ook o.m. door het wegwerken van zgn. „Vlaamse" taalparticulariteiten – als uitgave, brutaal gezegd, als „verbruiksartikel" een
ruimer verhandelbare uitgave zou kunnen worden.
En hier dacht hij allicht aan het nieuwe kopers- en lezerspubliek
dat hij bereiken moest en dat, op het vlak van taalgebruik, cultuurniveau en kerkelijkheid verschillend was van dat waarop zijn Antwerpse collega vijftig jaar vroeger, en voor dezen, de Westvlaamse
schrijver Jan van Mussem, het oog gehad hadden.
Is het dan niet met recht en reden voorstelbaar dat Migoen, in zijn
eerste publicatie na zijn vestiging in Gouda, er op uit was om een
nieuwe versie van dit handboek over „rhetorica" op de markt te
brengen die, wat o.m. taal betreft ik bedoel vooreerst taalvormen
(5) Cfr. voetnoot nr. 3.
(6) Jan van Mussem : Rhetorica ... Gouda, Jacobus Migoen, 1607. Cfr.
p. 5-6.
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en woordgebruik — beter aangepast zou zijn aan de clienteel die hij
voor ogen had, en die hij, als drukker en als uitgever, d.i. als zakenman, dit lezers- en koperspubliek ruimer en meteen talrijker wenste
dan de schrijver van het stuk, ni. de West-Vlaming Jan van Mussem,
of de eerste uitgever, de Antwerpse „boeckvercooper", het ooit gedroomd had ? Want dat Migoen rekening hield met zijn publiekhoofdzakelijk dit van boven de grote rivieren — bewijst o.m. een
weglating in zijn versie van een toespeling op een typisch RoomsKatholiek gebruik (7).
En indien hij, wat men zou kunnen noemen „inhoudelijk" de tekst
wijzigde met het oog op een zekerdere afzet en ruimere verspreiding,
doordat hij door deze veranderingen vermeed een belangrijk deel van
het publiek, dat hij op 't oog had, voor 't hoofd te stoten, waarom
zou het niet geoorloofd zijn te veronderstellen dat hij, met hetzelfde
doel op 't oog, ook „vormelijk" — in casu wat het taalgebruik betreft
— zijn tekst zou „verbeterd" hebben, d.i. beter geschikt gemaakt voor
een verspreiding op grote schaal, zoals hij ten anderen herhaaldelijk
verklaard heeft ? Inderdaad, van op het titelblad had hij het al over
„overzien" en over „verbeteren" ! En „overzien" impliceerde ook
toen, zoals nu trouwens, „Van gesChriften [gezegc1): Doorzien met
het doel er de noodige verbeteringen in aan te brengen" ( 8). En een
man van stiel ,zoals een Kiliaan, leert ons toch dat „ouersien / ouerlesen" niet alleen „recognoscere, & Relegere, perlegere" kon betekenen, dock ook : „corrigere, emendare" (9).
Doch zelfs indien aangenomen wordt, op basis van de toenmalige
gangbare betekenis van de termen „overzien" en „verbeteren", dat
Migoen hierdoor toespeling kon maken op een „verbetering" d.i. een
taalkundige bewerking van de tekst, die hij uitgaf, in 't lexicaal vlak
(en waarop hij ten anderen rechtstreeks alludeert) en op het grammaticaal vlak (vormleer en syntaxis), dan kan nochtans nog immer
de vraag gesteld : had hij ook Been „verbeteringen" op 't oog die
met de taalkundige vorm van zijn versie volstrekt niets te maken
hebben ? M.a.w. sluiten zijn „overzien" van het werk en tevens zijn
streven naar het uitgeven van een betere versie dan de voorgaande,
nl. deze van 1553, ook niet de mogelijkheid in dat hij zuiver inhoudelijke wijzigingen bedoeld, beoogd en doorgevoerd zou hebben ?
(7) Cfr. supra. Cfr. 1553, fol. [K i v°) >< 1607, p. 121 ; ofwel : 1553,
fol. [D vij) >< 1607, p. 54.
(8) Cfr. W"db. d. Ndl. Tad. Dl. XI (1910). Col. 2254, s. v° : overzien 4 b.
(9) Kiliaan : Etymologicum... (1599). Cfr. p. 388.
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In verband met de mogelijkheid van soortgelijke wijzigingen moet
echter vastgesteld worden dat J. Migoen zich op dit stuk van het
verstrekken van bijzonderheden onthoudt. Dat is een ! Inderdaad,
over zijn opzet om een andere gebeurlijke „verbetering" dan een taalkundige in of van de tekst door te voeren lost hij geen woord ;
anders gezegd : er is geen expliciete verwijzing van de hand van
J. Migoen naar een soortgelijke ingreep te bespeuren. Daarom echter
is het nog niet onmogelijk dat ook lichte inhoudelijke afwijkingen
van zijn tekst van de versie van de Antwerpse druk van 1553 – die
ten anderen, zelfs door enkele steekproeven, aan 't licht gebracht
werden – in zijn geest eveneens door de term „overzien" zouden
kunnen gedekt worden. En dergelijke discrepanties, inzake de behandelde materie, tussen de tekst van 1553 en deze van de uitgave
van 1607 komen feitelijk voor ; zij waren wellicht in bepaalde gevallen in de ogen van J. Migoen ook „verbeteringen" die hij aanbracht.
Het geldt meestal weglatingen.
Het aantal, de omvang en het belang van deze inhoudelijke wijzigingen mag echter niet overdreven worden.
Vast staat immers dat wijzigingen van dit snort, d.i. weglatingen
van tekstgedeelten en andere zakelijke afwijkingen van de druk van
1553, geenszins de neerslag zijn van een stelselmatige collatie van.
de Van Mussem-tekst met diens bronnen, o.m. met Latijnse geschriften – klassieke en humanistische – over woordkunst of met de Bijbel.
Ze zijn veeleer het resultaat van een oppervlakkige ingreep die door
berekening, voorzichtigheid of ook door achteloosheid ( 1m) kan ver( 10) Door onoplettendheid kan het achterwege laten in 1607 van sommige
tekstgedeelten uit de 1553-versie verklaard warden. Zo b.v. : 1553, fol.
[G viij) >< 1607, p. 93, d.i. „ zijt ghi een man van eeren / ghy en
hebt dat niet verdient / zijt ghi oock anders / ghi en sullet om mi niet laten",
sijt ghij een man van eeren / ghij en sullet om mij niet laten" ;
>< „
of 1553, fol. {G
>< 1607, p. 87, d.i. : „Dese exdamatie es seer
sterc / alsmen se wel in behoorlijcke plaetsen ghebruyct / ende selden",
>< „ alsmense wel in behoorlijcke plaetsen gebruyct". De aanmaning om
er zuinig mede am te springen ontbreekt in 1607.
Is wellicht ook zo het onverwacht wegvallen te verklaren van illustrerende
voorbeelden in een uiteenzetting ? Van „Tes quaet voor crepels manck gaen"
(1553, fol. H iiij) is niets te zien in de 1607-versie in de corresponderende
paragraaf op p. 99. Erger is dat sommige weglatingen storend werken en
de basistekst vervalsen. B.v. „ om int selue gheloaue te gheuene oft
nyet" (1553, fol. [ J. viij v°)) wordt in 1607, p. 120 : „om selve gheloove
te gheven oft niet", en „int" van 1553 is weggevallen.
Schijnbaar nietige bijvoegingen ogenschijnlijk ook gevolg van zorgeloos-
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klaard worden. En wie zegt ons niet dat hij als het ware onbewust
sommige wijzigingen in zijn tekst ingevoerd heeft, zoals b.v. het
omwerpen in de volgorde van twee gelijksoortige woorden : „confirmeren ende exorneren" werd „vercieren ende bevesten" ( 11 ) ! ?
Ik herhaal : een bewust systematisch vergelijken door J. Migoen
van de Antwerpse tekst van 1553 met de Latijnse grondtekst of zgn.
bronnen is een gebeurlijkheid die uit te sluiten is, al stoat men op
een paar passages waarbij men, bij een eerste contact althans, een
ogenblik ook aan deze mogelijkheid zou kunnen denken (12).
Overtuigende bewijzen van een stelselmatige collatie door de
Goudse drukker-uitgever van de 1553-versie met gewijde of profane
geschriften zijn niet uit zijn tekst van 1607 af te leiden ; ze bestaan
niet.
Buiten deze mangel aan getuigenissen of bewijzen van een gebeurlijke confrontatie van de teksten van 1553 of 1607 met de gekende
bijbelse, antieke en moderne bronnen zijn er echter nog andere factoren waarmede eveneens rekening moet gehouden worden wanneer
men de mogelijkheid van een dergelijke collatie door J. Migoen
onder de ogen zou willen nemen.
Daar is ten eerste de instelling van J. Migoen ten overstaan van
Jan van Mussem. In Migoen leefde een zekere oprechte verering voor
heid of van achteloos involgen van sleur — kunnen hetzelfde effect hebben.
B.v. : „Also werdt oock die toecoemst vanden sone des menschen." (1553,
fol. K ij) ; Migoen maakt hiervan : „Also wert ooc in die toecoemst vanden
sone des menschen" (1607, p. 122). Welnu dit is verkeerd ! Wat Jan van
Mussem daarentegen schreef was de juiste vertaling van zijn Latijnse bron,
nl. Mattheus. XXIV, 39. „ ... ita erit et adventus Filii hominis". Had Migoen
dit soms van Van Mussem geleerd, die af en toe de verklaring van een
vreemd woord leverde ? Schreef b.v. een Van Mussem iets in de aard van
„By den welcken datmen betoocht / hoe ende in wat manieren yet geschieden
oft niet geschieden mach met vele Interuallen / dat es pausen / poinctueringhen / ende deelinghe / ...", (1553, fol. {B ij v(g) dan groeien dergelijke
ingrepen bij Migoen uit tot echte omschrijvingen. Lees b.v. 't volgende p. 22
in de uitgave 1607 : „De Tweede is oock eene stille ende gematigde Voys /
maer wat meer verheven / scherper ende klaerder dan d'eerste / bij dewelcke
men betoont hoe een sake geschiden oft niet geschieden kan of mach / met
veel ophoudingen ende ongestadicheyts / van / nu swijgen en dan spreken /
en dat al deelende de reeden in veel ende bijsondere Hooftleden ...".
(11) Cfr. : „ ...a1smen ... een redene confirmeren ende exorneren wil"
(1553, fol. J i) >< : „ ... alsmen ... een reden vercieren ende bevesten
wil". (1607, p. 108).
(12) Cfr. een van de vorige opstellen over Jan van Mussems Rhetorica.
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de auteur van de Rhetorica, voor Jan van Mussem, voor hem die hij,
Jacob Migoen, de „Maker" van dit boek noemde, d.i. voor hem die
een nuttig werk had gecreerd dat tevens door de „heerlijkheden" die
het bevatte oor en hart van de lezer bekoren kon. Zijn rol, als drukker
en uitgever, bestond er slechts in er voor te zorgen dat dit werk opnieuw in de handel kwam en dat het voor wie alleen Nederlands
kende en lezen kon gemakkelijker dan vroeger toegankelijk worden
zou (13).
Er was echter meer dan de „instelling" van J. Migoen ten overstaan
van de persoonlijkheid van Jan van Mussem, de oorspronkelijke vertaler, de Westvlaamse bewerker ; er was nog meer dan Migoens
houding tegenover de aard en waarde van Van Mussems Rhetorica
als handzame handleiding, die het „utile" aan het „dulce" zo schitterend paarde. Daarnaast was er immers ten eerste de haast onoverzienbare uitgebreidheid van het mogelijk bronnengebied. Daarenboven
waren er ten tweede de moeilijkheden die zich bij het aftrakken van
dit terrein voordoen moesten ; ten derde was er de samenstelling, de
opbouw van het werk van de Rhetorica zelf, en de aanwending van
de daarin verwerkte bouwstenen, die van uit zeer verschillende hoeken
aangevoerd en in elkaar gepast en gevoegd werden.
Welnu, een in dergelijke omstandigheden te ondernemen systematische collatie van de tekst van een Jan van Mussem met het primair
antiek en ander materiaal, dat deze gebeurlijk zou kunnen gehanteerd
hebben, zou elke uitgever van meet of aan afgeschrikt hebben.
Want wat niet te vergeten valt is het feit dat deze Rhetorica „ghecopuleert" is, zoals ze dat toen heetten, een geheel vormt waarin
materiaal, dat uit talrijke en gevarieerde bronnen samengelezen werd,
(13) Jan van Mussem : Rhetorica ... Gouda, Jacob Migoen, 1607. Cfr.
p. 5-6 : „Maer V.E.E. Taellieden, haer in dese als ooc inde bewijs-Konst wel
geoeffent hebbende, sullen V.E.E. Groote moeylijcke ende sware lasten daer
door te lichter werden, ende ooc sullen V.E.E. een lust genieten int aenhooren
van so schickelijcken Reden-strijt, Wat ? zijn nu dese heerlijcken saken uyt
mijnen Koker voortghekomen ? neen : Daer van sij d'eere ghegeven den
Maker, Alleenlijc heb ic dit, daer toe gedaen, dat ic dit Boeck door den Druc
weder gemeyn make allen Konst-lievers, die (nadien den Druc uyt was) het
mosten derven, ooc heb icker in verandert alle uytheemsche worden [sic],
ende in stede van die // Neder-Duytsche gestelt, tot nut, van die nietmeer
als haer moeders (de seer Rijcke Bevallijcke ende bij-haer-selfs-bestaende)
Neder-Lantsche Tale verstaen.".

9
verwerkt werd ( 14). Daarenboven ontbreken precieze bronaanduidingen ; het is immers niet het vermelden van een paar auteursnamen
op het titelblad, in casu nl. van een Cicero en een Quintilianus, dat
het speurwerk, dat zou gericht zijn op het blootleggen van de aders
waaruit de schrijver, d.i. Jan van Mussem, het levende water van les
en lering inzake de „rhetorica" met voile guizige handpalmen heeft
overgeschept, veel minder tergend en tijdrovend maken zou.
In feite is het dan ook onwaarschijnlijk dat een drukker-uitgever
het monnikenwerk van een dergelijke controle in de igegeven omstandigheden op zich zou genomen hebben of aan een andere zou opgedragen hebben.
Ten anderen, nader onderzoek van een paar gevallen bewijst dat
de stelling van een mogelijke revisie, waarbij de klassieke teksten
stelselmatig zouden betrokken geweest zijn, onhoudbaar is (15).
*
(14) In zijn „Vocabularius" of lijst van vreemde woorden, die Jan van
Mussem als bijlage bij zijn uitgave van 1553 voegde, wordt „copuleren" als
een synoniem van „vergaderen" opgenomen. J. van Mussem : Rhetorica ...
Antwerpen, 1553. Cfr. fol. EK vij vcg. Kiliaan vermeldt dit woord niet !
(15) Neem b.v. de passus op p. 12 in de uitgave van J. Migoen en die
luidt als volgt : „Ick late varen hoe oorboorlijc dattet is / deur dat Welseggen / zijn Vrienden te beschutten / en wel te beraden / een volt oft
Heyrscare / daermen wil te leyden". Leg de tekst naast de parallelle plaats
in de uitgave van 1553, waarin op fol. [A v v. ) te lezen staat : „Ic late
varen hoe oorboorlijc dattet es / duer dat welseggene / zijn vrienden te beschuddene / een wet te beradene / een volt oft heyrscare / daermen wil te
leedene", en betrek daar Quintilianus bij (Inst. orat. II. xvi. 19) die dezelfde
opvatting voorstond en deze formuleerde als volgt : „Nam ut omittam, defendere amicos, regere consiliis senatum, populum, exercitum in quae velit
ducere, quam sit utile conveniatque bono viro". Uit het eenvoudig naast elkaar
leggen van deze teksten blijkt m.i. dat deze Migoen-versie, stilistisch en
ritmisch beschouwd, hier althans, minder goed geslaagd mag heten, dan deze
die Jan van Mussem voorlegde ; ten tweede dat ze op de tekst van Quintilianus niet kan teruggaan, en ten derde dat ze denkelijk het resultaat is van
de verkeerde lectuur van een paar woorden in de Van Mussem-tekst ; en
inderdaad, „een wet" werd als „en wel" gelezen.
Of wordt nog een ander soortgelijk voorbeeld gewenst ! ? In zijn loflied
over de „welsprekendheid" houdt de Goudse drukker-uitgever Jacob Migoen
voor : „ ... die Const van Wel-seggen / ... uyt die welke so veel deuchden
spruytende zijn : Als voor u / Eewigen prijs / Eere ende weerdicheyt. Voor
uwe Vrienden / ende voor alle tgemeene / eenen vasten ende alder sekerste
toevlucht." (Uitg. 1607, p. 13). Wat J. Migoen onder de ogen kwam was de
tekst die aan Jan van Mussem toegeschreven wordt en die in 1553 te Antwer-
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Kart gezegd, de bedoeling van een Jacobus Migoen was blijkbaar
een „verbeterde" uitgave van de versie van de Antwerpse druk van
1553 op de markt te brengen ; want deze onderneming kan beschouwd
warden als een nieuwe druk die de meeste kansen op een mime
verspreiding en meteen op een belangrijk afzetsucces waarborgen kon.
Lichte inhoudelijke retouches – en ik reken daartoe zijn overschakelen naar „Nederlanden", „Nederlanders" en „Nederlands", zowel
als zijn weren van termen die, al ware bet slechts als toespelingen
op Katholieke gebruiken zouden kunnen opgevat warden – werden
dienvolgens aangebracht om het publiek dat hij op 't oog had, in
't gevlei te komen, of althans om deze cliZnteel niet of te stoten.
Het accent bij deze „verbetering" – zijn „overzien" en zijn „verbeteren" – lag echter op het ingrijpen in de taal.
Terloops kan bier vermeld dat J. Migoen, benevens zijn aanbrengen
van sommige „verbeteringen" in 't grammaticaal gebruik van Jan van
Mussem of diens drukker ( 16), eveneens in het klanksysteem, de
morfologie en de woordvoeging en zinsbouw van zijn basistekst van
1553 vernieuwend, moderniserend ingreep, en dat hij moet geoordeeld
hebben dat oak de „spelling" een opfrissingsbeurt krijgen mocht ;
pen gedrukt werd ; daarin wordt op fol. {A vv.) dit passage in deze bewoordingen geformuleerd : „ ... die const van wel seggene ... wt dye welcke
so veel duechden spruytende zijn : Als voor Uwen eewighen prijs / eere
ende weerdicheyt / voor uwe vrienden / ende voor alle tghemeene / eenen
vasten ende aldersekerste toeulucht". Van de bijna evenwichtige driedeligheid in de opbouw en formulering van deze paragraaf in de Migoen-versie
— „Voor U ... voor Uwe vrienden / ende voor alle tgemeene" — is er geen
ware tegenhanger in de uitgave van 1553 te vinden ; doch deze komt evenmin
voor in de verhandeling van Cicero, nl. diens De Inventione, die Jan van
Mussem gewis ter hand genomen heeft en daaruit het volgende leerde : „Nam
hinc ad rem publicam plurima commoda veniunt, si moderatrix omnium
rerum praesto est sapientia : hinc ad ipsos qui earn adepti sunt Taus, honos,
dignitas confluit ; hinc amicis quoque eorum certissimum et tutissimum praesidium comparatur". (Cfr. De Invenfione. I. iv. 5).
(16) Cfr. 1553, fol. [D viij) : „waer den verweerdere ghesien was / eer
dit fayt ghebuerden ..." wordt 1607, p. 55 : „waer den verweerder gesien
was / eer dees daet ghebeurde ...".
Elders hat hij zijn basistekst ongemoeid, zo b.v. 1553, fol. [G v v93} : „Ghy
hebt ghehoort wat duechden ende weldaden ick hem bewesen hebbe. Nv
suldy voort hooren hoe hi mi die selue gheloont heeft." dat blijft 1607, p.
88-89 : „Ghij hebt gehoort wat deuchden ende weldaden is hem bewesen //
hebbe. Nu suldij voort hooren hoe hij mij die selve geloont heeft".
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wat dan ook gebeurde ("). Meer dan 50 jaren lagen er immers tussen
de Antwerpse uitgave en de nieuwe onderneming van Migoen de
taal en haar schriftbeeld moeten zich inmiddels eveneens veranderd
hebben. Ten tweede, zijn publiek in spe was ook anders, qua kerk,
cultuur en taal. Leefde hij niet boven de grote rivieren, en werkte
hij niet, op het eerste gezicht althans, eerst en vooral voor kopers en
lezers van de toenmali,ge „Republiek der Verenigde Nederlanden" ?

**
(17 ) Migoen was echter niet consequent in de spelling die hij toepaste.
Enkele losse voorbeelden zijn sprekend : op p. 44 : „ghenoechten" >< „onghenoughelijck" op dezelfde bladzijde ; p. 46 : „gemeynte" >< „gemeente",
id. ; p. 46 : „des houlijcx" >< „het houwelijc", id.
In de uitgave van 1553 : moet men uiteraard hetzelfde gebrek aan eenvormigheid vaststellen : „hij is" komt daarin zowel als „hi es" voor ; fol.
[D : „ghemeynte" en „ghemeente" ; fol. [F iiij v.) : „nerstelijc" ><
fol. F v : „neerstelijck" ; fol. B ij : „bescheedelijcker segghen" >< „vele
zegghen" op dezelfde bladzijde. De drukker van 1553 kent minstens vier
verschillende grafieen voor het achtervoegsel „-lijk".
Opva.11end is hoe vaak J. Migoen, denkelijk onder invloed van de spelling
van de 1553-versie, een grafie plots aanneemt die afwijkt van deze die hij
tot op dit ogenblik gewoonlijk gebruikt heeft en verder opnieuw gebruiken
zal. B.v. hij die (1607, p. 44) „soecken", en niet „soucken" (1553, fol. D i),
schrijven zal of (1607, p. 44) „genoechten" en niet (1553, fol. D i) „genouchten" zal al opeens op dezelfde bladzijde letterlijk de grafie van 1553
overnemen „onghenoughelijck" (1607, p. 44 >< 1553, fol. D i).
De gevallen als „peert" >< „paert", „scerp" >< „scharp", en adjuctieven eindigend op „-veerdich" >< „-vaerdich" laat ik hier buiten beschouwing.
:
Drukfouten komen in beide drukken voor ; b.v. 1553, fol. [B
: „verswijmen" i.p.v. „versuymen" ; fol.
„ooys" i.p.v. „voys" ; fol. [D
E iiij : „nerstelijck" i.p.v. „neerstelijck" ; fol. Dij : „leeringhen i.p.v.
„leerlingen" ( ?) ; fol. [J „waken" i.p.v. „maken ; fol. [J „seken"
i.p.v. „saken" ; etc. In J. Migoens tekst komen er natuurlijk ook voor : p.
77 : „betalinghe" i.p.v. „bepalinghe" ; p. 85 : „gaven" i.p.v. „gapen" ;
p. 88 „rede" i.p.v. „vrede" ; p. 98 : „vast" i.p.v. „bast".
Sommige misslagen wijzen blijkbaar uit dat Migoen de tekst van Van
Mussem niet begreep. lie b.v. p. 84 : „schrijven", wat de hertaling van
„scryueyn" (1553, fol. [G ij y())) zou moeten zijn ! Te vlug lezen verklaart
wellicht zijn hertaling „vanden scrijuere" (1553, fol. F ij) in : „vanden
schriftuere" (1607, p. 70) ! Of zag hij in de titel van het hoofdstuk het
woordje „wille" niet ? Daarentegen was zijn „hertaling" van de allereerste
zin van het hoofdstuk („WT dat ghescrifte / ende wille of meeninghe
vanden scrijuere mach questie rijsen" als : „ wile of meeninge vanden
schrijvere ...") correct !

12
INGREEP : „VLAAMSE" EIGENAARDIGHEDEN

Ziet men het zo, dan wordt m.i. zijn spelen met alambikkolf en
filtreerbeker intake taal en taalgebruik begrijpelijk.
Zo heeft Jacob Migoen, eerstens sommige zgn. „Vlaamse" taalvormen, zoals b.v. „hi es" door „hij is", of „wie esser" door „wie
isser" vervangen (18). „Blexemen" wordt „blexemen" ("), „temmeren" wordt „timmeren" en „temmerman" „timmerman" , 20\ ; „ghelijkenesse" wordt „gelijckenisse" (21).
(18) „Wie esser" (Cfr. 1553, fol. A iiij) >< „Wie isser" (Cfr. 1607,
p. 10). In de 1553-druk komt eveneens of en toe „is" voor.
Deze en de volgende gevallen vormen de neerslag van een aantal steekproeven. Hierbij hebben mij als leidraad en gids gediend het stel aanduidingen
die ik gevonden heb in de studie van Prof. Dr. Willy Van Hoecke : De
Wisselwerking tussen Romaans en Germaans in Noord-Frankrijk. 3. De
Nederlandse standaardtaal. P. 87-116 in : De Franse Nederlanden. Les PaysBas francais. Jaarboek-Annales. 1980.
Dit beduidt echter niet dat ik Dr. M. SchOnfeld of Prof. Dr. A. Van Loey
helemaal uit 't oog verloren heb.
De enkele gevallen die hier aangehaald worden zijn slechts bedoeld als
voorbeelden ter illustratie van sommige vaststellingen en tot staving van
bepaalde beweringen. 1k hoop dat ik bij het uitpikken van deze passages
een gelukkige hand gehad heb. A tout seigneur tout honneur : deskundigen
zullen bier ongetwijfeld heel wat meer nuttig materiaal kunnen bijeenrijven,
en tevens veel dieper-gaande en meer verder-strekkende gevolgtrekkingen kunnen formuleren.
(19) „ maer te blexemen ende te donderen ?" (Cfr. 1553, fol. [A vv0))
>< „maer te Blixemen ende te Donderen" (Cfr. 1607, p. 12). Cfr. ook :
„blexemen" in de „Vocabularius" van de uitg. van 1553 s. v° „fulmineren".
(20) „een
huys temmeren wil" (Cfr. 1353, fol. [A vj v0]) >< „een
Huys timmeren wil" (Cfr. 1607, p. 14) ; „temmerman" (Cfr. 1553, fol.
[A vij)) >< Timmer-Man" (Cfr. 1607, p. 16).
(21) Cfr. 1553, fol. [D ij") >< 1607, p. 46. Cfr. eveneens : 1553, fol.
[A : „ghedenckenesse" >< 1607, p. 18 : „ghedenckenisse" ; 1553,
fol. Biiij : „eenighe gheschiedenesse" >< 1607, p. 24 : „eenighe geschiedenisse" ; 1553, fol. [B viij] „ghelijckenessen" >< 1607, p. 30 : „ghelijckenissen" ; cfr. oak : 1553, fol. C ij >< 1607, p. 33 ; 1553, fol. [C ij v °) ><
1607, p. 34 ; 1553, fol. {:C iiij v°) >< 1607, p. 37 ; 1553, fol. [C v) ><
1607, p. 38 ; dan 1553, fol. [C vv°) : „beteekenesse" >< 1607, p. 39 :
„beteekenisse" ; voorts :1553, fol CD ii v°) : „ghelijckenesse" >< 1607, p.
46 : „ghelijckenisse" ; 1553, fol. F ij : „ghelijckenesse" >< 1607, p. 70 :
„ghelijckenisse" ; 1553, fol. [F vij) : „Hi wert in die geuanckenesse gheleet" >< 1607, p. 78 : „Hij wert in die ghevanckenisse geleet" ; 1553, fol.
[F vijj „sommighe van zijnder kennesse comen bi hem rode geuanckenesse"
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Dan is er het geval van de grafie u in de plaats van de ook reeds
toen elders vaak gebezigde o, die dan later ook als het algemeen
verspreide schriftteken zou gebruikt worden. Bedoeld worden bier
meer in 't bijzonder de combinaties van u met een volgende 1 (b.v.
vul >< vol) , met een volgende p (b.v. vp >< op) , of met een volgende f (b.v. vft >< of) ( 22). Deze combinaties kunnen als typische
verschijnselen in het klanksysteem en 't schriftbeeld van de taal in
't Zuidwesten van het Nederlands taalgebied beschouwd worden (23).
In de regel heeft J. Migoen in 1607 zich met enthousiasme ingezet
om deze u-combinaties, voor zover deze nog in de 1553-versie voorkwamen, weg te maken. De o verving meteen geregeld de u voor de
f of ft daar waar deze grafie in de Antwerpse druk nog aanwezig
was ; de combinatie u + p, t.t.z. up, [v p) als voorzetsel, bijwoord
of voorvoegsel dook vaker op dan de verbinding u + f i.p.v. o + f ,
ze werd niettemin eveneens door J. Migoen over 't algemeen stelselmatig door 0 + p vervangen ; als derde was er dan de u + l-combinatie, die het vaakst in de 1553-versie doorklonk en 't schriftbeeld
overheerste ; dock ook zij werd, eveneens door de min of meer systematisch doorgevoerde ingreep van J. Migoen, in 1607 geweerd. Stootte
men inderdaad – om hier een paar voorbeelden van de derde groep
te vermelden – op een verklaring in 1553 als b.v. „ ... wanneer wij
vulseyt sullen hebben" (24) dan ondervindt men alras dat J. Migoen
>< 1607, p. 78 : „sommige van zijnder kennisse / comen bij hem rode
gevanckenisse" ; 1553, fol. G iij : „rechte beteekenessen" >< 1607, p. 85 :
„rechte beteekenissen" ; 1553, fol. [H iij vio l : „niet voor zijn eyghen beteekenesse maer voor een ander sake am dye gelijckenesse die si tsamen zijn hebbende / ..." >< 1627, p. 98 : „niet voor zijn eygen beteekenisse / maer
voor een ander sake / om die gelijckenisse die si tsamen zijn hebbende" ;
1553, fol. [ J vj) : „quade ghelijckenesse" >< 1607, p. 116 : „quade gelijckenisse".
Sams vindt men echter ook -isse in de druk van 1553 : o. m. 1553, fol.
[F vj) : „in mine bewaernisse" >< 1607, p. 77 : „in mine bewaernisse" ;
1553, fol. [H vj vc9 : „gheeft ghetuygenisse van quade" >< 1607, p. 103 :
„geeft getuyghenisse / vant quade ...".
(22) Cfr. „vft om schade" (1553, fol. K i) >< „oft om schade" (1607,

p. 121).

(23) A. Van Loey : Schônfelds Historische Grammatica van het Nederlands.

Bate dr.

Zutphen, Theme, [1970 ?J. Cfr. o.a. p. 94. Cfr. ook diens Middelnederlandse Spraakkunst. ll Klankleer. § 25, b. (p. 20 in de uitgave van
1949).
(24) Cfr. 1553, fol. [C Pl.
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in 1607 gemeend heeft dit te moeten „vernederlandsen" tot :
wanneer wij volseijt sullen hebben" (").
„
Lezen we in de druk van 1553 dat, zo we ons naar alle regels van
de Rhetorica geplooid hebben, we „die vijf officien vanden goeden
Rhetorisien / metgaders / die ses deelen der inuentien naer die
rechte const vuldoen en vulbrocht [sullen) hebben" (26) dan wordt
het laatste zinsdeel van dezelfde passus door J. Migoen in dezer
wijze overgedrukt : dat de lezer daar leert dat de volgzame leerlingen
eveneens „naer de rechte Const voldaen en volbrocht sullen hebben" (27).
En zo zijn er meer gevallen van soortgelijke ingrepen door de
drukker van 1607 aan te halen (").
(25) Cfr. 1607, p. 33. In dezelfde paragraaf leest men nog : „vulseyt
hebbende ...".
(26) Cfr. 1553, fol. [C vj).
(27) Cfr. 1607, p. 40.
dat hi een schoon bequaem huys
„
(28) Cfr. 1553, fol. [A
dat hij een Schoon
vulmaectelijc vprechtende es." tegenover 1607, p. 16 : „
:
bequame Huys / volmaectelijck oprechtende is.". Ofwel 1553, fol. [B
voysen comen eensdeels by natueren ..." >< 1607,
Dye groote vulle
p. 20 : „De groote voile stemrnen comen eensdeels by Natueren / ...".
Of nog : 1553, fol. [B ij vio j „ ... met vullen monde ..." >< 1607, p. 22 :
„ ... met vollen monde ..." ; of 1553, fol. [D vij v ° ) : „Dye hope van
vulbringhene" >< 1607, p. 54 : „Die hope van valbring(h)en" ; of 1553,
fol. EF : „Sijn narratie vulbrocht hebbende / ..." >< 1607, p. 71 :
„Zijn vertellinge volbrocht hebbende" ; of 1555, fol. [G viijj : „te vulle
wtspreken" >< 1607, p. 93 : „te vollen uytspreken" ; of 1553, fol. H v :
„vulmaect" >< 1607, p. 101 : „volmaeckt" ; of 1553, fol. [H vj) : „te
vulle" >< 1607, p. 103 : „te voile" ; of 1553, fol. Kiij : „om totter vulmaectheyt te gerakene" >< 1607, p. 123 : „om totter volmaectheyt te
gheraken" ; of 1553, fol. {J vj) : „den wulf" >< 1607, p. 116 : „den wolf" ;
en 1553, fol. K i : „Wulfaert" >< 1607, p. 120 : „Wolfaert". Hier zijn
er nog enkele : 1553, fol. [C vj vl „wel carmen te vullen raden of ontraden"
>< 1607, p. 40 : „wet connen te vollen raden of ontraden" ; 1553, fol.
te vullen [in de druk : vulllenj betooghet"
[D
„Wij hebben nv
>< 1607, p. 48 : „Wy hebben nu ... te vollen betoont ..." ; 1553, fol.
ende volbrocht
D iiij : „ende vulbrocht hebben" >< 1607, p. 49 : „
hebben" ; 1553, fol. [D vij) „moghen doen ende vulbrenghen" >< 1607,
p. 54 „molten doen ende volbrengen" ; 1553, fol. [D vij) : „ om zijn
fayt te vulbringhene" >< 1607, p. 54 : „om zijn daet te volbringen" ; 1553,
fol. [D vij v°) „vulbringhene" >< 1607, p. 55 : „volbringhen" ; 1553,
fol. [F : „vulmaect" en „vulmaectheyt" >< 1607, p. 81 : „volmaect"
en „volmaectheyt" ; 1553, fol. G iij : „vulmaecte Elocutie" >< 1607, p. 85 :
„volma.eckte Elocutie" ; 1553, fol. H iiij : „Den wulf es in de schapen" ><
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Vermeld moet warden dat blijkbaar Jan van Mussem, of diens
drukker, zich niet immer aan het toepassen van een strenge regelmaat
of eenvormigheid inzake het gebruik van de verbindingen u + f,
u + p of le + 1 gebonden achtte. In het ingrijpen van J. Migoen zijn
er echter dat moet erkend – op dit stuk minder inconsequenties te
vinden (").
Eveneens weggewerkt heeft J. Migoen de Westvlaamse eigenaaxdigheid van het voorkomen van de ei-klank en de ei- en ey-grafie in
bepaalde gevallen deze warden door ee in het schriftbeeld van 1607
vervangen.
Leest men b.v. over de indeling van de „rhetorica" in vijf delen en
leert men dat het derde daarvan is „die diuisie dat is deylinge van
tgene datmen seggen oft voorstellen wil" ( 30), dan ziet men in de
druk van J. Migoen dat „de deylinghe" „die deelinge" is geworden (31).
1607, p. 99 : „Den wolf is in de schapen" ; 1553, fol. H iiij : „Tes beter
wulf dan schaep wesen" >< 1607, p. 99 : „T'is beter wolf dan schaep
wesen" ; 1553, fol. [H v) : „dewelcke perfect oft volmaect ghenoemt werdt"
>< 1607, p. 101 : „de welcke volcomen oft volmaeckt ghenoemt werd„ ;
1553, fol. [H vj) : „de welcke ... en mach nemmermeer te vulle gerestitueert
worden. Dit es een argumentacie vulmaect ..." >< 1607, p. 103 : „de welcke
... en mach nemmermeer te voile opgherecht worden. Dit is een argumentacie
volmaect ...".
(29) Een paar voorbeelden : 1553, fol. [B : „te voile mogen bescreuen warden" >< 1607, p. 25 : „te voile mogen bescreven warden" ;
1553, fol. [C vij") : „met corten woorden volbrocht wesende ..." >< 1607,
p. 42 : „met corten woorden volbrocht wesende / ..." ; 1553, fol. [F vij) :
„furieui 1ft dui wesende ..." >< 1607, p. 79 : „furieus oft dul wesende
..." ; 1553, fol. [F vj") : „dat een man onsinnich of dul es" >< 1607,
p. 78 : „dat een man onsinnich of dul is" ; 1553, fol. [F yin : „vanden
ontsinnighen oft dullen menschen / seggende dat hi tfayt wt dulheyt ghedaen
heeft ..." >< 1607, p. 79 : „vanden ontsinnigen oft dullen menschen /
seggende dat hij tfeyt uyt dulheyt gedaen heeft ...".
(30) Uitg. 1553, fol. [A vj v0). Nu, „deylinghe" is zoveel als „diuisie".
Deze vreemde term werd in de „Vocabularius" in de uitgave van 1553
opgenomen. Cfr. fol. Lj aldaar. Welnu de „vertaling" die J. van Mussem
van dit woord „diuisie" geeft, is ... „deelinge" ! Cfr. ook de volgende
voetnoot.
(31) Uitg. 1607, p. 14. Veel lijn blijkt er inderdaad in de behandeling
van deze ey/ee-gevallen, die men in deze twee gedrukte versies van de Rhetorica van Jan van Mussem ontmoet, niet te liggen. In de druk van 1553 komen
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Deze overschakeling gebeurde nochtans niet altijd daar waar wij ze
thans zouden verwachten.
Dan zijn er de typische „Vlaamse" vormen met de ee-klank in woorden zoals „cleen >< klein" ; „beede >< beide" ; „bereeden >< bereiden" en „eenen >< eisen".
Af en toe worden ee-grafieen van de druk van 1553 in de Goudse
versie behouden ; dan weer worden dezelfde elders in de uitgave van
1607 verworpen.
„Cleene" van 1553, dat J. Migoen geregeld in „cleyne" wijzigt (32),
blijft nochtans nu en dan bewaard in gevallen als „cleen van vrienden" ( 33) of een „cleen plecxkin lants" (34) of een „cleene sake" (35).
Ook aan de uitdrukking „cleene maken" blijkt J. Migoen liefst niet
te raken : „hi sal die cause seere cleene maken" ( 36) wordt : „hy sal
de sake seer cleene maken" (37) ; hetzelfde geldt voor de zinsnede
„maer dat moeten wij seer cleene maken" (38) die letterlijk in 1607

herhaaldelijk de grafieen „gemeen" en „gemeente" voor, doch ook „ghemeyne" en „ghemeynte" (Cfr. o.a. fol. [A iiij v°3 en fol. A v) warden erin
gevonden. B.v. uitg. 1553, fol. (A iiij v°) : „Bi dien coemt dat sulcke clappers
naer die ghemeyne opinie / ... weerdich zijn / een ghemeynte te regierene"
tegenover uitg. 1607, p. 11: „Bij dien coemt dat suicke Clappers naer de
gemeijne waen ... weirdich zijn / een gemeynte te Beleyden". Daarnaast
uitg. 1553, fol. A v : „Want hoe onweerdeliker die quade stoute menschen /
so goede ende so eerlijcke een sake misbruycken / ... so vele te neerstelijcker
moetmen metter seluer const henlieden wederstaen ..." ,en uitg. 1607, p.
11 : „Want hoe onweirdelijker die quade stoute Menschen / so goede ende
so eerlijcke sake misbruycken / ...". Terloops nog dit : in de „Vocabularius"
komt „meeninghe" voor (Cfr. s. v° : Opinie, fol. [L vij)), terwijl in de uitg.
1607, p. 41 „meyninge" gebruikt wordt. Comprenne qui pourra !
(32) Cfr. o.m. „vele cleene redenen" (1553, fol. [G viij v9) >< „vele
cleyne redenen" (1607, p. 93) ; „eenen cleenen name" (1553, fol. H iiij)
>< „eenen cleynen name" (1607, p. 99) ; „wt cleene oorsake" (1553, fol.
J ij) >< „uyt cleyne oorsake" (1607, p. 109).
(33) Cfr. „cleen van vrienden" (1607, p. 119) is identiek dezelfde formule als in 1553, fol. {J viijv01.
(34) Cfr. „een cleen plecxkin lants" (1553, fol. [H viii)) tegenover „een
cleen plecxken lants" (1607, p. 105-106).
(35) Cfr. 1553, fol. D i >< 1607, p. 44.
(36) Cfr. 1553, fol. [D vj).
(37) Cfr. 1607, p. 52.
(38) Cfr. 1553, fol. [C vijv°).
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overgenomen wordt (39). Anderzijds moet echter vermeld dat in de
druk van 1553 eveneens – en meer dan Bens – de vorm „cleyn", waar
men „cleen" verwachten zou, to vinden is (").
De afleiding „cleenmoedich" komt voor en wordt normaliter door
J. Migoen in „cleynmoedich" omgezet. Niet altijd echter ! Zo b.v. in
de formule „die vrauwen cleenmoedich" (41)) wijzigt de Goudse
drukker-uitgever enkel de grafie van „vrauwen" en drukt „die vrouwen cleenmoedich" (42)).Opvallend echter is hoe vaak de spelling ey
reeds in 1553 gebruikt werd, die dan uiteraard door J. Migoen overgedrukt werd (43).
Of neem b.v. „beede". Hier is men andermaal getuige van dezelfde
houding vanwege J. Migoen : „van beeden siden" wordt bij hem
„van beyden sijden", en dit in meer dan een geval (44) ; doch daarom
nog niet in alle (45).

(39) Cfr. 1607, p. 42.
(40) Zo o.m. op fol. [H vj ve) in 1553 : „Maer es het argument cort
ende van cleynen saken / so madmen ..." ; bij J. Migoen is dit „ ... cleynen
saken" zonder meer ongerept gebleven. Cfr. 1607, p. 103. „Ten es / gheen
cleyn dinc een peert in een gayole" (1553, fol. [G iiiM overgenomen als :
„Ten is geen cleyn ding / een paert in een koye" (1607, p. 86). „ ... sal hi
elcke suspitie op haer seluen cleyn maken ..." (1553, fol. E ij) wordt ingeschakeld als „elcke vermoedinge op haer selven cleyn maken ..." (1607,
p. 58).
(41) Cfr. 1553, fol. [G viijvo).
(42) Cfr. 1607, p. 94.
(43) Cfr. 1553, fol. [B vijj : „cleynmoedich" ; eveneens op fol. [D vj} ;
1553, fol. [E j v°1 : „cleynmoedigher" ; 1553, fol. [G vij vc)) : „ghi lieden
cleynmoedich ende veruaert zijt" ; 1553, fol. [J viij) : „cleynmoedicheyt".
(44) „ ... men mach ... die confirmatie of exornatie echter [sic} laten /
of beede" (1553, fol. [H vj)) >< „men mach ... die bevestinge oft verciringhe achter laten / of beyde ..." (1607, p. 103). Ofwel : „die ornatie
ende conclusie beede achter laten ..." (1553, fol. [H vj V0 }) dit wordt dan :
„die reden of besluyt beyde achter laten." (1607, p. 103) ; cfr. ook : „van
beeden siden" (1553, fol. [H vj v°)) >< „van beyden sijden" (1607, p.
103). Cfr. ook : „van beeden partijen" (1553, fol. [D iiij vc))) >< „van
beyde sijden" (1607, p. 50) ; ofwel : „zijn onwetentheyt ... of zijn quaetheyt
of moghelijck beede" (1553, fol. [G vj vl) >< „zijn onwetentheyt ... of
zijn quaetheyt / of mogelijc beyde / ..." (1607, p. 91).
(45) Cfr. b.v. : „dat beede de manieren van cause ..." (1553, fol. D iiij)
>< „dat beede de manieren van sake ..." (1607, p. 49).
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Over „bereiden" (46) en over scheiden" ( 47) en 'diens afleidingen
kan hetzelfde liedje gezongen !
Ook „leiden" hoort hierbij ; de vormen ervan worden niet immer
volgens hetzelfde systeem getransponeerd. Luidt b.v. een citaat van.
Jan van Mussem dat als voorbeeld van een verwerpelijke „consonantium concursus" dienen moet, nl. : „Lieuen leedde leyskin lancx die
Leye" (48), dan klinkt de echo daarvan bij J. Migoen bijna onvoorwaardelijk getrouw als : „Lieven leede lysken lancx de Leye" (49).
Een andere tekst daarentegen van dezelfde Jan van Mussem, in het
kader van zijn uiteenzetting die daar bedachtzamer geformuleerd lijkt,
wordt dan weer anders overgezet. Wees Jan van Mussem daarin op
de macht van de goede redenaar om door zijn overredingskracht o.m.
„een volc oft heyrscare / daermen wil te leedene", dan wordt de
aldus geformuleerde verklaring van de West-Vlarning Jan van Mussem door Jacobus Migoen omgebogen tot de stelling dat een waar
(48) Een paar voorbeelden ! Bij een onderzoek moet een onderscheid gemaakt tussen „die onbereede" en „dengheenen / die hem van te voren daer
toe bereedt hadde. Etc. (1553, fol. [K ; J. Migoen herschreef deze tekst
tot : scheid „die onbereyde vanden genen die hem van te voren daer toe
te bereeden ..." (1553, fol.
bereyt hadde. ensv." (1607, p. 121). Cfr. „
te bereyden ..." (1607, p. 37).
C iiij) >< „
(47) En „scheiden" dan ! Schreef Jan van Mussem denkelijk : „den eenen
vrient wort vanden anderen gescheeden" (15 5 3, fol. [G viij)) dan werd dit
voor J. Migoen : „den eenen vrient wort vanden anderen gescheyden" (1607,
(„ ... want si
p. 93). „Scheedende" dat in 1553, fol. [G vij1 voorkomt
dese exornatiel met luttel woorden veel besluyt / veel saken scheedende
...") – wordt in „scheydende" veranderd (1607, p. 91). Anderzijds zijn
er dan weer gevallen waar J. Migoen b.v. de vorm „affscheeden" behoudt
(1607, p. 34) zoals hij die in zijn „voorschrift" vond (nl. : 1553, fol.
[C ij v°)-C iij), daar waar Jan van Mussem, bij het besluit van zijn stuk over
de „Refutatie", voorhoudt : „Ende want men ghemeenlijck het laetste best
onthoudende es : so sullen wij ooc int affscheeden eenighe vroome sake
allegieren / dye welcke wij // als eenen strael inden sin van den audituers
achter laten sullen". Anderzijds zal „bescheedelijcker segghen" (1553, fol.
B ij) „bescheydelijcker segghen" (1607, p. 20-21) warden, en „verscheede„ ... al ist sake dat sonderlinghe drie
lijc" elders (d.i. 1553, fol. D iiij)
manieren van causen verscheedelijc beschreuen zijn ..." zal „verscheedelijc"
blijven (1607, p. 49), zoals „scheeden" in : „dat hi van zijn opinie scheeden
sal" (1553, fol. [C viij)) eveneens ongewijzigd overgenomen wordt in 1607
yonder eenich
op p. 42. „Onderscheedt" van 1553, fol. [G ij vcg in „
verstant ende onderscheedt ..." blijft „onderscheet" (1607, p. 84).
(48) Cfr. 1553, fol. G i.
(49) Cfr. 1607, p. 82.
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orator in staat is door zijn woord „een voic oft Heyrscare / daermen
wil te leyden" ("). Elders springt Migoen dan weer uit de band, en
de participiumvorm van Jan van Mussem wordt zonder meer overgenomen ( 51 ) : „geleedt" van 1553 blijft „geleet", ook in 1607.
Ietwat verder in de tekst leest men „Hi wert in die geuanckenesse
gheleet" (52) ; dit klinkt ongeveer hetzelfde in de versie van 1607 :
„Hij wert in die ghevanckenisse geleet" (").
In deze handleiding, waarin over de geplogenheden en practijken,
die rechtsgedingen een bijzonder kleur verlenen, gehandeld wordt,
komen de termen „eis", „eisen" en „eiser" vaak voor. Verwonderen
mag het ons dan ook niet te moeten vaststellen dat deze woorden in
de Antwerpse druk een ander spellingsbeeld vertonen dan wat te
vinden is in de tekst die J. Migoen verspreidde. In 1553 overheersen
bij verre de vormen met lange ee-klank, en deze woorden hadden in
de druk van 1553 zelfs vaak een hypercorrecte spelling met initiale
overtollige h gekregen (54), zoals ook het woord „huere werck", dat
in de „Vocabularius" te lezen staat ("), en dat daarin eveneens met
een overbodige h bedacht werd (").
(50) Cfr. 1553, fol. [A vv°) en 1607, p. 10.
(51) In de tekst van 1553, fol. D iij, staat o.m. : Vrouwen en jonge
kinderen „moghen geleedt wesen / alsomen die hebben wil" ; in de uitgave
van 1607, p. 47 werd dat : „sij mogen geleet wesen / alsomen die hebben
wil".
(52) Cfr. 1553, fol. [F vij).
(53) Cfr. 1607, p. 78.
(54) Een greep uit de voorhandene voorbeelden : „Int veruolch van dye
redene machmen naer heesch vanden woorden ende sin den voys verheffen ..."
(1553, fol. B ij) >< „Int vervolch van de reden machmen naer eysch vanden
woorden ende Sin den voys verheffen ..." (1607, p. 21) ; of : „ ...also vele
ende also verre als die sake heesschen sal" (1553, fol. [C vij)) >< „ ...also
vele ende also verre als die sake eysschen sal" (1607, p. 41) ; of nog : „Den
heesscher sal segghen." (1553, fol. [D iiij v9) >< „Den eysscher sal seggen ..." (1607, p. 50) ; en op deze folio en ook op de volgende, nl. fol. D v,
komt de vorm nog herhaaldelijk voor ; voorts nog verder in deze druk, o.a.
op fol. [H viij) : „twelc den heesscher versweech" en „twelc den heesscher
verloochende" >< „twelck den eysscher versweech" en „twelc den eysscher
verloochende" (1607, p. 105).
(55) „Hueren.werck" is te vinden s. v° : „Horlogie" (1553, fol. [L iij]).
Cfr. ook in de tekst zelf : 1553, fol. [D vij) : „wat tijde des jaers / wat
dach wat hueren. etc." >< 1607, p. 54 : „Wat tijde des jaers / wat dach /
wat were. etc.".
(56) Vermeldenswaard is m.i. dat Kiliaan (1599) op p. 178 ook „Heeschen.
fland.j. heysschen. Exigere" signaleert en dit woord in deze vorm als een
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Eenvormigheid is in de spelling van deze woorden in 1553 of in
1607 niet te zoeken, zomin als er een strikte logica in de behandeling
van de gevallen, waarin deze termen – in welke druk ook – voorkomen, vast te stellen valt (").
In verband met de diftongering van ti) en [u) kan over 't algemeen
gezegd dat J. Migoen daarmee rekening heeft gehouden : de door
hem gebruikte grafieEn zijn clair om deze bewering te bevestigen.
(„Ghi mi" (1553, fol. [HrD >< „ghij mij" (1607, p. 103), etc.)
(58) ; ,,wt" >< ,,uyt" (59), ,,plume" >< „pluym" (6).
*

Het vermelden waard is eveneens, dunkt me alfhans, de houding van
J. Migoen t.o.v. het vaak voorkomend gebruik, in de druk van 1553
dan, van de diminutiefvormen die op -kin uitgaan.

typisch Vlaamsch element beschouwt. „Heescher" wordt niet vermeld, zomin
als „Heesch" in de zin van „eis".
(57) Cfr. „biden welcken den Heesch / antwoorde ..." (1553, fol.
[D vv())) tegenover „bijden welken den Heesch / antwoorde ..." (1607,
p. 51) ; een paar regels verder op dezelfde folio en pagina wordt „heesscher" echter „eysscher" en „heesch" wordt „eysch". „Den heesscher" (1553,
fol. [D vvo l) wordt, of beter, blijft, „Den heescher' in 1607 (p. 52). Cfr.
ook de grafie „heesscher", die op fol. [D vj) en [D vj vl, [D vij), [D viij),
fp viii y°) en Ej in 1553 herhaaldelijk voorkomt, wordt ongewijzigd op p. 52,
p. 53, p. 55, p. 56 en p. 57 overgenomen. De 1553-versie heeft soms de
ey-spelling die dan in 1607 gewoonlijk terug te vinden is, b.v. : „ ... dat
God ende dye natuere van v eysschende zijn ..." (1553, fol. [D iijvl)
tegenover „ ... / dat God ende de natuere van u eysschende zijn / ..." (1607,
p. 48). Stichtend is b.v. de volgende passus uit 1607, p. 77 : „ ... als den
verweerder wederleggende is den eysscher / oft sijnen eysch oft den tijt /
oft den Rechter. ensovoort. Hier moet aengemerckt wesen / oft den eysscher
ende sijnen eysche ontfanckelijc zijn. Oft den rechter daer over macht heeft /
ende kennisse daer of nemen mach. Oft den heesscher heescht in behoorlijcke
maniere / ...". Cfr. ook de voorgaande voetnoot nr. 54.
(58) Cfr. 1553, fol. [J iiij v.°)-Jv : „ ... / en ic en seggher maer drie" ><
1607, p. 113 : „ ... ende ic en segger maer drij" ; 1553, fol. [C iiij") :
„ghedeelt in drien" >< 1607, p. 37 : „gedeelt in drijen".
(59) Passim.
(60) Cfr. 1553, fol. H iij : „lichter dan een plume" >< 1607, p. 97 :
„lithter dan een pluym" ; 1553, fol. D i : „veel ionghe spruuten" >< 1607,
p. 44 : „veel jonge spruyten" ; Cfr. nochtans : 1553, fol. [F. v v°1 : „spruytende wt" >< 1607, p. 76 : „spruytende uyt".
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Vaak voorkomend ! Niet altijd, want er zijn inderdaad gevallen
waarin in 1553 -ken gebruikt wordt, suffix dat dan ook daar in de
druk van J. Migoen overgenomen wordt (61).
Dit suffix -kin komt meestal voor bij naamwoorden die in 't enkelvoud staan – of is dat toeval ? zelfs soms bij een voornaam („leyskin", b.v.) tweemaal duikt het op in een pluralisvorm, uiteraard als
-kins dan ("). In de Goudse druk van 1607 wordt gewoonlijk naar
-ken, resp. -kens, overgeschakeld (63).
(61) Cfr. „Ghelijc die Bye wt elcken bloemken het beste wtsuygende es ..."
(1553, fol. [K iv°3) >< „Ghelijc die Bye uyt elck bloemken het beste uytsuyghende is / ..." (1607, p. 122). Cfr. „
leedde leyskin lancx die Leye"
(1553, fol. G i) >< „ leedde lysken lancx de Leye" (1607, p. 82).
Sams dus -kin bij een voornaam ; doch consequent is Jan van Mussem of
zijn drukker hier ook niet : in een ander zinsverband stoot men op „Leysken"
(1553, fol. [G iv°1). Ten anderen cfr. ook : „ ... in een bootken" (1553, fol.
F. ij) >< „ ... in een bootken" (1607, p. 71).
(62) In het meervoud komt o.a. -kins voor : „een Dienaer ... die ionge
boomkins plandt" (1553, fol. [C viiM) en „woordekins" (1553, fol. G ij) ;
doch daarnaast leest men : „liedekens" (1553, fol. [G iji t°1) ; „kinderkens"
(1553, fol. [G vij vl . „Hi heeft in zijns liefs armkens ghelegen" (1553,
fol. H iij).
(63) B.v. „Het es gheschiedt dat een ruyter vanden lande waert / een fray
hertekin met oneerlijcke lief de bemindt heeft" (1553, fol. [E
naast :
„ een fray herteken ..." (1607, p. 67) ; het reeds geciteerde : „Lieuen
leedde leyskin lancx die Leye" (1553, fol. G i) tegenover : „Lieven leedde
lysken lancx de Leye" (1607, p. 82) „Mijn liefkin dye heeft een inghelijcke
faconden" (1553, fol. G ij) tegenover : „Mijn lief ken die heeft een inghelijcke faconde
..." (1607, p. 84) ; „Men verchiert somtijts een redene
achterla // tende
dat woordekin ende ..." (1553, fol. [G vj vl-[G. vij))
t.o.v. „
achterlatende
dat woordeken / ende :" (1607, p. 91) ; „
tgoetkin was hi deerste iaer al quijte" (1553, fol. [H iv(1) dat wordt :
„
't goet was hij deerste jaer al quijte /" (1607, p. 95) ; „Hoe vaert dat
schone vraukin
?" (1553, fol. [H iiij v°1) t.o.v. „Hoe vaert dat schone
vrouken
?" (1607, p. 100) ; of „
dat hi een cleen plecxkin lants
gecocht heeft ..." (1553, fol. [H viij]) t.o.v. „ dat hij een cleen plecx //
ken lants gecocht heeft / ..." (1607, p. 105-106). Cfr. ook : „verckins cot"
(1553, fol. [A viij) en : „Verckens Kot" (1607, p. 17) ; in 1553 leest men
nochtans ook : „een dronckaert heetmen een vercken"(1553, fol. [H
en hetzelfde bij Migoen, nl. „een dronckaert heetmen een vercken" (1607,
P. 98).
Misschien is het hier de plaats om de varianten van de uitdrukking „bi
ordine" en „by ordene" in de 1553-uitgave to vermelden. Deze formule komt
voor in de tekst van 1553 op fol. C viij, nl. : „
proberende alle die pointen
bi ordine ..." wat in de uitgave van 1607 „vertaald" werd als „
bewijsende alle de voorstellen in schickinghe / ..." (cfr. p. 43) ; elders duikt deze
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De vraag kan ook gesteld of er enige betekenis moet gehecht aan het
behoud door J. Migoen van de meervoudsvormen „mans", „wills" en
„ionghers", die ook in de Antwerpse druk voorkomen (").
In de 1607-versie verliezen infinitiefvormen, substantieven en zelfs
hoedanigheidswoorden, die predicatief gebruikt warden, meestal de
-e op 't einde van het woord. Deze apocope van de -e, die zo vaak in
de Antwerpse druk voorkomt, is blijkbaar geregeld vast te stellen bij
de substantieven, in bepaalde gevallen bij de werkwoorden (o.m. na
te, soms na van) ( 65 ) en of en toe bij het als predicaat gebezigde
uitdrukking nog op in de variante „by ordene ende ghetale" (cfr. fol. B i),
overgezet door J. Migoen als „by schickinghe ende ghetale" (cfr. p. 19).
Mag men uit deze twee gevallen afleiden dat Migoen dit woord liefst meed,
al beschouwde een Kiliaan het als een gewoon Nederlands woord ? Voortgaande op de voorbeelden, aangehaald in het Mnl. Wdb. Dl. V ('s-Gravenhage, 1903. Cfr. col. 1943-1950), s. v° : Ordene (oar-, air ; -dine, -dijne),
zou men menen te kunnen besluiten dat de vormen met de uitgang -ine veelal
in werken uit Vlaanderen voorkomen ; men vindt deze -ine-vormen echter ook
in enkele hss. van Ruusbroeck evenals in de Lekenspiegel, in Brabants werk
dus !
(64) „Tes meest al de schult vanden mans / dat de wijfs quaet zijn"
(1553, fol. D iii) >< „Tis meest al de schult vanden mans / dat de wijfs
quaet zijn" (1607, p. 47) ; of : „Wat willen wij die wijfs gaen accuseren
die broosch ende teeder zijn / ? „ Wat willen wij oock van quaden
wijfs spreken ?" (1553, fol. D iii). In 1607 op p. 47 en p. 48 dezelfde
wech laten nemen / ..." (1553,
meervoudsvormen ! „ ghi hebt ons wijfs
fol. [G vj)) >< „ ons wijfs ..." (1607, p. 90) ; „leghe ioncwijfs"
(1553, fol. [G viij r°1) >< „lege joncgwijfs" (1607, p. 94). Horen „ionghers
ende leerlinghen" (1553, fol. [F viij v°3) >< „jongers ende leerlingen
(1607, p. 81) eveneens hierbij ? En deze vormen „ionghers" >< „jonghers"
komen elders nog voor. 0.a. : „die leeringhen [sic) ende ionghers (voor den
welcken wij dit scrijuen) bet verstaen moghen" (1553, fol. D ij) en.
„ ... die leerlingen ende jongers ..." (1607, p. 45) ; „die ionghers verwaent" (1553, fol. [G viij vi°3) en „ ... die jonghers verwaent" (1607, p. 94).
Cfr. in dit verband A. Van Loey : Mnl. Spraakkunst. I. Vormleer. 76 dr. Groningen, 1973. Cfr. p. 13. § 12. S : „Het [ = Een meervoud op -s) komt voornamelijk in Westvl. en Holl. documenten, reeds in de 13de e., voor". Cfr.
ook de stelling van Marlies Philippa dat de vorm voornamelijk in de Zuidwestelijke regio van ons taalgebied te vinden is. Cfr. Marlies Philippe : De
Meervoudsvorming op -s in het Nederlands voor 1300. P. 81-103 in Tijdschrift v. Ndl. Taal- en Letterkunde. 97 (1981).
(65) Over de apocope van e „bij infinitieven na te". Cfr. § 99 in : A.
Van Loey SchOnfelds Historische Grammatica van het Nederlands. 8 8te dr.
Zutphen, [1970 ? j.
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adjectief (66). De wegval van deze Bind-e wordt echter niet in alle
omstandigheden doorgevoerd (67).
Twee opmerkingen vallen bier allicht te maken.
Primo ; een lezer kan dus – zelfs bij een vluchtig vergelijken van
de versie van 1553 (Antwerpen) met deze van 1607 (Gouda) – een
heel stel van dit soort van schijnbaar lichte, doch veelzeggende onderlinge afwijkingen in het woordbeeld ontmoeten ; hij zal zelfs het
voorkomen waarnemen kunnen van talloze heterogene elementen in
de schriftuur van de 1553-versie ; hij zal bet sporadisch opduiken
kunnen vaststellen van Brabantse vormen in de Antwerpse druk van
deze Westvlaamse tekst. Dit moet een lezer aan 't mijmeren brengen
over de herkomst van deze verwarrende verscheidenheid. En dan
komt bij de lezer de vraag op of in 1553 de zetter van toen, d.i. de
zetter (of de zettersploeg) van de in Antwerpen gedrukte versie, reeds
Been zgn. „Vlaamse" elementen uit de tekst zou weggewerkt hebben,
en dit niet alleen in het „corpus" van deze uitgave, doch ook in de
„bijlage".
(66) Enkele voorbeelden van de apocope van e in de infinitiefvorm : „te
stellene / oft ... te vertooghene" (Cfr. uitg. 1553, titelblad) tegenover „te
stellen oft... te vertoonen" op het titelblad van de uitgave van 1607 ; „maniere van sprekene" (Cfr. uitg. 1553, fol. [H iiij vcg) wordt in 1607, p. 100 :
„maniere van spreken". De gevallen zijn „ontelbaar" ; idem wat de substantieven betreft : „leughene" (Cfr. uitg. 1553, fol. [A iiij vcg) wordt „leugen"
(Cfr. uitg. 1607, p. 11) ; „ackere" (Cfr. uitg. 1553, fol. A ij) duikt op als :
„Acker" (Cfr. uitg. 1607, p. 7). Consequent wend ook deze „regel" niet
toegepast. Ook bij de adjectieven ; cfr. b.v. 1553, fol. [J vj vo) : „Item [ -een argumentatie es vitieux ende quaet1 alsmen int exorneren quade exempelen gheeft / Te wetene die niet warachtich en zijn oft oneerlijc ende niet
naer te volghene / oft meerdere / oft mindere dan de sake daer wij af
spreken" >< 1607, p. 116 : „ ... oft minder dan de sake daer wij af spreken". Leg dit naast de Latijnse bran : „Exemplum, vitiosum est si aut falsum
est, ut reprehendatur, aut improbum, ut non sit imitandum, aut mains aut
minus quam res postulat". Cicero : Ad Herennium. De ration dicendi ... by
Harry Caplan. London-Cambridge Mass, 1918. Cfr. II. xxix. 46. Cfr. p. 142.
(67) In 1553 fol. [H viij) en fol. [H viij v°) leest men eerst : „grate pijn"
en dan 3 regels verder : „alle pijne" ; dit wordt in de 1607-druk, p. 106 :
„groote pijn" en „alle pijne". Cfr. 1553, fol. [A vj) : „INuentie / dat es
een vindinghe van den saken ..." >< 1607, p. 14 : „INventie / dat is een
vindinge vanden saken ...", en op p. 17 komt nogmaals „vindinge" voor ter
vertaling van „inventie".
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Inderdaad, een ingreep zou insgelijks gebeurd zijn doch dan op
kleinere schaal – in de taal van de tekst van de West-Vlaming in de
„Vocabularius".
Daarenboven kan nu al aangestipt dat het woordbeeld en alvast
de spelling in de „Vocabularius" nog minder gelijkvormig aandoen
dan deze die in de hoofdtekst van het handboek zelf toegepast
worden.
Het vermoeden is meteen gewettigd dat een letterzetter of meerdere
letterzetters, die gebeurlijk aan deze druk werkten, voor deze mangel
aan eenvormigheid in taal en spelling grotendeels verantwoordelijk
zijn.
De geldigheid van het vermoeden betreffende de verklaring van
het eerste felt, nl. het verwijzen naar de mogelijke ingreep door een
of meerdere zetters in een Antwerps drukkersatelier in de taal van de
West-Vlaming in 1553, zou m.i. slechts door een systematische studie
van het werk en, zo mogelijk, door een onderzoek van de werkwijze,
die in dit atelier gevolgd werd, met argumenten die niet to ontzenuwen zijn, kunnen bewezen worden ; het gemis aan gelijkvormigheid
echter inzake behandeling van de hoofdtekst enerzijds en van de
bijlage anderzijds, d.i. van de lijst van bastaardwoorden, kan daarentegen gemakkelijk en vlug nagegaan worden (68) .
( 68) Neem b.v. de grafieEn u & uu >< uy of in concreto „buuten" en
„buyten" in de verklaring van drie woorden die in de woordenlijst, d.i. in
de „Vocabularius" op elkaar volgen nl. „Excederen / buyten reden gaen" ;
„Excluderen / buyten sluten" ; „Exclusiif / buuten gesloten" (Cfr. 1553,
fol. [L ivc))). Ook zal het de lezer opvallen dat in de „Vocabularius" u vaker
voorkomt dan o in verbinding met p of 1 dan in de hoofdtekst zelf ; bedoeld
worden gevallen zoals : „Ascendere / vpclimmen" tegenover „Ascendent /
datter oprijst ofte clemt" ; „Ascentie / een „vpuaert" ; „Cessere / vphouden"
of nog : „Educatie / vpuoedinge" of „Eminent / vppenbaer" of „Epiphania /
een vppenbaringhe" of „Epitaphe / datmen vp die grauen scrij ft", of verder
nog b.v. „Successie / een vpcoemst". In de tekst van 1553 leest men op fol.
A ij : „volmaectelike", en op fol. [A : „onvolmaect", ook in het corpus
van het werk ; in de „Vocabularius" daarentegen „Perfect / vulmaect" ; „Perfectie / vulmaectheyt" ; en „Corpulent / groot / vet / vullijuich".
(68biB) Naast de formule „Ende nu van nieuws overghesien ende wtghegheven" (1620) komt deze die J. Migoen gebruikt, „Nu van nieus oversien
... en ... verbetert", herhaaldelijk voor in Noordnederlandse drukken van
't einde van de XVIde en het begin van XVIIde eeuw. Alleen reeds bij het
doorbladeren van J. G. C. A. Briels : Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630.
(Nieuwkoop, 1974), kan men er al enkele voorbeelden van samenlezen.
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Ondertussen is het wellicht wijs zich toch te bezinnen over wat
J. Migoen mag bedoeld hebben toen hij zijn uitgave voorstelde als :
„Nu van nieus oversien" ? „Van nieus !" Is dit een loze formule
( 68b "), een publicitaire stunt ? Of is het tevens een discrete toespeling
op de zgn. „verbeteringen" die zijn Antwerpse collega reeds in 1553
had aangebracht toen deze sommige „Vlaamse" taaleigenaardigheden
weerde en waardoor ook zijn druk een hybridisch karakter kreeg ?
De verantwoordelijkheid daarentegen voor de afwijkingen in de
1607-versie van de tekst van de druk van 1553 is ook licht vast te
leggen : de drukker-uitgever, Jacobus Migoen zelf, eist deze responsabiliteit reeds in de titel van zijn uitgave op.
Doch deze ingreep van Jacobus Migoen in de taal van zijn basistekst – om van zijn wijzigingen inzake de spelling bier niet te gewagen – werd niet altijd consequent doorgevoerd.
Vormen die hij hier verwierp doken elders, in andere passages,
weer op ; en wat nog meer treft is dat sommige taalvormen, die als
typisch „Vlaams" zouden kunnen beschreven worden, door hem zonder meer toch overgenomen werden.
Waa.rom ?
Zouden we niet molten vermoeden dat hij, Jacobus Migoen, of en
toe voor de charme van het „vreemde" of van het „ongewone" in
Jacob Canin, drukker-uitgever van Zuidnederlandse afkomst, bezorgde een
nieuwe uitgave van een Psalmvertaling (Dordrecht, 1614). Op het titelblad
leest men dat ze „Van nieus wel oversien ende ghebetert" werd. De Antwerpenaar David Mostaert zou deze tekst bewerkt hebben. Dit werd ten
anderen bevestigd door de drukker die in zijn „voorrede" mededeelde dat dit
„Psalmboeck" door David Mostaert „van nieues oversien ende gecorrigeert
werd". (Cfr. J. G. C. A. Briels, o.c., p. 225).
Abraham Migoen, broer van onze Jacob Migoen, gaf een vertaling van een
werk van Jan Sleidanus uit, en dit in 1612. Volgens het titelblad was deze
publicatie „Van nieus oversien ende gecorrigiert". (Cfr. J. G. C. A. Briels,
o.c., p. 370).
In 1595 komt er een nieuwe uitgave van het woordenboek van „Noel van
Barlamont" op de markt, uitgegeven te Amsterdam „Nu op een nieu over-sien
ende ghebetert". (Cfr. J. G. C. A. Briels, o.c., p. 475). Een Nederlandse
vertaling van J. Calvins Institution verscheen te Dordrecht in 1578. Zij ook
was „Op een nieu overghesien ende ghebetert". (Cfr. J. G. C. A. Briels,
o.c., p. 503). Het „cijferboekje" van „Bernaert Stockmans Janszn." werd in
1609 ook te Dordrecht gedrukt ; vooraf was het „Van nieus oversien ende
verbetert". (Cfr. J. G. C. A. Briefs, o.c., p. 506).
De Leidse uitgave van 1578 van Psalmen van David in de versie van
P. Dathenus is deze van een tekst die vooraf „Van nieus oversien ende
gecorrigeert" werd. (Cfr. J. G. C. A. Briels, o.c., p. 511).
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sommige taaleigenaardigheden van Jan van Mussem is bezweken,
want de reeds aangehaalde gevallen zijn de enige niet waaruit blijken
kan dat J. Migoen denkelijk in de ban van het „Vlaams" vocalenspel
is gekomen, en soms gebleven is ?
Een paar passages, uit de 1607-versie gelicht, kunnen hier allicht
aangehaald worden ; daarin komen participia, als b.v. „ghedreghen"
en ,,ghedreghen", voor (69).
Handelend over het „pleonasme" had Jan van Mussem Quintilianus
nageschreven en gewaarschuwd voor „oueruloedige worden [sic] in
een redene alsoot gebuerde van een groot Rhetorisien ten tijden van
Cicero / de welcke in een vertooch of sermoon // dicwils vermaende
van een vrauwe hoe si huer kint gedregen hadde in hueren buyc. Ja
waer plegense ander vrauwen te dragen (sprac Cic[ero]) in haren
mantel ?" ( 70). Bij J. Migoen leest men dezelfde tekst : „hoe sij
heur kint gedregen hadde..." (71).
En dit is de enige passus niet waarin deze vorm „gedregen" door
J. Migoen overgenomen werd ( 72), al kende en gebruikte hij ook de
vorm „gedragen" (73).
Een soortgelijk geval komt ietwat verder voor !
Wordt iemand in een zware zaak berecht – het gaat b.v. om een
misdrijf dan is het aan te raden allerlei punten onder de loep te
nemen o.m. de reden die iemand aanzetten kon om zo of anders te
handelen ; de plaats en tijd waar en wanneer 't misdrijf begaan werd ;
ook de „facultas", d.i. fysische elementen die hierbij een rol spelen
konden, „wantt es bet ghelouelijc luttel volcx van velen versleghen
te wesen / ..." ( 74), en zó, zonder aan 't klanksysteem te raken, nam
(69) A. Van Loey Schrinfelds Historische Grammatica van het Nederlands.
druk. Zutphen, [1970 ?). Cfr. p. 139 : hij noemt „geslegen" en „gedregen" „mnl. participia". Voor „draghen" >< „ghedreghen" cfr. A. Van Loey :
Middelnederlandse Spraakkunst. I. Vormleer. 7 46 dr. Groningen, 1973. Cfr.
o.a. § 61, p. 81 ; en § 52, f, p. 63.
(70) Cfr. 1553, fol. [G i'°)-G ij.
(71) Cfr. 1607, p. 83.
(72) Cfr. ook b.v. : „ ... hi wort gheaccuseert van dieften / om dat hi
tghelt heymelijck wech ghedregen heeft" (1553, fol. [F v v.)). Lees nu de
uitg. van 1607, p. 76 „ omdat hij tgelt heymelijck wech gedregen heeft".
Op dezelfde bladzijde leest men zelfs tweemaal dezelfde vorm. Cfr. ook : „wat
coragien hi tegen hem gedregen heeft ..." (1553, fol. J ij) en „wat gemoet
hij teghen hem gedregen heeft." (1607, p. 109).
(73) Cfr. 1553, fol. [B vv.3) : „ ... hoe si ... hem ghedreghen hebben". ><
1607, p. 26 : „ ... hoe sij ... hem gedragen hebben ...".
(74) Cfr. 1553, fol. [K iv°).
8 8te
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J. Mi,goen deze tekst over ( 75) ; het was en het bleef ook in zijn
versie : „versleghen".
En talrijk zijn soortgelijke lijdzame overnamen, niet alleen van.
„versleghen" (76 ) ; maar ook van „ontsleghen" ( ?T) en „deursleghen" (79).
Waar J. Migoen bij Jan van Mussem leest dat een waard „heeft
den Coopman die kele afghesteken" ( 79) drukt hij zonder wimperpimpelen en zonder ingrijpen het „afgesteken" van 1553 of (80).
En dit is geen unicum in zijn soort ; „duersteken", dat hij als verleden deelwoord in de versie van 15 5 3 vindt, nl. de passus over
een andere vechtpartij : „hi heeft den ioncman haestelijck duersteken" (81), neemt hij blijkbaar koel en onbewogen over (82).
Ook duiken ,gesteken" ( 83) en „opgesteken" als participia in zijn
bewerking op (84).
„Streuvelden" weleer generaties, o.m. van jonge Brabanders, die
in de ban van de schriftuur van de man van Ingooigem geraakten,
zou men dan ook niet mogen denken aan de toverkracht die ook
vroeger van typische eigenaardigheden van het klankensysteem, in casu
(75) Cfr. 1607, p. 121.
(76) Cfr. 1553, fol. [D iv°) : „datter veel versleghen zijn inden strijdt"
>< 1607, p. 45 : „datter veel verslegen zijn inden strijt" ; 1553, fol. D v :
want den versleghenen persone eerst des verweerders vader versleghen
hadde". >< 1607, p. 50 : „ ... want den verslegenen persoone eerst des
verweerders vader verslegen hadde" ; 1553, fol. [E : „versleghen
wesende". >< 1607, p. 68 : „verslegen wesende" ; 1553, fol. J i : „Was
die man te Ghendt versleghen / ..." >< 1607, p. 107 : „Was die man te
Gent verslegen / ..." ; 1553, fol. JJ : „ sinen viant / die ooc
binnen den seluen tijt versleghen was ..." >< 1607, p. 120 : „ ... die ooc
binnen den selven tijt verslegen was ..." ; 1553, fol. [K i v°1 : „van velen
versleghen te wesen" >< 1607, p. 121 : „van velen versleghen te wesen".
(77) Cfr. 1553, fol. [E ivica} : „om vander pijnen ontsleghen te wesen"
>< 1607, p. 58 : „om vander pijnen ontsleghen te wesen".
(78) Cfr. 1553, fol. J ij : „sine ... duerslegen viant" >< 1607, p. 109 :
„sijnen
deursleghen vyant".
(79) Cfr. 1553, fol. [E iijvol.
(80) Cfr. 1607, p. 61.
(81) Cfr. 1553, fol. [E vj).
(82) Cfr. 1607, p. 64.
(83) Cfr. 1553, fol. J v : „ ... En hi defendeert hem / segghende dat by
gheen handt aen huer gesteken en heeft" >< 1607, p. 113 „ ... En hij
beweert hem / segghende dat hij geen hant aen heur gesteken en heeft".
(84) Cfr. 1553, fol. H i : „heeft die hant opghesteken ..." >< 1607,
p. 94 „heeft die hant opgesteken...".
)1 • • •
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van 't Vlaams, op andere dialectsprekenden of -schrijvenden eveneens
toen is uitgegaan, zelfs indien dezen toen streefden naar het gebruik
van een taal die boven hun dialect uitstijgen zou !

J. Migoen trachtte, in bepaalde gevallen althans, niet alleen sommige fonologische en morfologische karakteristieken van Jan van
Mussems taal weg to werken voorzover deze aithans in de versie
van 1553 behouden gebleven waren – de Goudse drukker greep eveneens in syntactische eigenaardigheden van het taalgebruik, zoals dit
in de Antwerpse editio princeps gestold lag, in.
Een paar voorbeelden ter illustratie van dit punt !
Daar waar het „Vlaems" van zijn basistekst geen inversie kende
voerde Migoen deze in. Las hij b.v. in de druk van 1553 : „ als hy
begrepen werdt van anderen / die dochten dat niet warachtich
wesen en mochte / hy seyde dat hi niet qualijc geswooren en hadals hij
de..." ("), dan drukte hijzelf in 1607 in zijn versie : „
seyde hij (86) dat hij niet qualijc
begrepen wert van anderen /
gesworen en hadde..." (87).
In een andere passus greep J. Migoen andermaal in de woordorde
van zijn grondtekst in, nl. daar waar het gaat om een foutief maneuver bij het aanvoeren van argumenten, o.m. „als men deen prijsen
wille / datmen dan gaet van dandere veel quaets segghen" ( 88) . Dit
is de versie van de Antwerpse uitgave. J. Migoen brengt in zijn druk
in het tweede zinsgelid de werkwoordelijke vormen bij elkaar, zij
het ook in omgekeerde orde in vergelijking met het eerste zinsdeel.
En zo lezen we dan in zijn uitgave van 1607 : „Ende almen d'een
prijsen wil / datmen dan van d'ander veel quaets gaet seggen" (89).
In ontkennende zinnen heeft J. Migoen meestal en als bijwoord van
ontkenning overgenomen, zoals dit voorkomt in het zinstype : „Hi
(85) Cfr. 1553, fol. tj vj).
(86) De cursivering is van ons.
(87) Cfr. 1607, p. 115. Cfr. o.a. Prof. Dr. Willy Van Hoecke : De Wisselwerking tussen Romaans en Germaans in Noord-Frankrjjk. 3. De Nederlandse
standaardtaal. In : De Franse Nederlanden. Les Pays-Bas francais. Jaarboek Annales. 1980. Cfr. p. 97.
(88) Cfr. 1553, fol. J v.
(89) Cfr. 1607, p. 114.
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en mach niet wijs zijn die tghelt niet en bemindt" (90) van de
1553-versie. Deze aldus geformuleerde verklaring van 1553 werd in
1607 overgeheveld in de Goudse druk als : „Hij en mach niet wijs
zijn die tghelt niet en bemint" (").
Er zijn echter passages te lezen waarin J. Migoen zonder schijnbare
reden – en dit op dezelfde bladzijde dan nog – nu eens dit bijwoord
„en" gewoonweg in zijn versie overhevelt ( 92 ), en het in een andere
zin wegvallen laat (93) ; ofwel schakelt hij het zelfs in daar waar de
Antwerpse druk het niet kent ("). Ook dit kan gebeuren.
Van rechtlijnigheid gesproken ! Maar wie verwachtte die toen ?

***
LEXICALE UIT'ZUIVERING
INLEIDING

Is er dan tweedens, benevens dit soort van „overzien" van de tekst
door J. Migoen – dit is, zijn weren van de als „Vlaems" aangevoelde
fonologische, morfologische en syntactische eigenaardigheden van de
versie van 1553 – de door de Goudse drukker zo scherp en zo herhaaldelijk door hem in 't licht gestelde „zuiveringsactie" op lexicaal
gebied (95).
Bij een eerste contact met de druk van 1607 zou de lezer kunnen
denken dat het J. Migoen alleen erom te doen was om de zogeheten
„bastaardwoorden", de „uitheemse woorden", te verwijderen ; dit
(90) Cfr. 1555, fol. J iij.
(91) Cfr. 1607, p. 111. In deze omgeving zijn talrijke gevallen, die dit
gebruik van de en in deze betekenis illustreren, licht te vinden. Goede jacht !
(92) Cfr. 1553, fol. [B vj s'o) : „dat hi sulcke saken nyet ghedaen en
heeft" >< 1607, p. 28 : „dat hij sulcke saken niet ghedaen en heeft", ofwel :
1553, fol. {J iv()) : „ ... al en hebben si gheen cause noch occasie om yemant
te hinderen ..." >< 1607, p. 108 : „ ... al en hebben sij gheen oorsake om
iemant te hinderen".
(93) Cfr. 1553, fol. J i : „Die vrauwe heeft een kint ghebaert / ergo si
en es gheen maecht ..." >< 1607, p. 107 : „Die vrouwe heeft een kint
ghebaert / ergo sij is geen maecht".
(94) Cfr. 1553, fol. J i : „Was die man te Ghendt versleghen / so en
mach tfayt nyet ghedaen wesen van hem / die op dien seluen tijt te Brugghe
was" >< 1607, p. 107 : „Was die man te Gent verslegen / so en mach de
daet niet gedaen wesen van hem / ...".
(95) Cfr. supra.
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met het oog op de zgn. „verbetering" van de tekst die hij wenste
voor te leggen.
Doch bij dit eenzijdig-gericht ingrijpen in het woordgebruik van
Jan van Mussem (en zijn drukker ( ?)) bleef het niet.
Jacobus Migoen had immers nog andere noten op zijn tang. Al in
de titel van zijn heruitgave (1607) had hij toch verklaard dat zijn
tekst „Overgestelt [was] uyt den Latijne in ghemeender spraken" ;
dit is – zo meen ik althans dit hier te mogen lezen – in een taal die
niet alleen in een ruim gebied verspreiding kende, doch die tevens
de gewone, de eenvoudige, de gangbare taal was ; m.a.w. : de door
de gewone taalgebruiker licht verstaanbare taal .
Ook Van Mussem karakteriseerde zo de taal die hij gebruikte : in
de titel heeft hij het over zijn vertaling „in gemeender Vlaemscher
spraken" ; en in de hoof ding na zijn woord „Tot die goetwillighe
Lesers" kondigt hij zijn stuk aan als „Ouerghestelt wt den Latijne
in ghemeender duytscher talen" (").
De opvattingen ter zake liepen echter merkelijk uit elkaar, bijzonder
op het stuk van de eisen die de auteurs hun publiek stellen mochten,
en deze eisen lagen bij een Jan van Mussem blijkbaar veel hoger dan
bij een Jacobus Migoen.
In dit verband mag wel gesteld, meen ik althans, dat J. Migoen
in 't bijzonder oor en oog had voor de eenvoudige, algemeen-gangbare woordenschat waaruit z.i. geput mocht worden.
Wie volgens hem de landstaal gebruikte moest vooropstellen dat
lezer of toehoorder geen diepe noch uitgebreide talenkennis bezat.
Blijkbaar was z.i. de kennis van de volkstaal – zelfs dus deze van
zijn eigen taal – beperkt ; d.i. beperkt tot een bepaald taalgebruik in
de ruimte en in de tijd.
zijn gemeenzaamheid met klassieke of met andere vreemde talen
– oude of moderne – was al evenmin hoog aan te slaan.
Inderdaad, J. Migoen had, naar eigen zeggen, lezers op 't oog
„die niet meer als haer moeders C ...) Neder-Lantsche Tale verstaen ..." (97 ). Denk dan hierbij aan de bijtende spot, doch vooral
aan het honend misprijzen van een Jan van Mussem wanneer deze
het in een paar smalende uitspraken heeft over de „ongheleerde Rhetorisienen", die het vreemde woord onoordeelkundig hanteren, doordat zij de taal, waaruit ontleend werd, niet voldoende beheersen !
*
(96) Cfr. 1553, fol. [A vj).
(97) Cfr. 1607, p. 6.
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In drie opzichten keurt J. Migoen Jan van Mussems woordvoorraad ;
m.a.w. volgens een drievoudig criterium aanvaardt of verwerpt hij
gebeurlijk de keuze van een woord door de eerste bewerker, Jan.
van Mussem, gedaan. En dapper is hij in 't hanteren van zijn tinkelend prospectiehamerken.
Inderdaad, wat als een „V laams" , of als een oud of als een
bastaardwoord beschouwd worden kon werd soms (in feite dus
daarom nog niet systematisch en altijd) door een term vervangen die
de Goudse drukker voor „recht-duijtsch", voor „Neder-Duytsch", voor
„Neder-lantsch" hield.
*
**
VLAAMSE WOORDEN

Vooreerst de woorden die denkelijk als typisch V laams door J. Migoen
aangevoeld, beschouwd en behandeld worden. Deze moesten de baan
ruimen ; zo : „vertooghen" voor „vertoonen" ( 98) „betoochen" voor
„betoonen" ( 99), al wordt nochtans dit werkwoord, in de vorm van
„betoochen" minstens tweemaal in 1607 toch nog welkom geheten
en gebezigd (100)) ! Of is de oorzaak van het overleven van deze vorm
in deze tekstoverlevering eenvoudig te zoeken in zorgloosheid, moeheid van de drukker, de zetter ?
„Bachten" werd vervangen door „achter" (101)) ;voor zover ik het
zien kon is „bachten" nergens in de tekst van 1607 als relict overgebleven.
(98) ,,Vertooghene" (1553, fol. [A i) of titelblad van uitgave van 1553)
wordt „vertoonen" (1607, titelblad) ; „vertooghen" (1553, fol. H v) wordt
„vertoonen" (1607, p. 101) ; en „vertoocht" (1553, fol. JC i v1) wordt
„vettoont" (1607, p. 32).. Kiliaan (1599), p. 607 : „vertooghen. fland. j.
ver-toonen. Demonstrare".
(99) ,, ••• gheenen coop betooghen" (1553, fol. [H vijl) is „ghenen coop
betoonen" (1607, p. 104) geworden, en „datmen betoocht" (1553, fol.
[B ij v°1) is als „welcke men betoont" in de Goudse druk terug te vinden
(1607, p. 22). Ook voor Kiliaan was dit een van zijn „flandrica" : Cfr.
p. 44 : „be-tooghen. fland. .j. betoonen".
(100) Cfr. 1553, fol. [J vj vl : „wat ... betoocht es" >< 1607, p. 116 :
„wat ... betoocht is" ; 1553, fol. K i : „/ maer hier es die maniere betoocht
I ..." >< 1607, p. 120 : „/ maer hier is die maniere betoocht / ...".
(1°1) „Also moet ooc een goet Rhetorisien zijn redene formeren met claren
verstandeliken woorden / dit selue niet dat bachten dat vooren stellende / ..."
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„Breyl" werd in de Goudse editie van 1607 in „breydel" veranderd (102), al blijkt het nu niet een specifiek „Vlaamse" vorm of een
„Vlaamse" woord te zijn ("3).
Is er dan het geval van bet werkwoord „crijsschen" ! In de discussie
over 't gebruik van de stem beviel hem, d.i. J. Migoen, dit woord al
evenmin ; uit de context blijkt klaar dat het in deze passus niet ging
om „krijten of klagelijk wenen", doch am „luidkeels schreeuwen".
Dit laatste was in de XVIde eeuw – volgens Kiliaan (104)),_. een van
de toen gangbare, niet plaatselijk of gewestelijk gebonden betekenissen van „crijsschen" ; hetgeen J. Migoen niet blijkt te wenen. Hij
wilde denkelijk zeker spelen en verkoos dan ook „van luyde te
schrewen" boven „van luyde crijsschen", en „niet int luyde schreuen"
boven „niet int luyde crijsschen" (105).
*
(1553, fol. [A vij v°1) ; „Also moet ooc een goet Rhetorisien zijn redene
maken met dare verstandelijcke woorden / niet dat achter behoort te staen
voor stellende / ..." (1607, p. 16). Cfr. ook Kiliaan (1599) p. 22 : „Bachten. flan. j. achter. Retro, an-backe". Door wijziging van de zinsconstructie
in het laatste lid meende denkelijk J. Migoen zijn tekst klaarder te maken.
( 102 ) „Een koe met siden huyue oft een ezel met eenen vergulden toom
of breyl etc." (1553, fol. [A viij v°1) tegenover : „Een Koe met een sijden
huyve / oft een Ezel met eenen vergulden toom of Breydel etcetera" (1607,
p. 18).
( 1 ° 3) De Bo kent het. Cfr. L.-L. De Bo : Westvlaamsch idioticon ... heruitgegeven door Joseph Samyn. Gent, 1892. Cfr. s. v° : Breiel, Breidel, p.
161, doch het komt eveneens in de Thesaurus van Plantijn van 1573 voor
(als lemma : Breydel / ofte Breyel), terwijl dan weer anderzijds Kiliaan
deze vorm – „Breyl" – niet optekent. Volgens het Wdb. d. Ndl. Tad wordt
„Breidel in Zuid-Nederland samengetrokken tot Breiel, Breil ..." (Cfr. Wdb.
d. Ndl. Taal. Deel III (1902), col. 1207, s. v° : Breidel). Voor J. Migoen
zal het niet als een „Nederlandse" vorm kunnen Belden hebben.
(104) Cfr. volgende voetnoot.
(105) In de uitgave van 1553, fol. [B iiv0) luidde de passus : „Den derden
es eenen excessiuen voys / niet int luyde crijsschen als vooren verboden es /
Maer in groote ende tamelijcke veranderinghe ..." Migoen maakte hiervan :
„de Derde / is een over-stercke Voys niet int luyde schreuen ('twelck voor
verboden is) gelegen sijnde / maer in groote ende matelijcke veranderinge / ..." (1607, p. 21). L.-L. De Bo (Westvlaamsch idioticon ... Gent, 1892)
kent „krijschen" enkel als „krijten, klagelijk weenen" (cfr. p. 506, s. v° :
Krijschen). Doch voor het substantief „krijsch" geeft hij twee betekenissen
op : 1) „het krijschen, het weenen„ en 2) „kreet" ... een luyden crysch".
Kiliaan kent „krijschen" als : „exdamare, clamore.m edere, vociferari, maiorem
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En toch ! Deze sporadische bevliegingen van puristische scrupulositeit
ten spijt, alle „Vlaamse" woorden of vormen zijn blijkbaar daarom
nog niet uit de Migoen-versie van de Rhetorica van 1607 weggewerkt.
Inderdaad, meer dan een woord werd door hem – „stommelings"
zouden we nu kunnen zeggen – overgenomen.
Een oorzaak of een reden van of voor deze ogenschijnlijke willekeur is moeilijk te achterhalen ; anders gezegd : een klaar en juist
inzicht winnen in wat J. Migoen mag genoopt of bewogen hebben
om bepaalde woorden, die nochtans in zijn tijd als „Vlaams" beschouwd werden, te behouden, blijkt niet immer gemakkelijk.
Neem b.v. het geval „quets" in bet verhaal van Jan van Mussem
over een jaloerse bruidegom die zijn bruid „eenen grieuelijcken quets
ghegeuen [heeft)"
i Migoen nam zonder meer „quets" uit de
versie van 1553 over (107).
Beide „auteurs" – Jan van Mussem en Jacobus Migoen – gebruikten
denkelijk het woord in dezelfde betekenis, nl. deze van wonde, verwonding. In feite stonden ze voor twee woorden, „op verschillende
wijze gevormd" en waarvan de geslachten door elkaar liepen, doch
die toen in de praktijk in vorm en betekenis zo verstrengeld waren
dat het ene allicht voor 't andere kon gebruikt worden. In elk geval,
het Mnl. Woordenboek heeft slechts een enkel lemma, nl. „quets",
voor deze twee woorden
Kiliaan daarentegen wist van de
twee vormen af, en heeft dan ook zelfs twee lemmata, ni. „Quets"
(106) • J.
!

(108)
;
)

emittere vocem, ..." en „schreeuwen" als „screare, exscreare & clamare, exclamare, clamorem edere, vociferari. Gal. escrier, crier ; Ang. shrike, crye".
Er is nog een ander passage : „ ... mer wacht altijts van luyde crijsschen /
twelc meer der vrauwen / dan die statelicheydt der mannen toebetaemt"
(1553, fol. B ii), tegenover : „ ... maer Wacht u altijts Van luyde te schrewen
/ twelc meer den Vrouwen / dan de Mannen betaemt" (1607, p. 21). En
is het niet „stichtend" een tekst uit de Ad Herennium (nl. III. xii. 22)
hiernaast te leggen ? : d.i. „Acuta exclamatio vocem vulnerat ; eadem laedit
auditorem, habet enim quiddam inliberale et ad muliebrem potius vociferationem quam ad virilem dignitatem in dicendo adcommodatum".
( 106 ) Cfr. 1553, fol. {E viijvl.
k ) „Die bruydegom ... heeft heur eenen schadelijcken quets gegeven
ander therte ..." (1607, p. 68).
(108 ) Cfr. Mnl. Wdb. Dl. VI (1907), col. 891-893. In col. 891 wordt
s. v° : „quets", am. het volgende aangetekend : „ ... Oak Quetse (Quitse) ...
De woorden [i.e. Quets m. en o. en Quetse vr. en m.1 zijn op verschillende
wijze gevormd, maar kunnen niet goed meer gescheiden warden ; naast het
oorspronkelijke quets kan een door apocope uit quetse-gevormd gelijkluidend
woord hebben bestaan ; en ook de geslachten loopen dooreen".
'107
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en „Quetse". Het eerste woord, nl. „Quets", kende hij in de betekenis
van „Malum" en werd door hem als een archaisme, als een „vetuswoord" bestempeld ; het tweede woord daarentegen, d.i. in zijn grafie : „Quetse", werd volgens hem in de zin van „wonde" of „verwonding" gebruikt (o.m. als vulnus, laesio) ; het was daarenboven,
naar hij ons mededeelt, een „flandricum", m.a.w. een term die toen
in Vlaanderen in twang was. Bij de behandeling van „Quetse" verwijst Kiliaan naar : „wonde" en geeft als gelijkbetekenende Latijnse
termen : „Vulnus, lzsio, offensia, molum, dolor" (102).
De twee woorden liepen – zoals reeds gezegd – in het toenmalige
gebruik door elkander, qua vorm, qua betekenis. Voor Jan van Mussem bestond hier dus Been probleem : „Quets", zowel als het toen
verouderend typisch Vlaamse „Quetse" – ook als „Quets" to schrijven – kon hij, de West-Vlaming en de geleerde, die oudere woorden
en vormen kundig hanteren kon, zonder enige aarzeling inschakelen
en gebruiken in de zin van „verwonding". Bij J. Migoen stonden de
zaken toch enigszins anders, hij die „oude" of „verouderende", zowel
als zgn. „Vlaamse" woorden uitschakelen wilde.
En nu mocht dit woord „Quets" nog een „vetus-woord" zijn, en
mocht „Quetse" – of de variante ervan : „Quets" – een „Vlaams"
woord zijn dat in het werk van een West-Vlaming voorkomt, werk
dat in 't Brabant van toen gedrukt werd, toch vond deze term genade
in de ogen van Jacobus Migoen ! Wie zal dat verklaren ?
Bij 't illustreren van de „frequentatio" en bij het hierbij horende
opsommen van de minder gunstige karakteristieken van een bepaald
„personage" schrijft J. van Mussem dat deze zgn. „held" „sinen
ouersten wedersporrich" was (110)) .Deze term „wedersporrich" werd,
zelfs reeds voor de XVIde eeuw, in het Noorden gebezigd (m). Dit
neemt echter niet weg dat dit woord in de Migoen-versie voor „wederspannich" de baan moest ruimen (112).
Waarom ? Mysterie !
(109 ) Cfr. Kiliaan : Etymologicum ... (1599), p. 421. Onze Van Dale van
nu kent nog kwets in de betekenis van „kwetsuur", dock noemt het een
„verouderd" en „Zuidnederlands" woord. Hier wordt nog naar 2 „geslachten"
verwezen : v. (m.).
(110)) Cfr. 1553, fol. [G viij'°).
(111) Mnl. Wdb. Dl. IX. 's-Gravenhage, 1929. Cfr. col. 1676.
(112)) Cfr. 1607, p. 93. Kiliaan kent zowel „weder-spannigh" als „wedersporigh" ; hij localiseert het ene zo min als het andere.
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Dezelfde vraag rijst op bij de vaststelling van de wisseling van termen in het verhaal over de bruiloft te „Kana van Galilea", ni. in de
verwoording van de stelling dat Christus „de huwelijke staat" geeerd
heeft, ter bruiloft te Kana „het water in wijn verkeerende" ( 113 ). Het
laatste lid van de 1553-versie van dit mirakuleus verhaal werd door
J. Migoen in 1607 gewijzigd : Christus was daar „het Water in Wijn
veranderende" (114).
Werd „verkeeren" in deze betekenis door hem als een verouderd
woord beschouwd ? Of werd de transitieve betekeniswaarde van dit
werkwoord in 1607, in 't Noorden, althans door Migoen, niet langer
aangevoeld ?
Terloops nog dit : J. Migoen blijkt niet altijd gevoelig geweest te
zijn voor de stilistisch-gezien minder gunstige gevolgen van het gebeurlijk wegwerken van een „Vlaams" woord dat hem hinderen zou.
Koelweg vervangt hij „hy gaet elck beschicken in zijn plaetse ende
in goeder ordinancien stellen" ( 115 ) door „hij gaet elek [sic] stellen
in zijn platse [sic) ende in goeder Ordinancien stellen" (116 ) Deze
herhaling van „stellen" bleek hem niet te hinderen : hier niet, en
elders al evenmin Inderdaad, ook daar waar hij een „oud" of een
„vreemd" woord wipte bleek hij zich niet immer te bekommeren over
de mogelijke weerslag stilistisch gezien dan – van het inschakelen
van het vervangstuk dat hij gekozen had (117).

OUDE WOORDEN

Migoen hield ook niet van „oude" woorden. Denkelijk is het daarom
dat hij b.v. „vaar", als synoniem met „vrees", uit zijn nieuwe versie
van de Van Mussem-tekst weerde !
Was het de nuchtere, zakelijke overweging dat het wegwerken van
deze belemmeringen de verspreiding van zijn uitgave vergemakkelijken zou, die hier de doorslag gaf ? Het lezen, zelfs van een handboek, mag toch geen hordenloop warden ! Of plooide hij zich naar
( 113 ) Cfr. 1553, fol. [C viij).
(114) Cfr. 1607, p. 43.
( 115 ) Cfr. 1553, fol. A vij.
(116) Cfr. 1607, p. 15.
( 117 ) Cfr. infra.
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de stilistische richtlijnen die, herhaaldelijk zelfs ( 118 ), in diezelfde
Rhetorica die hij herdrukte, uitgestippeld werden ? In deze handleiding werd immers voorgehouden dat redenaars en schrijvers, inzake
het woordgebruik, zich naar bepaalde regels te voegen hadden ; zij
moesten o.m. „alien vreemden, ongheuseerde onuerstandelijcken
woorden" of „alle vreemde ende onbekende woorden" mijden ("9).
Opmerkelijk hierbij is dat wanneer Jan van Mussem een kraal van
voorbeelden van „vreemde ende onbekende woorden" aaneenrijgt,
nl. „eestere (120) iuyt (121) / ioye ( 122) / cume (123) / rabbot ( 124 ) /
(118) 0.m. 1553, fol. [C vj) : „Ooc moet men wachten van alien vreemden ongh.euseerde / onuerstandelijcken woorden / in dye welcke / metgaders
ooick in dye onbequaemheyt der woorden / dye ongheleerde dichters hedensdaechs so meesterlijc ontsinnen / dat si meer schijnen vreemde wtlantsche /
wilde barbaren te wesen / dan ingheboren Vlaminghen / oft dat si als dese
boose blijters een arragoensch oft ghemaecte tale spreken willen / die niemant
dan si selue verstaen en soude". en fol. G i : „Men sal noch schuwen alle
vreemde ende onbekende woorden / als eestere /iuyt / ioye / cume / rabbot
rijueel, etc.".
(119) Cfr. voetnoot nr. 118.
( 12 °) „Eestere" als onz. subst. zou volgens Kiliaan „fland. brug." zijn in
de betekenis van „tuin met vruchtboomen of met plantsoen", ook „pleziertuin". Cfr. Wdb. Ndl. Taal. Dl. VI (1912), col. 394-395, s. v° „Heester 3 /".
In West-Vlaanderen : Boomgaard. Met verwijzinge naar Kiliaan. In feite
schrijft Kiliaan (1599) p. 107 s. v° : „Fester" als volgt : „Fester /ester /
heester. Frutex, talea, arbuscula", met ander het daarop onmiddellijk volgende
dubbele lemma „eester / heester" „.fland. brug. Hortus, pomarium", met een
verwijzing zonder meer naar „Heester / hester .j. eester" op p. 178.
(121)) „Iuyt". Kiliaan (1599) p. 216 vermeldt dit woord zonder verdere
aanduidingen, behalve dan de betekenis, nl. „Iubilum, iubilatus". Ook
„iuyten iuychten. Iubilare. & Vociferari & Ouare", zowel als „iuytinghe,
Iubilatus, iubilum" kent hij (Cfr. p. 216. Cfr. s. v° „joyten" in Mnl. Wdb.
Dl. III (1894), col. 1054. Cfr. oak s. v° „Juyten" in De Thesaurus van
PlantUn van 1573. 's-Gravenhage, Mouton, 1972.
(122) Kiliaan stelt „Joye" als een „vetus-woord" voor. Cfr. Etymologicum
(1599), p. 215, s. v° : „Joye. vetus. Voluptas, gaudium. Gal. ioye Ang.
ioye". Ditzelfde woord kan eveneens in de zin van „juweel" gebruikt warden. Cfr. Kiliaan (1599), p. 215.
(123) „Come" „met moeite, nauwelijks, ter nauwer flood". Cfr. Mnl.
Wdb. Dl. III (1894), col. 2204-2208. Cfr. ook De Thesaurus van Plantijn
van 1573. 's-Gravenhage, Mouton, 1972. S. v° : „kume". Ook Kiliaan (1599)
p. 267 kent het woord. Cfr. s. v° „Kuym / kume. - .j. nauwelijck. Vix,
difficulter, a2gre" ; hij zegt niet dat het een „oud" woord of archaisme is ;
doch stipt wel het gebruiksareaal aan, nl. ger. sax. fr?). hol. sicamb.
In Het Tetraglotton van 1562 ('s-Gravenhage, Mouton, 1972) kan men
op p. 327 s. Nr° „Vix" „kuym" vinden naast „Nauwelicx".
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rijueel" (x25), ze op een snoer tezamen schuift en ze zo voorlegt, hij
– en na hem ook een J. Migoen – naast zgn. „bastaardwoorden" zoals
b.v. „ioye" en „rijueel" om er een paar uit te lichten ook woorden
hanteert die geen ontleningen zijn, doch „oude" woorden, waarvan
sommige elders als typisch „Vlaams", en een zelfs als „Brugs", door
Kiliaan b.v. vermeld worden.
Inderdaad, te mijden waren z.i. niet alleen ontleningen van vreemd
allooi, doch zelfs woorden uit eigen wide taalschat die in feite toen
reeds meer en meer in onbruik geraakten. In deze zin kan men toch,
ongheuseerde onuerstandegelet o.m. op de context, termen als „
onbekende woorden ..." opvatten. De
lijcken woorden ..." en „
voorbeelden, die in dit verband door Jan van Mussem aangehaald
cume ...", kunnen tot staving
iuyt /
worden, zoals „eestere /
van deze interpretatie hierbij betrokken worden.
Dus niet alleen „uitheemse" woorden, die als vreemde vogels, met
pen en veer van allerlei krul en kleur, en die met allerhande gekir
en gekor, gekras en gekakel, .fluiten en slaan in onze streken over
neerhof van onze taal neergestreken waren, moesten redenaar en
schrijver schuwen. Ook de oude woorden vielen te weren ; want, al
waren ze als stamgenoten te beschouwen en al wisten deze als dusdanig dan ook wat „hou en trou" betekenen en kosten kon, en al
hadden ze van langsher aan dezelfde dis in hetzelfde stamhuis aangezeten, ze hadden geleidelijk minder en minder vaak onder hetzelfde
dak van vroeger de goeie warmte van de omgang met bloedeigen
hartsverwanten gezocht, en doken thans nog slechts of en toe op als
verlegen dolaards in een inmiddels grondig gewijzigde wereld.
M.a.w. het oud woordalaam liet men best wegzinken in 't kleverig
slib van alles wat sleet en sterven kende. Noch Van Mussem, noch
Migoen schenen het geloof van een Ronsard of van een du Bellay
(124) „Rabat" in de zin van „sluisje" zou volgens Kiliaan een „Vlaams"
woord zijn (rabot fland. j. sluyse). Cfr. ook L.-L. De Bo : Westvlaamsch
idioticon heruitgegeven door Joseph Samyn. Gent, 1892. Cfr. col. 939,
s. v° „rabot". Cfr. ook Mnl. Wdb. Dl. VI (1907), s. v° : rabat. Kiliaan
kent dit woord in drie verschillende betekenissen. Cfr. p. 423, nl. als :
„sluyse. Cataracta", als : „tegenheyd. Aduersitas" en als „Obex, obstaculum" ;
in die betekenissen wordt het in „Vlaenderen" gebruikt, m.a.w. het is een
„fiand.-woord".

(125) Over „rijueel", woord van Franse afkomst dat reeds in 't Mnl.
gebruikt werd, cfr. Mnl. Wdb. Dl. VI (1907) col. 1466-1469, s. „Reveel
(Reveel, Reviel)".
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in 't oude woord te delen (126 ) of de weg, die Horatius eeuwen
geleden gewezen had, te willen opgaan.
De voorbeelden die Jan van Mussem ter zake gaf en die Jacobus
Migoen zonder meer overnam wijzen in deze richting. Ten tweede
zijn er de feitelijke ingrepen van J. Migoen in de eigenlijke tekst van
de handleiding van Jan van Mussem zelf – ingrepen, die van dezelfde
opvatting getuigen.
*

Hieronder volgen een paar voorbeelden van het weren van oude
woorden die, meen ik althans, deze stelling illustreren kunnen en haar
tevens wellicht stutten en steunen zullen. Volgens J. Migoen moesten
verouderde en verouderende termen best door andere vervangen worden ; dit is alleszins af te leiden uit het resultaat van het bewerkingsprocede dat hij op zijn basistekst van 1553 toepaste.
Is daar eerst „vaar" !
„Vaar" in de betekenis van „angst of sdhrik" werd denkelijk door
J. Migoen als „oud" woord ervaren, en meteen terzijde geschoven
ten bate van. „vreese". Hij vond nog in de 1553-versie : „ ... maar ghi
hebt vaer van een quaet ... wijf" (127 ) ; dit valt in de druk van 1607
te lezen als : „maer ghij hebt vreese voor een quaet ... wijf" (128).
Migoen moet het gevoel gehad hebben dat dit woord „vaar" in het
geheimzinnig drijfzand van de immer-bewegende taal aan 't verzinken
was en dat het nog slechts af en toe op een gulpende opstuwing
tijdelijk in 't licht kwam.
(126 ) Ronsard stelde a.m. : „Tu ne desdaigneras les vieux mots Francois ..."
in zijn Abregg de P Art poetique franfois van 1565. Cfr. Vol. II p. 1008 in :
Les Oeuvres completes. Texte etabli et annoti par Gustave Cohen. Paris,
Gallimard, 1958. (Bibliotheque de la Pleiade). J. du Bellay was niet minder
formeel toen hij in Bk II, Cap. VI van zijn „Deffence ..." de raad gaf :
„Quand au reste, use de motz purement francoys, non toutesfois trop cornmuns, non point aussi trop inusitez, si to ne voulois quelquefois usurper et
quasi comme enchasser ainsi qu'une pierre precieuse et rare, quelques motz
antiques en ton poeme ...". Cfr. p. 256-257 in : Joachim du Bellay : La
deffence et illustration de la langue francoyse. Edition critique par Henri
Chamard. Paris, 1904.
/127
k
) Jan. van Mussem : Rhetorica ... Antwerpen, 1553. Cfr. fol. D iii.
Voor zover ik zag was dat de enige passus waarin „vaar" voorkomt ; „vreese"
was het woord dat J. van Mussem in zijn Rhetorica gewoonlijk bezigde. Cfr.
o.m. fol. [J ivi°1 ; fol. J ij ; fol. {J viij) en fol. K i. Tenzij zijn Antwerpse
drukker bier ingegrepen heeft !
•128
k
) Jan van Mussem : Rhetorica ... Gouda, 1607. Cfr. p. 47.
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En dit toen beseffen was de samenhang der dingen juist zien, want
in deze betekenis begon dit woord inderdaad te dien tijde zijn gangbaarheid in te boeten. Dit leert ons althans het WNT ( 129 ), al is het
verwachte vet. of vetus bij Kiliaan bij dit woord achterwege gebleven (1").
Vermeldenswaard is wellicht dat, al schuwde J. Migoen het woordje
„vaar", hij nochtans het adjectief „vervaard" kende en het ook bezigde ("1).
Wellicht mag bier nog op het „tweeslachtig" geval van „grieuelijck"
gewezen worden : een oud woord en tevens een woord van Latijnse
herkomst dat, langs het Frans am, reeds in 't Middelnederlands in
ons gebied ingang gevonden had. Ook geen onbekende voor ons : we
hadden het er immers al over bij het behandelen van „quets", nl. bij
het doorlichten van de formule de „grieuelijcken quets" van Jan van
Mussem (132x) ,formule die in de Migoen-versie : de „schadelijcke
quets" geworden is ( 133). Hier is het de term „grieuelijck" die voor
ons belangwekkend is. Inderdaad, dit woord van vreemde oorsprong
dat reeds in 't Mni. in zwang was, was in Migoens tijd aan 't wegebben. In Mnl. teksten komt het herhaaldelijk voor in de zin : „zwaar,
ernstig", „Bepaaldelijk voor verwondingen. Hoonend, smadelijk, met
het bijdenkbeeld van pijnlijk" (1"). Zo vatte ook Jan van Mussem het
blijkbaar op. J. Migoen vervangt het echter door het banale, en zelfs,
in dit verband haast tautologische „schadelijcke". Mag men uit deze
(129) Cfr. Woordenboek d. Ned. Taal. Dl. XVIII (1958). Col. 53 : „In
N. Ndl. is het woord [d.i. „vaar") na de 17de E. zoo goed als niet meer
aangetroffen en werd in de 18de E. niet meer begrepen". Dit proses had
zich, denkelijk toen reeds, d.i. 't begin van de XVIIde eeuw in 't Noorden
ingezet, vermits J. Migoen het raadzaam vond „vaar" door „vreese" te
vervangen.
(13°) Cfr. Kiliaan : Etymologicum (1599). S. v° „Vaer" leest men eenvoudig : „Metus, terror, horror : & Periculum. gal. effroy, frayeur ; ang. feare".
In De Thesaurus van Planten van 1573 ('s-Gravenhage, Mouton, 1972) komt
op fol. [I i'n0) „Vaer" als lemma voor. Opvallend is dat hier van „angst of
vrees" geen sprake is ; „Peril, danger. Periculum" — de betekenis die Kiliaan
later als tweede vermelden zal — is de enige die hier aangeduid wordt.
(131) Cfr. 1553, fol. [G vij y°) : „ghi lieden cleynmoedich ende veruaert
zijt" >< 1607, p. 92 : „ghij lieden deynmoedich ende vervaert sijt".
(132) Jan van Mussem : Rhetorica ... Antwerpen, 1553. Cfr. fol. [E viijv°).
(133) Jan van Mussem : Rhetorica ... Gouda, 1607. Cfr. p. 68.
(134) Cfr. Mnl. Wdb. Dl. II (1889), col. 2137, s. v° : Grievelijc. Cfr. ook
WNT. Dl. V (1900), col. 689.
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verwisseling niet afleiden dat, alhoewel het Mnl. het adjectief „grievelijc" kende en Jan van Mussem het in het midden van de XVIde
eeuw gepast hanteren kon, deze term reeds op 't einde van dezelfde
eeuw stilaan in onbruik aan 't vallen was en geleidelijk uitgestoten
werd ?
Treffend is ook dat Kiliaan het niet kent ; wel vermeldlt hij
„grief", waarbij hij aantekent : „fland. Graue, asperum, malum, incommodum, molestia, nocumentum, dolor. gal. grief, graf ; ang.
griefe" ; hij kent ook „Grieue .j. grief. Nocumentum" en „grieuen"
als „nocere". Dit werkwoord is ook volgens hem, zoals „grief" ten
anderen, een „Vlaams" woord. Vermeldenswaard is dat „Grief"
echter ook als lemma in zijn „Appendix" van o.a. vreemde woorden
met de omschrijving : „Graue, asperum, molestum, molestia" eveneens voorkomt.
Is het vermetel uit dit alles te besluiten dat J. Migoen dit woord
„grievelijc" vallen liet, veeleer omdat het voor hem een archalserend,
een toen nog slechts zelden voorkomend woord was, dan dat hij het
zou aangevoeld hebben als een te schuwen typisch „Vlaams" of een
te mijden bastaardwoord ?
*

In 't mijden van het „oude woord", zomin als intake spelling of
afwijzing van „Vlaamse" woorden en vormen, was J. Migoen consequent. En gelukkig maar ! Is daar immers het geval „leuteraar" en
„leutering" dat m.i. in meer dan een opzicht belangwekkend is.
Belangwekkend inderdaad, omdat het spel dat Migoen met deze
woorden speelt, ten eerste, andermaal licht werpt op de manier
waarop hij zijn basistekst „verbeterde", in casu op de bijwijlen inconsequente houding die hij in dezen aannemen kon. Het levert ten
tweede, na een onderzoek over deze aangelegenheid, dat nochtans
vluchtig en aan de oppervlakte blijven moest, een bewijs te meer van
de degelijkheid en de betrouwbaarheid van het le)dcografisch werk
van onze Kiliaan.
Twee passages uit de Rhetorica zijn bij dit geval te betrekken.
In de druk van deze handleiding van 1553 leest men in verband
met de diagnose die daar gesteld werd over het toenmalige verpeste
geestelijk en sociaal klimaat – dat uit de hang van de mens-van-toen
naar vals spel, bedrog en oneerlijkheid geboren was – de volgende
bewering van Jan van Mussem : „nv ter tijt es si quaet ende schadelic
der gemeenten // Wt causen / want die menschen nv seer zuerin-
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ghe / lueteringhe / ende onrechtueerdicheyt ghenegen zijn / so dat
wij dicwils sien / hoe si hem niet en schamen / met lueghene teghen
die warachticheyt te stellene" ( 135 ). In 1607 is dat geworden : „ nu
ter tijt is sij quaet ende schadelijc der Gemeenten uyt sake dat de
Menschen nu seer tot zeutringe / leuteringe / ende Onrechtveerdicheyt
(136).
genegen zijn
Zonder diep in te grijpen heeft J. Migoen in zijn „hertaling" de
formulering van de beoordeling van de toenmalige toestand door een
Jan van Mussem haast woordelijk overgenomen ; alleen „zueringhe"
uit de Antwerpse druk werd — door zetfout of niet ? — tot „zeutringhe" vervormd ( 137) ; „lueteringhe" is echter „leuteringe" gebleven.
Dan is er nog een tweede belangwekkend citaat voor te leggen.
Inderdaad, in een andere passus van de 1553-editie gaat het om
het probleem van de interpretatie van een testament ; zal deze gebeuren, of naar de letter van 't geschrift, van „de wet ende ordinancie", of naar de szin en geest van het stuk, hierbij rekening houdend
met de bedoeling van de steller van deze laatste wilsbeschikking ? In
dit bepaald fragment wijst Jan van Mussem erop dat het sums juist
de doenwijze en gedraging van de „lueraer of to luteraer" zijn kan
zich krampachtig aan de dode letter van het woord, zoals dit er geschreven staat, vast te klampen : „Voort sal hi segghen dat het doene
es van een lueraer of luteraer / so seere die woorden van tghescrifte
te volghen / ende niet den sin noch den wille vanden ghenen diet
ghescreuen heeft" (188).
J. Migoen halveert het voor ons belangwekkende doublet, dat
echter bij nader toezicht er geen blijkt te zijn ; hij drukt o.m. : „Voort
sal hij segghen / dat tdoen is van een leuteraer / so seer die woorden ... te volgen ..." ("9).
Het lijdt geen twijfel — de context wijst dit in beide gevallen uit —
dat „luteraer" of „leuteraer" hier zoveel betekent als „vervalser, bedrieger, oplichter", en dat het „lueteringhe" van zoEven hier voor
„vervalsing, bedrog, oplichterij" staat.
(185) Jan van Mussem Rhetorica ... Antwerpen, 1553. Cfr. fol. AiiijCA iiijr).
(136) Jan van Mussem Rhetorica . . Gouda, 1607. Cfr. p. 10.
(137) „Zeutringe" wellicht ander invloed van het onmiddellijk daarop
volgende „leuteringe" ?
(138) Jan van Mussem : Rhetorica . .. Antwerpen, 1553. Cfr. fol. F iij.
(189) Jan van Mussem : Rhetorica ... Gouda, 1607. Cfr. p. 72.
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Komt daarbij dat „luteraer" als synoniem voor „lueraer" kan genomen worden ; en „lueraer" betekende o.a. ook „bedrieger", „fraudator" (140).
Ten derde is er het gelijkschakelen van „lueteringhe" of „leuteringe" met „zueringhe" of „zeu(t)ringe" (141),
) of althans het tillen
van beide in hetzelfde viak als dit van de „onrechtueerdicheyt", d.i.
van de oneerlijkheid, onbillijkheid en ongewettigdheid.
Is het dan niet verantwoord te menen dat „leuteraer" „bedrieger,
oplichter" betekenen zou ? en dat „leuteringe" voor „bedrog, oplichterij" staat ? M.a.w. dat Kiliaan gelijk heeft als hij ons mededeelt
dat „loteren, leuteren", naast de betekenis „treuzelen", ook deze van
„bedriegen" heeft of tenminste toen nog had ( 142 ) ? – een betekenis
die toen toch wellicht aan 't wegdeinen was !
Legde hij, Kiliaan, geen bescheiden voor om deze verklaring te
staven, en hadden de redacteurs van het Middelnederlandsche Woordenboek (143),
) of dezen van het Woordenboek der Nederlandsche
Tad (144) geen bewijsplaatsen ter zake kunnen aanhalen, de Rhetorica
(140) Cfr. Kiliaan s. v° : „loren : Carptim, minutatim & ignaue aliquid
agere" ; is er dan nog de uitdrukking „loren ende soren" ; oak : „lorer :
Frivolarius, gryptopola", en „lorer ende sorer : „impostor, fraudator, ignauus
in re debita praestanda" ; ook „lorerije : impostura, fraus ...". In het Mnl.
Wdb. Dl. IV (1899), col. 429 : s. v° : Leuren, verwijzing naar Lore en Loren
in Dl. IV (1899), col. 804, In col. 429 wordt ook verwezen naar L.-L. De Bo ;
deze kent „leure" als „deugniet, schelm, fielt". Cfr. J. J. Mak : Rhetoricaal
Glossarium. Assen, 1959. Op p. 245 signaleert J. J. Mak de verkleiningsvorm
Leurken, in de betekenis van „deugniet". Cfr. ook Wdb. d. Ndl. Tad. Dl.
VIII, Iste st. (1916), col. 1698 : Leuren (II), 2 : in de zin van „bedriegen".
(141) Cfr. Kiliaan s. v° : „seuren" ; hij verwijst U naar „soren" ; welnu,
„soren / be-soren 7" betekenen : „fallere, decipere". S. v° : loren leest U bij
dezelfde Kiliaan : „loren ende soren" : imponere alicui, fraudare aliquem" ;
cfr. ook „lorer ende sorer impostor, fraudator, ignauus in re debita praestanda".
Cfr. ook J. J. Mak : Rhetoricaal Glossarium. Assen, 1959. Daarin s. v° :
„zeuren" p. 526. In sommige dialecten van nu betekent „zeuren" „bedriegen",
„bedotten", „vats spelen".
(142) Cfr. Kiliaan s. v° : loteren .j. leuteren. Moran, differre, & Fallere,
decipere. Loterer : Cunctator & Fallax. Cfr. ook s. v° : Leuteren .j. loteren.
Moran ; van „Fallere" of van „decipere" is hier geen sprake.
(143) Cfr. Middelnederlandsch Woordenboek. Dl. IV (1899), col. 832,
s. v° Loteren (Leuteren). II. Trans. 2 : „ Ook van de door Kil. opgeteekende beteekenis bedriegen (loteren .j. leuteren, fallere, decipere, loteren,
fallax) is tot heden in het Mnl. geen voorbeeld gevonden".
(144) Cfr. Woordenboek d. Ndl. Taal. Dl. VIII. l ste stuk (1916), col.
1704, s. v° „Leuteren" : „Van verwantschap met andere woorden, met name
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van Jan van Mussem is in facto, in dit verband althans, een onvervalste bran waaruit het mogelijk is een paar getuigenissen, die in deze
aangelegenheid dienen kunnen, te putten. Deze kunnen gebruikt
warden tot bevestiging van de stelling, of zaals sommigen het willen
doen voorkomen : de eenvoudige „bewering" van een Kiliaan. M.i.
bewijzen deze passages alleszins dat de verklaring die Kiliaan van
„leuteren" in zijn Etymologicum, s. Ve : „loteren leuteren", gaf geen
laze bewering was, en thans niet langer als dusdanig kan beschouwd
warden. De uitspraak van het WNT dat een bewijs voor het toekennen van de betekenis „bedriegen" aan „loteren / leuteren" door
Kiliaan „ ... tot heden nergens elders aangetroffen is" (145 ) kan
derhalve herzien warden tot meerdere eer en glorie van onze XVIdeeeuwse lexicograaf.

Ook sommige oude vormen heeft J. Migoen uit zijn herziene tekst
geweerd.
De participia „gedregen" en „geslegen" waarop reeds gewezen
werd kunnen oak als Middelnederlandse dus, oude vormen
beschouwd.
Hier gaat het veeleer, en dan nog terloops, over enkele andere
oude spraakkundig-persoonlijke vormen van het werkwoord, o.a.
een 3de persoon enkelvoud praesens, die J. Migoen meestal, dus
alweer niet altijd, moderniseert. Daarenboven, Migoen gaat niet
alleen inconsequent te werk, dock hij bewijst bier tevens andermaal,
en dit a.m. door de overname van een vorm die blijkbaar zelfs in
het Middelnederlands niet vaak voorkwam (146), hoe conservatief hij
zijn kon. Of zijn deze relicten veeleer bewijzen van achteloosheid,
of zelfs van slordigheid van zijn kant ?
de groep waartoe got. luton, bedriegen, behoort, is niets met zekerheid te
zeggen ; men neemt deze voornamelijk aan op grand van 't feit dat aan
loteren, leuteren ook de beteekenis bedriegen toekent, matar die is tot heden
nergens elders aangetroffen". Het WNT. Dl. VIII. i ste stuk (1916), col.
1708 kent „Leuteraar" slechts als „Treuzelaar".
(145) Cfr. vorige voetnoot. Wellicht duikt wel Bens een gelijkaardig voorbeeld uit een Mnl. tekst op, en dan komt ook col. 832 in Dl. IV (1899) van
het Mnl. Wdb. voor herziening in aanmerking.
(146) A. Van Loey : Middelnederlandse Spraakkunst. I. Vortnleer. Tie dr.
Groningen, 1973. Cfr. p. 56 in § 49. d. 3 : „De oudere voile vorm op -et
is zeldzaam".
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De behandeling van de werkwoordelijke vorm „heuet" en de overheveling ervan in de uitgave van 1607 of zijn aanpassing aan 't spraakgebruik van toen zouden haast als een klassiek voorbeeld van de
houding, die Jacobus Migoen in dit en andere soortgelijke gevallen
aannemen kon, voorgehouden kunnen worden.
Inderdaad, „hi heuet" van de Antwerpse druk wordt gewoonlijk
in de 1607-versie „hij heeft" ; het valt dan ook licht enkele voorbeelden voor te leggen als bewijzen van de poging van J. Migoen om
stelselmatig de oude vorm, nl. „heuet", uit zijn nieuwe uitgave weg
te werken ("7). En toch komen er nog minstens een paar gevallen
voor waaruit blijkt dat ook de „heuet-vorm" in de versie van 1607
toch nog ingeslopen is (148).
Benevens „heuet" zijn er nog andere verbale vormen, zoals
„brenghet", „verbiedet", „hi meenet", „hi draghet", die in de versie
van 1607 onaangeroerd overgenomen zijn, en daar nu als fossielen
ingebed liggen – stille getuigen van de „oorspronkelijke" tekst (149),
di. van de druk van 1553.
(147) Cfr. 1553, fol. [A vij) : „Als hi gheuonden ende vercreghen heuet
al zijn materie ..." >< 1607, p. 15 : „Als hij gevonden en verkregen heeft
al zijn stoffen ..." ; 1553, fol. [D viij vl : „gesien of betraept heuet gheweest" >< 1607, p. 56 : „gesien oft betraept heeft geweest" ; 1553, fol.
[G viijj : „meer quaets ... dan desen N ghedaen heuet ?" >< 1607, p. 93 :
„meer quaets ... dan desen N. gedaen heeft" ; 1553, fol. [D iiij v°) : „ ... dat
hijt ... ghedaen heuet" >< 1607, p. 50 : „dat hijt ... ghedaen heeft" ; 1553,
fol. {D vj) : „die hi gheallegiert heuet" >< 1607, p. 52 : „die hij bij-gebrocht
heeft" ; 1553, fol. (E viij) : „ ... hoe dat by ... oneerlijcke conuersatie ghehadt heuet metter bruydt" >< 1607, p. 68 : „hoe dat hij ... oneerlijcke
omgang gehat heeft metter bruyt." ; 1553, fol. [F ij vl : „ende geordineert
heuet ..." >< 1607, 71 : „ende geordineert hevet" ; twee regels verder
[F ij v l : „niet geweten en heuet" dat op p. 71 van de 1607-uitgave weergegeven werd als „niet geweten en hevet", en enkele regels verder heeft men
dan weer op folio [F ij vl : „geordineert heeft" en letterlijk hetzelfde op
p. 71. Inderdaad ook in de Antwerpse druk vindt men of en toe „heeft" ;
cfr. b.v. fol. [A. vij).
(148) Cfr. voorbeelden op 't einde van de vorige voetnoot.
(149) Cfr. 1553, fol. [E vij)-( vij'o) : „Als daer een man // ... eenen
anderen ter doot brenghet." >< 1607, p. 66 : „Als daer een man ... eenen
anderen ter dood brenghet." ; 1553, fol. F iiij : „deene [wet] beueelt / ende
dandere verbiedet" >< 1607, p. 74 : „ ... deene beveelt / ende dander verbiedet ..." ; 1553, fol. [H viij vl : „ ... / die ghi meenet beter te wesen dan
die uwe." >< 1607, p. 107 : „ ... die ghij meenet beter te wesen dan die
uwe." ; 1553, fol. [H iij vel : „ ...die quade vruchten draghet ..." >< 1607,
p. 98 : „ ... die quade vruchten draget ...".
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Op het stuk van het manipuleren van sommige verbuigingsvormen
liet J. Migoen zich ook niet onbetuigd, en wijst hij bepaalde „Vlaamse" vormen af.
De meervoudsvorm van „landschap" (enkelv. toen ook : „lantscep"
of „scip" ( 150)) was nog „lantschepen" in de uitgave van 1553 ( 151 ) ;
in de Goudse druk van 1607 daarentegen is deze vorm van „kustmiddelnederlands" ( 152 ) „lantschappen" geworden ( 153 ) ; J. van
Mussem of zijn Antwerpse drukker (of beiden ( ?)) had de pluralisvorm „-schappen" af en toe ook al gebeziigd (154).
Opvallend is in een van de vorig geciteerde passages in deze opsomming van : „personen / lantschepen steden / casteelen / plaetsen /
berghen / landauwen / wateren / zeeden / riuieren / fonteynen / ..." ( 155) etc. het voorkomen van de pluralisvorm van „zee",
nl. „zeeden" met de hypercorrecte -d (156). Bijkbaar wist J. Migoen
geen blijf met deze -d, hij liet ze vallen, zonder meer ; en wat overbleef, nl. en d.i. de uitgang van de pluralisvorm, werd gewoonweg
voegwoord (en). Resultaat : de tekst – zoals deze er nu staat – klinkt
en zingt ; het beeld ervan werkt storend, nu J. MigoerLer „ ... bergen,
(150) Cfr. s. v. Lantscap in Mnl. Wdb. Dl. IV. 's-Gravenhage, 1899. Cfr.
col. 140.
(151) Cfr. 1553, fol. C iiij : „Dese maniere als materie der Rhetorijcken /
es gelegen in deser ende der gelike saken. Te wetene in bescrijuinge van
sekeren personen / lantschepen steden / casteelen / plaetsen / berghen /
landauwen wateren / zeeden / riuieren / fonteynen / weghen / ... .
(152) A. Van Loey : Middelnederlandse Spraakkunst. I. Vormleer. 7e dr.
Groningen, 1973. Cfr. p. 11, voetnoot 1.
(153) Cfr. 1607, p. 36 : „Te weten in bescrijvinge van sekere persoonen /
lantschappen Steden / Casteelen / plaetsen / bergen / landauwen / wateren
/ Zee en / Rivieren / Fonteijnen / Wegen / ...". In de druk van 1553 is er
een vermelding van het gebrekkig alaam, van een timmerman, d.i. van de
„quade instrumenten" die deze hanteert, (1553, fol. [B jv09) ; Migoen zet
dat over in : „gereet schapen" – „quade gereet-schapen" – die de „constenaer
oft Timmerman" beletten zullen degelijk werk to leveren. (Cfr. 1607, p. 20).
(154) Cfr. 1553, fol. A iij : „ ... ghemeynschappen verbonden ende vrientschappen gemaect", een tekst die J. Migoen in 1607 letterlijk – op een letter
en 2 hoofdletters na – kon overnemen (1607, p. 8).
(155) Cfr. 1553, fol. C iiij.
(156) A. Van Loey : Middelnederlandse Spraakkunst. II. Klankleer. Groningen, Wolters. Cfr. § 115 g. Cfr. s. v° : „See" col. 856-858 in Mnl. Wdb.
Dl. VII. 's-Gravenhage, 1912. Uit het laatste kwart van de XVde eeuw komt
een vorm „zeede- in col. 858 voor.
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landauwen / wateren / Zee en [sic) / Rivieren / Fonteijnen ..." van
gemaakt heeft (157).
Stand J. Migoen huiverig tegenover het „oudere" woord, toch heeft
hij er sommige in zijn herziene versie van Jan van Mussems tekst
opgenomen. Hetzelfde kan gezegd over zijn houding tegenover en
zijn behandeling van oudere taalkundige vormen.

VREEMDE WOORDEN

Zijn er dan de „vreemde" woorden, die, volgens de programmatische
verklaring van J. Migoen op zijn titelblad zelf reeds, en ook elders
in zijn druk, geweerd werden !
„Bastaardwoorden" vormden inderdaad de derde groep van termen
die J. Migoen meende te moeten „uijtroeden", zoals hij deze ingreep
in zijn basistekst zo radicaal, zo uitdagend zelfs, op het titelblad van
zijn „verbeterde" uitgave heette. Hij beweerde deze woorden weg te
werken door ze door zgn. „recht-duijtsche" te vervangen.
Te bedenken valt in dit verband dat Jan van Mussem zelf, dus de
eigenlijke auteur of bewerker van de Rhetorica, als „purist" bekend
staat. En in zekere zin en mate was hij dat ook. Hij bleef echter
gematigd in zijn stelling en praktijk inzake het bezigen of het verwerpen van het vreemde woord. In de tekst van zijn handleiding
over de „const van wel-segghene", zoals deze in 1553 te Antwerpen
gedrukt werd, komen er dan ook nog betrekkelijk veel uitheemse
termen voor ; meestal waren deze na lichte aanpassing uit het Latijns
taalgebruik overgenomen ; de aanbreng uit het Frans blijkt aanzienlijk
Beringer te zijn (157b18).
Met J. Migoen daarentegen liggen de zaken anders. In zijn ingrijpen in deze sector van het woordgebruik van Jan van Mussem
ging hij lustig en zelfs loshandig met schaar en snoeimes om, en
griffelde, ter vervanging van 't weggesneden takhout, menige nieuwe
(157 ) Cfr. 1607, p. 36.

(157bis) De uitkomsten van een onderzoek, gedaan door Marie-Dominique

Dekeyser, blijken althans in deze richting te wijzen. Cfr. de onuitgegeven
Leuvense licentiaatsverhandeling (KU Leuven. Fakulteit van de Wijsbegeerte
en Letteren. Romaanse Filologie) door Naar in September 1982 voorgelegd,
onder de titel : Les emprunts franfais dans le „Vocabularius" de Jan van
Mussem (Anvers 1553). Edition et etude des formes A-D . Met dank aan S.
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entloot in van eigen gewas, van eigen bodem, vaak zelfs van eigen
gewin.
Niet dat J. Migoen alle vreemde woorden verworpen heeft, of dat
hij eenzelfde bastaardterm altijd op dezelfde manier zou behandeld
hebben ! Zijn houding in dezen was verre van immer consequent te
zijn.
Wel steekt hij reeds de trompet onmiddellijk na 't afrollen van
zijn lange titel ; de afkondiging van de „uijtroedinghe vande uijtheemse woorden" klaroent U tegen vanaf het eerste contact met het
titelblad. Nog scherper en klaarder geformuleerd is zijn bewering
in zijn „Toe-eygenbrief" dat hij alle vreemde woorden zou geweerd
hebben. „Ooc heb icker in verandert alle uytheemsche warden" kon
de Magistraat van Gouda, en wij na hen, in de anders zo zeemzoete
opdracht van Jacobus Migoen lezen (157ter).
Dit alles klinkt koen en krijgshaftig ; in feite is dit veelal het
rinkelen van sabelgesleep en -geslijp ; zijn vertalen van vreemde
termen verliep in een andere atmosfeer ; het volgde daarenboven
geen rechte banen, dock kronkelpaadjes die nu moeilijk nog na te
gaan zijn.
Neem b.v. het woordje „fayt" ! Gewoonlijk wordt het door „het"
of „een" „daad", sums door „werk" ( 158) vervangen ; in andere
gevallen wordt het zelfs eenvoudigweg in de uitgave van 1607 overgenomen (159).
„Perikel" wordt gewoonlijk „vertaald" door „gevaar" ; „periculeus" daarentegen blijft „periculeus' (160).
Voor „victorie" heeft hij als wisselstuk „overwinning" ( 161), maar
op sommige plaatsen wordt dit woord ongemoeid gelaten en zonder
meer in de versie van 1607 overgeheveld (162).
(157ter) Cfr. 1607, p. 5.
(158) Cfr. 1553, fol. [D yr)] : „zijn quade fayten" >< 1607, p. 53 :
„zijn quade wercken".
(159) Bewaard wordt het o.m. (in 1607) p. 9; p. 59 (2 meal); p. 60; p. 66.
(160)
k ) Voor „periculues" cfr. 1553, fol. [F ij v°1 ; in de druk van 1607
vindt men p. 72 „pericnlues" [sic).
(161) Cfr. b.v. 1553, fol. C iij : „also si doen int vechten / die victorie
verweruen" >< 1607, p. 34 : „also si doen int vechten / d'overwinning
verwerven".
(162)
k ) Cfr. b.v. 1553, fol. C ij : „die victorie vanden Rhetorisien" >< 1607,
P. 33 : „die victorie vanden Rhetorisien". Cfr. 1553, fol. C iij >< 1607,
P. 36 ; 1553, fol. [G vij v : „bloedige victorie" >< 1607, p. 92 : „bloedighe
victorie".
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„Materie" wordt nu eens in „stoffe(n)" ( 163 ), soms in „dingen" (164,) ,dan weer in „sin" ( 165 ) overgezet ; of en toe wordt het
) ofwel, o.m. in „valse doueveneens ongewijzigd overgenomen (166,,
bletten", wordt het eenvoudigweg genegeerd ("7).
Aan ander vreemd goed raakt hij soms volstrekt niet : „succours"
van 1553 blijft „succours" in 1607 ( 168 ) ; „calengieren" wordt zonder
meer overgenomen ( 169 ) en „regieren" is en blijft „regieren" (170).
dat hi al die snootste materie van hout
(163) Cfr. 1553, fol. [A viij) : „
dat hij al die snootste
ende steenen wtkiesen soude ..." >< 1607, p. 17 : „
stoffen van Hout ende Steenen uijtkiesen soude ..." .
(164) Cfr. 1553, fol. [A vij v°) : „... vele geleerde mannen die goede
)
veel Geleerde Mannen die
materien vinden / ..." >< 1607, p. 17 : „
goede dingen vinden ...".
als die woorden van eenighe redene
( 165 ) Cfr. 1553, fol. [A viij v°) „
als de
staen soude." >< 1607, p. 18 : „
oft goede materie verkeert /
staen soude".
woorden van eenighe redene oft goeden sin verkeert
(166) Cfr. 1553, fol. [A vij v°) „ ... die selue materie ende inuentie ..."
)
deselve Materie ende vindinge ...".
>< 1607, p. 17 : „
(167) Cfr. 1553, fol. [A viii) : „Want een goede materie oft redene met
boerachtige woorden verhaelt ende wtgesproken ..." >< 1607, p. 17 : „Want
een goede redene met boerachtige woorden verhaelt ...".
(168) Cfr. 1553, fol. [E vj v°) : „Hi excuseert hem bi datter gheen succours
ghesonden en was" >< 1607, p. 66 : „Hij excuseert hem bij datter gheen
succours ghesonden en was". In zijn lijst vreemde woorden geeft Kiliaan
onder het lemma „Succours", buiten de vertaling, ook een verwijzing naar
„soccours". Ook bij „Secours" staat er een verwijzingsteken naar „soccours".
In feite is er echter geen lemma „soccours" in de lijst van Kiliaan te ontdekken, wel de lemmata „Soccoers" en „soccoers doen". 't Is ook aldaar dat de
dubbele vertaling „Suppetiae, subsidium" te vinden is. „Soccoers" is blijkbaar
in Kiliaans ogen de „gewone", de „gangbare" vorm.
(169) Cfr. 1553, fol. {E vijvc1-{E viij) : „Hi es gheapprehendeert / ter
vierschare ghebrocht wesende / by werdt ghecalengiert van fayt capitael / by
crachte van dye Pri//uilegie" >< 1607, p. 67 : „Hij is gevat / ter vierschare
ghebrocht wesende / hij wert ghecalengiert van fayt capitael bij crachte van
die Privilegie". De vorm „ghecalengiert" werd letterlijk overgenomen !
In 't Ndl. van nu zou het ww. „calangieren" nu nog gebruikt warden a1s
„bekeuren" „inz. ter zake van belastingontduiking" (zo leest men in Van
Dale 10e uitg. p. 431). De betekenis bier bij Van Mussem is blijkbaar :
„beschuldigen", wat dan overeenkomt met wat te vinden is in het WNT.
Dl. III. 2" stuk. (1916), col. 1957-1958, s. v° : „calangeeren (calangieren).
l e Beschuldigen, met een citaat van J. van Effen uit De Spectator ! Ook in het
Mnl. Wdb. Dl. III (1894), col. 1117 treft men het lemma „Calangeren
(calaengeren, calengeren, callangeren, -ieren) aan, met de betekenisomschrijving sub 1 : „Iemand aanklagen, een eisch in rechte tegen iemand instellen,
eerie boete van iemand vorderen, hem calangeren".
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Onthutsend is dat Migoen soms – b.v. in een opsomming waar dit
wegmoffelen lichter te verwezenlijken is – de uitheemse term botweg
ignoreerde. Dit gebeurde o.m. met het woord „triumpher" (171).
Maar dergelijke gevallen zijn in feite uitzonderingen ; gewoonlijk
was zijn ingreep veelvuldig, raak en diep.
Het vermoeden besluipt nochtans soms wie zijn druk ter hand
neemt dat hij, Migoen, of en toe bastaardwoorden zag waar hij in
werkelijkheid met bloedechte Nederlandse uitdrukkingen te doen
had !
Waarom wijzigt hij immers „bi mischief" (dat dan nog denkelijk
een drukfout voor „bi misschien" is) in „bij misval" ?
Inderdaad, hij had reeds de formule „bi misschiene" in de Antwerpse uitgave ontmoet en deze in gewijzigde spelling overgedrukt ("2).
Waarom wordt dan enkele bladzijden verder, in de passus : „ ... by
dat misuallen soude wesen / bi mischief oft ongheluck" ( 173), dit
foutieve „mischief" door „bij misval" hertaald en lezen we daar nu
Een leuk woord inderdaad. Kiliaan telt zelfs drie ww. „Kalangieren" in.
zijn Etymologicum (1599) en dit in zijn woordenlijst zelf, niet in het „Appendix". De betekenis van het tweede van dit drietal vertoont grote overeenkomst met deze van het Mnl. Wdb., en luidt als volgt : „kalangieren {...) .j.
straffen. Arguere, reprehendere, multam irrogare, castigare". Vermeldenswaard
is m.i. dat Kiliaan bij dit woord, in deze betekenis, aantekent : „vet. fland." ;
en tweedens dat, in verband met dit synoniem „straffen", aangehaald door
Kiliaan, „straffinge" in 't Mnl. ook als „berisping' terechtwijzing' verwijt"
kon opgevat warden. Cfr. Mnl. Wdb. Dl. VII (1912), col. 2265. Als curiosum een citaat uit de Thesaurus van Plantijn, weer te vinden s. ve „kalengieren" : „faire arrest, chalenger, comme quand on arreste les testes qui entrent
en la terre d'vn autre par l'officier. – Retinere, sibi afferere, multare, coercere". En zegge dat Jan van Mussem het woord „calengieren" als „roepen
oft wtroepen" in zijn „Vocabularius" heeft omschreven. (Cfr. fol. [K vjl
en dat „wtroepen", ook nog in de XVIde eeuw, niet alleen „uitdagen", doch
ook „dagvaarden" betekenen kon (Cfr. Mnl. Wdb. Dl. VIII (1916), col.
1023. Nr. 2 onder het lemma : „Uteroepen", col. 1022).
(170) „ ... een ghemeente te regieren" (1553, fol. G v) blijft in 1607,
p. 88 : „een ghemeente regieren" ; cfr. ook 1553, fol. [G vij) : „ ... tlant
regieren ..." >< 1607, p. 91 : „ ... tlant regieren ...".
(171) „Triumphen" dat op fol. [C v v.] in 1553 voorkomt wordt in 1607
op p. 36 niet „hertaald".
(172) Cfr. 1553, fol. [D vj w)) : „ ... bi misschiene / wt onwetentheyt /
joncheyt / foortse / ..." >< 1607, p. 53 : „bij misschiene / uyt onwetentheyt
I joncheyt / gewelt / ...".
(173) Cfr. 1553, fol. [E viijl.
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„ ... bij dat hem misvallen soude wesen / bij misval oft ongheluck" ( 174) ?
Men kan zich ook afvragen waarom „prenten" in de uitdrukking
„[lets} inden sin van Demand) te prenten" moet her-taald worden
tot „{lets] inden sin van (iemand) in-te-drucken" ( 175) ! J. Migoen,
de rigorist, moet nochtans geweten hebben dat de humanistisch-gevormde Jan van Mussem zelf, in het inschakelen zowel als in het
negeren van het opdringerige vreemde woord, een zekere maat wist
te houden ! Tot hem moet het toch doorgedrongen zijn dat Jan van.
Mussem bewust was van het gevaar van taalbederf door een onverantwoord gebruik van woorden van vreemd allooi in welke taal ook !
Was het ten anderen Jan van Mussem niet die pleitte voor het verwerven van „die const van een goede suyuer tale / tsi vlaemsche oft
andere" ( 176) ? Beheersing van een zuivere, klare en juiste taal was
de onontbeerlijke basis van alle ware woordkunst. Dat sloot echter
niet uit dat, am. in bepaalde gevallen van flood in verband met de
passende verwoording van gedachten of gevoelens, op 't vreemde
woord beroep zou kunnen gedaan worden. Dit uitzien naar hulp, te
verlenen door 't uitheemse woord, werd eveneens gedoogd daar waar
sommige bijzondere stilistische effecten beoogd werden, t.t.z. in
momenten waarin een scherpere gevoeligheid voor klankexpressie en
ritme, of waarin een plotse opwelling van een sterke zucht naar spel
met woord en zin een dichter, schrijver of redenaar te machti,g zouden
warden.
Het juist gebruik, d.i. het bezigen van deze vreemde elementen in
hun juiste betekenis, was wet en regel voor hem. Zijn „Vocabularius",
de bijlage van zijn werkje, was o.m. in zijn geest en visie een middel
om het vreemde woord in de gangbare correcte betekenis te leren
hanteren. En dit was voor hem niet het enige middel ter bevordering
van het juiste begrip van de „uitheemse" term, noch was het in zijn
(174) Cfr. 1607, p. 68. Het woord „mischief" komt noch bij J. van Mussem
in diens „Vocabularius", noch in Kiliaan (ook niet in diens lijst van vreemde
woorden) voor. Over „bi misschien" in de zin van „bij ongeluk" cfr. s. v°
„Misschieden" col. 855 in het WANT. Dl. IX ('s-Gravenhage-Leiden, 1913).
Kiliaan heeft wel : „rnischieden" als : „male euenire, sinistre accidere". Vgl.
dit met „mis-vallen" : „ ... male cadere ,male accidere, sinistre euenire".
(175) Cfr. 1553, fol. [B ij v°) : „inden sin vanden auditeurs te prenten
ende vestighen" >< 1607, p. 22 : „inden sin vande toe-hoarders in-te-drucken
ende vestigen".

(176) Jan van Mussem : Rhetorica ... Antwerpen, 1553. Cfr. fol. [H ijvil.
lie ook o.m. fol. [K iij'n°).
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ogen de enige plaats waar de juiste omschrijving van de betekenis
van een vreemd klinkend woord kon verstrekt worden. Inderdaad,
het gebeurt dat een vreemd woord, dat in de tekst van zijn handleiding voorkomt, ilico verklaard werd. Hekelt hij „die groue ignorancie van ons grammatica", dan volgt daar onmiddellijk op „ ... /
dat is die const van een goede suyuer tale" ("7). Bij J. Migoen wordt
dit dan : „ ... deur die grove onwetenheyt van ons Letter-konst of
Gramatica dat is die Const van een goede suyver Tale ..." (179).
Heeft Jan van Mussem het over de raad dat wie een volmaakt
orator warden en zijn wil bij het behandelen van bepaalde punten
zijn rede onderbreken moet, dan drukt hij erop dat dit gebeuren
moet „met vele Interuallen / dat es pausen / poinctueringhen / ende
deelinghen" (179 ). Werkte dit voorgaan aanstekelijk ? In elk geval
J. Migoen trachtte deze uitspraak van Jan van Mussem nog helderder
te maken door te schrijven dat de redenaar moet betogen : „ ... hoe
een sake geschiden oft niet geschieden kan of mach / met veel ophoudingen ende ongestadicheyts / van / nu swijgen en dan spreken /
en dat al deelende de reeden in veel ende bijsondere Hooftleden / ... ', (180).
*

Terloops toch nog dit.
Deze jacht op het vreemde woord was onrechtstreeks een huldeblijk aan de taal- en talenkennis van diegenen die deze uitheemse
termen gebruikten. Aan de talenkennis, wijl de ontlener door zijn
overnemen van het vreemde woord blijk had gegeven van zijn vertrouwdheid met o.a. het Latijn, met het Frans, en soms met andere
moderne talen, o.m. het Spaans, het Italiaans ; aan zijn taalkennis,
wijl hij, de ontlener, niet alleen de juiste betekenis en functie van
het eigen woord, dat hij vallen liet, kennen moest, doch ook weten
moest hoe hij het nieuwe woord zou kunnen aanpassen opdat het,
eenmaal overgeplant, zonder aanstoot of hinder te verwekken zich
ogenschijnlijk moeiteloos in zijn nieuwe omgeving vast zou laten
inbedden, en opdat de kansen van het afstoten ervan zo gering
mogelijk uitvallen zouden.
(177 )
(179)
(179)
(190)

Cfr. 1553, fol. [A ij°).
Cfr. 1607, p. 8.
Cfr. 1553, fol. [B ijvc].
Cfr. 1607, p. 22.
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Dit spel met het vreemde woord, anders gezegd, dit inlegwerk,
vereiste vanwege elkeen die het woord hanteerde schrijver, redenaar
of gewone taalgebruiker, man in de straat, kunstenaar of geleerde –
een veelzijdige kunde en stelde daarenboven een zekere kunstvaardigheid voorop. Doch niet enkel vanwege diegenen, die schijnbaar als
enige actieve medespelers hierbij betrokken waren, werd, in taalkundig
opzicht, veel verwacht ; ook vanwege de lezer of toehoorder rekende
hij, die het vreemde woord hanteerde, op een zekere tegemoetkoming,
nl. op de wil en ook 't vermogen am 't spel mede te spelen ; hij vertrouwde dat deze in deze nieuw aangelegde botanische tuin waarin
palmen naast populieren, en tulpen naast boterbloemen opschieten
konden wegwijs warden kon, en zich daarin ook geleidelijk thuis
voelen zou. Taal- en talenkennis, die ruimer en dieper lagen dan de
wetenschap en vaardigheid am eigen spraak te hanteren, moest dus
ook het leespubliek in zekere mate bezitten.
Jan van Mussem een West-Vlaming, een geleerde uit de Westhoek – die Frans kende, Latijnse auteurs las en met humanistische
geschriften, o.m. sommige van Erasmus, omging, kon zich veroorloven, met de koninklijke zwaai van iemand die ook rijk gewas van
vreemde landouwen kende en keuren kon, over zijn werk uitheems
zaadgoed uit te zaaien, temeer daar hij schreef voor een geletterd
publiek uit een streek, nl. Vlaanderen, het rijke, fiere land van toen,
dat in die tijd ook de geestelijke lusttuin van 't Westen kon genoemd
warden ("1).
Zuidnederlandse schrijvers en geleerden konden zich toen op goede
gronden – in zekere mate zelfs met meer recht en reden dan hunne
andere taalgenoten, gelet op hun oude en rijke litteraire traditie en op
het hoge culturele, sociale en economische peil dat ze toen bereikt
hadden – de vrijheid gunnen om in deze geest en gezindheid erop
uit te trekken am ook in vreemde cultuur- en taalgebieden op zoek
te gaan naar materiaal am hun landstaal verder op en uit te bouwen,
te verrijken, en ook, naar ze meenden, te versieren. Dit was hun doel,
dat ze, meestal te goeder trouw en met kennis van zaken, beoogden.
Reageerden er sommigen toen tegen echte of vermeende overdrijvingen op dit stuk, of zelfs tegen het principe en feit alleen al van
het overnemen van vreemd goed, dan vielen de drijfveren van dit

(181 ) Op de Westhoek als een haard van humanistische cultuur werd reeds
vroeger gewezen. Cfr. a.m. een opstel in : Verslagen en Mededelingen v. d.
Kon. Vla. Acad. 1952. Cfr. p. 946-948, waar naar verdere literatuur verwezen
wordt.
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zich bezwaren over of van dit zich verzetten tegen deze theorieen en
practijken veelal te zoeken in humanistische opvattingen inzake zuiver
en klaar taalgebruik, of in een zeker sociaal verantwoordelijkheidsgevoel, of in louter zakelijke overwegingen vanwege de zgn. „puristen" ; 't nationale element speelde hierin toen meestal een ondergeschikte rol.
*

Ook van de zgn. „zuiveraars" werd echter oak door de band „mate"
verwacht.
En „mate" is een deugd ; en een deugd die J. Migoen blijkbaar
moeilijk beoefenen kon. Want J. Migoen overdreef in feite in wat
hijzelf een „uijtroedinghe van de uijtheemse woorden" heette (1").
Mij lijkt het inderdaad ietwat raadselachtig waarom hij meent b.v.
de term „manier" soms door „wijze" te moeten vervangen (183),
terwijl hij dan weer hele passages overneemt die springensvol vreemde
woorden opgepropt blijven zitten. Luister b.v. naar dit prozastuk :
„nochtans int speciale ende bijsonder so wert die refutatie hier genomen voor een reproceringe / wederlegginge / solueringhe oft solutie van tgeen datmen tegen ons confirmatie oft bev[elstinge tegenstelt
reprorchiert / oft soude mo- // gen reprochieren en de opposeren
ofte tegenstellen" (184).
Wie dit fragment naast de overeenkomstige passus uit de Antwerpse
druk legt zal moeten vaststellen dat het enige element dat Migoen
bij de overname ervan „vernederlandste" de Van Mussem-formule
„opponeert" is ; hij, Migoen, vervangt deze door „tegenstelt" (185).
C frr. op het titelblad van de uitgave van 1607 : „Nu van nieus
oversien en met uijtroedinghe vande uijtheemse woorden (daer recht-duijtsche
in plaets gheset zijn) verbetert".
(183) Zo wordt b.v. „maniere van sprekene" (Cfr. 1553, fol. A iiij) „wijse
van spreken" (Cfr. 1607, p. 10). „Maniere van sprekene", dat eveneens
op fol. [H iiij vl in de uitgave van 1553 voorkomt, wordt dan echter weer
gewoonweg als „maniere van spreken" p. 100 in de Migoen-tekst van 1607
overgenomen. Op p. 23 van de uitgave van 1607 komt „maniere" achtmaal
voor ! Cfr. 1553, fol. p3 iy°1 : „in drie manieren" >< 1607, p. 20 : „op
drierley wijse".
(184) J. van Mussem : Rhetorica ... Gouda, 1607. Cfr. p. 33-34.
(185) De tekst van 1553 fol. C ij luidt als volgt : „nochtans int speciale ende
bisonder so wert die refutatie hier genomen voor een reproceringe / wederlegginge I solueringe oft solutie van tgeen datmen tegen ons confirmatie ende
blijcken opposeert reprochiert / of soude mogen reprochieren ende oppose(182) )

54
Deze herhaling van „tegenstelt >< tegenstellen", en dit op korte
afstand nog wel, schijnt hem, Migoen, hier zomin als elders, verwerpelijk (186).
Is het verantwoord de term „esbatement" te willen wegwerken zoals
J. Migoen dit herhaaldelijk poogt te doen ? Zo wordt dan „ ... dye
argumenten vanden Esbatementen" ( 187) in 1607 : „ ... de stoffen
vanden Camerspeelders (188 ) . En bij dit een geval bleef het niet !
Inderdaad, Jan van Mussem gaf redenaars en auteurs de raad hun
personages met vaste, typerende trekken uit te tekenen en deze techalsmen fingieren wil als in Esbateniek viel best toe te passen „
menten / oft andere versierde materien (189 ) Zo luidde Van
Mussems woord ! Migoen, die daarenboven bij zijn zgn. „verbeteringen" zelden zoals zoeven nog gthoord aan stilistische overwealsmen vergingen belang schijnt te hechten, maakt daarvan : „
sieren wil / als in
vermaeck-spelen / oft andere versierde materien ... ,P (190)
Deze term „esbatement" scheen hem inderdaad dwars te zitten !
In het hoofdstuk in 15 53 getiteld : „Watmen doen oft laten moet om
een redene te verchieren / ende heerlijck wt te legghene" ( 191), en
waarin hoofdzakelijk gehandeld wordt over „waer of datmen so wel
ren ...". Migoen vervangt eveneens het nochtans zuiver Nederlandse woord
„blijcken" door „bev[e]stinge", en het voegwoord „en" door „of". Het
resultaat is een verminking van de tekst.
(186) Cfr. supra.
(187) J. van Mussem : Rhetorica Antwerpen, 1553. Cfr. fol. [B viij).
Legt dit mast de formulering van de Ad Herennium. I. viii. 13 : „Argum,enturn est ficta res quae tamen fieri potuit, velut argurnenta comaediarum".
(188) J. van Mussem : Rhetorica ... Gouda, 1607. Cfr. p. 30.
(189) J. van Mussem : Rhetorica ... Antwerpen, 1553. Cfr. fol. [G
(190) J. van Mussem : Rhetorica ... Gouda, 1607. Cfr. p. 93-94. Sams
duet J. Migoen nochtans een paging om de monotonie, die uit herhaling
voortvloeien kan, te vermijden. Ten bewijze — hoe dubbelzinnig het geval ook
is – de volgende passus : „ den Capiteyn schrijft aen den Gouuernuer des
lants om assistentie / daer en coemt gheen assistentie / ...". (Uitg., 1553,
fol. [E vj v.°)) en „ ... den Capiteyn schrijft aen den Gouuernuer des lants
om bijstant / daer en comt gheen hulpe / ..." (Uitg., 1607, p. 65). Tenzij
Migoen hier niet gevoeld heeft dat Van Mussem door de herhaling van
„assistentie", en dit op zo'n korte of stand, wellicht een bijzonder effekt
nastreefde, en alleszins
bereikte.
(191) J. van Mussem : Rhetorica ... Antwerpen, 1553. Cfr. fol. [F
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int scrijuen / als int spreken wachten moet" ("2), duikt deze benaming nogmaals op. Jan van Mussem had het hierin o.m. over de
„amfibolie" en over het komisch effect dat door dubbelzinnigheden,
die o.m. uit de ongewone zinsbouw zelf voortvloeien, kan bereikt
worden. Hij sluit de lange lijst van voorbeelden of met de waarschuwing : „Dusdanighe amphibologien dienen wel in genoechlike materien / om te doen lachene / als esbatementen ende dierghelike /
maer nyet daer grauiteyt ende statelicheyt dienende es" ( 193 ). J.
Migoen daarentegen had het over „twijfelreden" die „in genoechlijke
materien / om te doen lachen / als vermaek-spelen ende diergelijcke"
konden gebezigd warden (194).
Op te merken valt dat de voornaamste lexicografen van het zestiende-eeuws Nederlands dit woord, nl. „vermaek-spel", niet kennen (195), terwijl daarentegen „Batement", „Ebatement" of „Esbatement", ook in de „technische" betekenis van het woord, waarin Jan
van Mussem deze term bezigde, mondgemeen moet geweest zijn,
althans in 't Zuiden (196).
Wat sterker ergert dan het stoten op sommige inconsequenties of op
blijkbaar overbodige vernederlandsingen is de bevinding dat Migoen
(192) J. van Mussem : Rhetorica ... Antwerpen, 1553. Cfr. fol. [F viijv°).
(193) J. van Mussem : Rhetorica ... Antwerpen, 1553. Cfr. fol. G ij.
(194) J. van Mussem : Rhetorica ... Gouda, 1607. Cfr. p. 83. „Twijfelrede" in de betekenis van „voor verscheidene uitleggingen vatbare uitlating,
zin e.d." komt blijkbaar in een gedrukte tekst voor het eerst voor in deze
uitgave van Migoen. Cfr. hierover col. 4508, s. v° „Twijfel (I)" in : Wdb.
d. Ndl. Tad. XVII Dl. 2 e stuk. 's-Gravenhage, 1979. Het Duits kende vroeger
„Zweifelrede" in de zin van : „doppeldeutige, dunkle rede", als „amphibolie".
Cfr. hierover col. 1026, s. „Zweifel" in : J. Grimm & W. Grimm :
Deutsches WOrterbuch. XVI. Bd. Leipzig, 1954.
(195) Noch Kiliaan (Etymologicum), noch Plantijn (Thesaurus), noch
J. J. Mak (Glossarium), noch het Mnl. Wdb. blijken deze samenstelling te
kennen. Kiliaan vermeldt in zijn „Appendix" van vreemde woorden : „batement-speler. Mimus".
(196) Cfr. o.m. Kiliaan : Etymologicum ... in zijn „Appendix peregrinarum
••• dictionum" s. r : „Batement / ebatement. Ludus, ludus scenicus" ; of
s. vo : „Ebatement / basement. Oblectatio, ludus, lusus, iocus" ; of J. J. Mak :
Glossarium s. vo Esbatement, p. 147 met de aantekening : „Recreatief
tooneelspel ; in de loop v. d. 16e eeuw van lieverlede uitsluitend gebezigd voor
klucht ...". De meeste voorbeelden die J. J. Mak aanhaalt vond hij in geschriften uit de zuidelijke Nederlanden ! Verklaart dit enigszins Migoens
schichtigheid voor dit woord ?
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bij de keuze van bepaalde verwisselstukken niet altijd een gelukkige
hand had ; deze vervangsonderdelen, scheef en schots als ze daarenboven soms zijn, passen niet immer in het nieuw legpatroon dat hij
voorstelt. M.a.w. de oplossinigen, die hij of en toe met zoveel zelfverzekerdheid voorstelt, lijken me in zekere gevallen fout.
Voorbeelden ? Hier een paar !
„Gesten des lichaems" ( 197), dat eenvoudig „gebaren en mimiek"
betekende, ook voor Jan van Mussem, wordt in de uitgave van 1607
vervangen door „wesen des lichaems' , (198).
Hoe kwam Migoen daaraan ? Mij is 't een raadsel, al moet eraan
herinnerd dat Kiliaan „Geste" kende, niet alleen als : „Gestus, us :
gesticulatio : ludus, locus", doch ook als „Vultus" ( 199), en dat ditzelfde vultus" in de XVIde eeuw kon gebruikt warden in de zin van
„Het wesen des aensichts" of „Het wesen oft t'ghelaet" (200,) . Zelfs
zo, dit alles verklaart nog niet dat en hoe J. Migoen langs de omweg :
geste > vultus zou kunnen gekomen zijn tot zijn formule : „wesen
des lichaems" (201) ,
Bevreemdend is eveneens het vervangen van „groote gesten" door
„groote beroerten" in de opsomming : „eenighe groote beroerten /
daden / overwinningen oft andere uyt-nemende saken" (202,), de
(197) J. van Mussem : Rhetorica ... Antwerpen, 1553. Cfr. fol. H iiij.
(198) J. van Mussem : Rhetorica ... Gouda, 1607. Cfr. 99. Had J. Migoen
de „Vocabularius" van J. van Mussem een blik gegund dan had hij hierbij
geleerd dat „Geste", in deze lijst, omschreven wordt als „maniere van roeren" (Cfr. fol. L iij in de uitgave van 1553) ! Nu kan de vraag gesteld :
of hij dat toch niet gedaan heeft. Inderdaad, is het toeval of wat, dat daar
waar J. Migoen een omschrijving van „geste" gebruikt, hij deze Van Mussemformulering bezigt ? Zo b.v. waar de 1553-versie het heeft over „... den voys
ende gesten" (Cfr. fol. [B iv°]) is de Migoen-bewerking hiervan geworden :
„ ... de Stemme en de de maniere vant roeren of beweging vant lichaem".
(Cfr. p. 20).
(199) Cfr. Kiliaan (1599) p. 706, s. v° : „Geste". Cfr. ook Rhetorica
(1553) fol. B iiij : „veranderinge van gesten" >< 1607, p. 26 : „veranderinghe van ghelaet".
(200) Cfr. Kiliaan (1599) p. 666, s. v° „wesen". Daar leest men : „Wesen. Essse. Het wesen. Status : conditio. Het wesen des aen-sichts. Vultus, os,
Het wesen oft t'ghe-laet. Gestus, mores, vultus". In 't Mnl (!) was „wesen"
ook „manieren, wijze van doen". (Mnl .Wdb. IX (1929), col. 2350).
(201) Het Tetraglotton kan in dezen ook niet helpen. Volgens Het Tetraglotton van 1562 ('-Gravenhage, Mouton, 1972) p. 133 betekende „Gestus" :
„Het ghelaet ende handelinghe / Ghebaer / Gheueert / Bootse" !
(202) Cfr. 1607, p. 38.
)
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„her-taling" van de Van Mussem-passus : „eenighe groote gesten /
feyten I victorien / triumphen oft andere excellente saken" (203).
Voorts is het toch enigszins bevreemdend te moeten zien dat „een
sonderlinghe gratie" – dat in 1553 in de Antwerpse druk voorkomt –
in 1607 „een sonderlinge bequaemheyt" is geworden (2041) .En is b.v.
(203) Cfr. 1553, fol. [C vv°). Volgens Kiliaan was „beroerte" : „Commatio, tumultus, turba, turbatio. Seditio" !
(204) De tekst in 1553 luidt als volgt : „Bouen dien hoe die vlaminghen een sonderlinghe gratie hebben vander tonghen / bouen vele andere
natien om alle talen fraylijc te moghen spreken". (Cfr. fol. A ij). In de
uitdrukking „sonderlinghe gratie ... vander tonghen" betekent m.i. „grade"
zoveel als „genade" (Cfr. ten anderen J. van Mussems „Vocabularius" waarin
„gratie" synoniem is van „ghena.de". Cfr. fol. L iij). „Grade" is dienvolgens
m.i. een „gunst" die hun, de Vlamingen, door iemand, in casu God, welwillend verleend werd, en waardoor hun de aanleg, het geschikt-zijn, het
vermogen geschonken werd om, beter dan de aangehorigen van vele andere
volkeren of landaarden, alle talen vloeiend en sierlijk te spreken. In 1607
wordt deze passus door J. Migoen gewijzigd tot :,,Boven dien hoe de NederLanders een sonderlinge bequaemheyt hebben vander Tonge / boven vele
andere volcken om alle Talen Aerdichlijck te mogen spreken". (Cfr. p. 7).
Meteen valt door deze ingreep de toespeling op een genade, — een gunst, een
vrijwillige gift — weg. Het wordt een koele vaststelling : de Nederlander
heeft deze „bequaemheyt".
Mag bier opgemerkt warden dat de taalvaardigheid en talenkennis van de
Vlamingen spreekwoordelijk was al hadden deze ook hun nadelen ? Jan van
Mussem komt er nogmaals op terug waar hij schrij ft : „Also is oock van
onse Vlaemsche tonghe / want si tot alderhande spraken wel bequaem is /
daerom wort si ooc vanden wtlantsche spraken menichfuldelijck ghecorrumpeert als wij twee / drie / oft meer talen leeren ende spreken willen". (Cfr.
fol. [A ij v°1 ; in uitg. 1607 is het op p. 7). En wat verklaarde Luther over
de taalvaardigheid van de Vlamingen ? Het volgende : „ ... sonderlich die
Flamminge, sind verschmitzte und listige Kopf e, lernen bald und leichtlich
fremde Sprachen ; denn sie haben eine behende und fertige / Zunge, und
wenn man einen Flamming in einem Sacke durch Italiam oder Frankreich
fiihrte, spricht man, so lernet er bald die Sprache". (Cfr. Martin Luther :
D. Martin Luthers 1Ferke. Kritische Gesamtausgabe. Tischreden. VI. Bd.
Weimar, 1921. Cfr. p. 349-350. Tischrede Nr. 7035). Dit is dezelfde Luther,
die de Vlamingen geen al te goed hart bleek toe te dragen, want in hun land,
„illic tantum idolis servitur a mercatoribus, et avaritia ac Venus illic regnat".
Ook Luigi Guicciardini zou reeds getroffen geweest zijn door de wij dverspreide ontwikkeling en door de talenkennis van de bewoners van de Lage
Landen.
In de Beschryvinghe van alle de Nederlanden ; ... door M. Lows Guicciardiin / ... Overgheset in de Nederduytsche spraecke door Cornelium Kilianum ... Amsterdam, 1612. (Facsimile herdruk, A'dam, 1968), p. 27 ; le ed.
kan U lezen over de „Nederlanders" als volgt : „De ghemeyene lieden hebben
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„bollicheyt van Land of Gront" (205 ) de juiste weergave van „rauatie
van lande oft fundamente" dat op folio [A vij v l in de uitgave van
1553 te lezen staat ( 206 ) ?
Speelde het herhaaldelijk vertalen van „cause" in „sake" J. Migoen
in 't oor, en bepaalde het nazinderen van de klank van dit woord,
di. „sake", het hanteren van zijn pen of van zijn zethaak toen hij de
zinsnede „
dat wij met bequamen voyse gesten ende roeren des
lichaems ons cause vertooghen ..." (207) overzette in : „
dat wij
met bequame sake ende roeren des Lichaems
ons Sake vertoonen ...- (208 ) en aldus „voyse" door „sake" vertaalde ?
Onthutst staat men alleszins voor de „vernederlandsing" van
„debuoir", dat, volgens Jan van Mussem, zoveel betekent als „datmen
meestendeels wat beginsels in Grammatica : ende konnen schier al t'samen /
jae cock de boeren ende landtlieden / ten allerminsten lesen ende schryven.
Hebben daer en boven de conste ende wetenschap van ghemeyne spraecken
soo ghemeynsaem dattet te verwonderen is. Want daer zijnder veel die /
hoe wel zy noyt buytens landts en hebben geweest / nochtans konnen behalven heur moederlijcke tale / veel vreemde talen spreecken / besonder
Fransoys / welck ander hen seer ghemeyn is : Veel spreken Duytsch /
Enghelsch / Italiaens / ende ander vreemde talen".
(205) T.
j van Mussem : Rhetorica ... Gouda, 1607. Cfr. p. 15.
(206 ) „Ravatie" blijkt een woord te zijn dat ook niet zo vaak voorkwarn.
1k vond het in geen woordenboek (voor Mnl. of voor zestiende-eeuws Ndl.).
J. J. Mak (Glossarium) heeft het niet opgenomen en in de „Vocabularius",
bijlage bij de Rhetorica van J. van Mussem, is het niet ingeschakeld gewarden.
„Bollicheyt" is noch bij Kiliaan (Etymologicum), noch bij Plantijn (Thesaurus), noch in het Mnl. Wdb., noch bij J. J. Mak (Glossarium) te bekennen. Het Mnl. Wdb. Dl. I (1885) heeft wel „Bollich" als lemma in col.
1356 in de betekenis van „bol, bollig, niet vast, pofferig", „Bollicheit" ontbreekt er echter, al komt het wel als „Bolligheid" in het WNT. Dl.
l ade Stuk voor. Gebeurlijk zou „bollicheyt" als „onvtastheid" kunnen opgenomen warden ; dit heeft zin ; doch wordt dan de idee van „ravatie" weergegeven ?
(207) J , van Mussem : Rhetorica ... Antwerpen, 1553. Cfr. fol. Diiij.
(208) T.
j van Mussem : Rhetorica ... Gouda, 1607. Cfr. p. 49.
Dit is, op eerste gezicht althans, niet alleen een verminking van de basistekst door in dit zinsverband het woordje „geesten" in alle stilte te laten
„wegglijden", doch tevens een foutieve vertaling van „voyse" door „sake".
Het lijkt me echter zinnig, wijs en eenvoudigweg humaan in deze misslag
veeleer een geval van onachtzaamheid, die ons alien overkomen kan, te zien,
dan een echte faling in de interpretatie van de oorspronkelijke tekst.
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schu[ljdich es van doene" (209 \). Deze omschrijving valt bijna samen
met de eerste betekenis die het WNT van dit woord kent, nl. : „1.
Wat men verplicht is te doen, plicht" (210\). Ook in de zin van.
„plichtsbetrachting, toewijding, ijver" kan deze term gebezigd worden ; als illustratie wordt hierbij dan de formule voorgelegd : „zijn
devoor(en) doen". Deze uitdrukking „sijn devour doen" in de betekenis van „zijn best doen ; doen wat men kan", — die ook nu nog in
Zuidnederlandse dialecten leeft — was blijkbaar, voornamelijk in het
toenmalige „Vlaanderen" (211 \)2 doch ook in 't Brabantse in zwang
(212\) . Uit de laatste jaren van de XVde eeuw dateert het oudste voorbeeld dat men voorleggen kan ; lichter was het echter op gevallen
van gebruik ervan te wijzen die samengezant konden worden uit de
talrijkere bewaarde teksten uit de XVIde eeuw. Geen wonder dan
ook dat in de Rhetorica van Jan van Mussem deze woordverbinding
„(zijn) debuoir doen", een paar maal voorkomt. Het vreemde woord
„devoor" was voor Jacob Migoen, voor de schietvaardige stroper —
of moeten wij in hem een jachtwachter zien ? — wild dat uiteraard
zonder genade uit te roeien viel en neergeknald moest worden. Schietschuwe lezers blijven dan ook beter uit de gebuurte van J. Migoen,
want ook hier vloog, m.i. althans, zijn hagel soms de verkeerde kant
uit.
Dat hij b.v. „ ... of daerom den verweerder gheexcuseert werdt /
daer hi selue zijn debuoir niet wel ghedaen en heeft" (213 \), hertaalt
tot : „of daerom den verweerder ontschuldicht wert / daer hij selve
zijn vlijt niet wel gedaen en heeft" ( 214 ) is in zekere mate aanvaardbaar. J. Migoen blijkt dan ook door deze overzetting het bewijs voor
te leggen dat hij de uitdrukking „zijn devoor(en) doen" hier opvat,
niet in de zin van „zijn plicht te vervullen", doch wel in de betekenis
van „zich naar beste vermogen voor jets in te spannen, het beste van
zichzelf aan lets te geven". En dat hij wist dat deze uitdrukking in
(209) J. van Mussem : Rhetorica ... Antwerpen, 1553. Cfr. fol. [IC vijii°1
in de „Vocabularies".
(21°) Wdb. d. Ndl. Tad. Dl. III, 2 4e stuk. 's-Gravenhage, 1916. Cfr.
s. vo : Devoor, col. 2474.
) J. T.
(. j Mak : Rhetoricaal glossarium. Assen, 1959. Cfr. s. v° : Devoor,
P. 123.
(212)
k ) Wdb. d. Ndl. Taal. Deel III, 24e stuk. 's-Gravenhage, 1916. Cfr.
s. v° : Devoor, col. 2474.
(213) J. van
— Mussem : Rhetorica ... Antwerpen, 1553. Cfr. fol. tE vij].
(214) J. van Mussem : Rhetorica ... Gouda, 1607. Cfr. p. 66.
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deze zin kon gebruikt worden blijkt uit zijn hertaling van een andere
passus uit Jan van Mussems versie ; inderdaad : „oft hi zijn deuoir
ghedaen heeft" ( 215 ) werd in „of hij zijn beste gedaen heeft" (216)
overgezet.
In feite zou m.i. echter, volgens de context van de hier het eerst
geciteerde passus, de term „debuoir" veeleer als „plicht" of als
„taak" – als het „officium" of „munus" van Kiliaan – moeten opgevat en vertaald worden (217).
Doch tot daar toe !
Wat me echter minder begrijpelijk voorkomt is de zgn. „verbeterde"
overname door J. Migoen van een andere passus uit de Rhetorica
van 1 5 53.
Daar kon men lezen : „ ... den Capiteyn schrijft aen den Gouuernuer des lants om assistentie / daer en coemt gheen assistentie / die
Capiteyn laet een fortresse innemen / midts dat hi gheen debuoir en
doet om die te beschermen" (218)). Dit werd in 1607 : „ ... den Capiteyn schrijft aen den Gouuernuer des lants om bijstant / daer en comt
gheen hulpe / de Capiteyn // laet een stercte inne- // men / midts
dat hij geen bedrieghen en doet am die te beschermen" (21.
Deze gelijkstelling van „geen bedrieghen" en „gheen debuoir" kan
ik niet verklaren ; hier blijkt iets niet te kloppen (22°).
Is er dan het geval : „indignatie" ! In forse trekken en met kloeke
kleuren geschilderde taferelen van de mogelijke gevolgen van een
bepaalde daad, die een mens stellen kan, inschakelen is een klassieke
stijifiguur aanwenden. Jan van Mussem noemt ze de „descriptio".
Hiermede kan de woordkunstenaar zijn rede, zijn prozastuk of gedicht sieren. Tevens kan deze vorm van stijibehandeling de literator
en orator een middel aan de hand doen „crachtich ende goet / om
(215) Cfr. 1553, fol. [E viij).
(216) Cfr. 1607, p. 67.
(217) Cfr. s. v° : Deuoor, p. 702 in : Kiliaan (Etymologicum, 1599).
Hetzelfde in de uitgave van 1777 ; telkens in het „Appendix". Plantijn
( Thesaurus) kent „devour" niet.
( 218\) J. van Mussem : Rhetorica ... Antwerpen, 1553. Cfr. fol. [E vjvo).
(219) J. van Mussem : Rhetorica ... Gouda, 1607. Cfr. p. 65-66.
(22°) Het Etymologicum levert hier geen houvast. (Cfr. s. v ia : „bedrieghen", „bedrieger" en „bedriegelick"). Het Mnl. Wdb. Dl. I (1885) vermeldt
(col. 656) een meervoudsvorm „bedrieghen" s. vo „Bedriech", in de zin van
1) bedrog, schelmerij ; 2) schelmstuk, schurkenstreek ; doch deze betekenissen
passen, voor zover ik het zien kan, hier niet. Dus !
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tot medelijden oft indignatie te verweckene" (221) . Met deze vingerwijzing verwoordde Jan van Mussem de koele bemerking van de
auteur van de Ad Herennium over deze stijlfiguur daar waar deze
Romein schreef : „Noce genere exornationis vel indignatio vel miseri(222)
cordia potest commoveri
'fat in verband met de bewerking van deze passus uit de Van.
Mussem-tekst door J. Migoen treft is de ietwat onthutsende vernederlandsing in 1607 van de term „indignatie" die in de versie van 1553
gebezigd wordt.
Over de zin waarin „indignatio" moet opgevat worden kan nochtans geen twijfel bestaan ; ook niet voor ons. Er is eerst : de zoEven
vermelde formulering die in de Ad Herennium voorkomt en waarop
de bemerking van Jan van Mussem teruggaat. Ten tweede is er de
omschrijving van de betekenis van „indignatie" die Jan van Mussem
zelf ons geeft. Inderdaad, „indignatie" was voor hem, en dit volgens
zijn eigen duiding in zijn „Vocabularius" of lijst „van sommige
vreemde wtlantsche termen oft woorden / diemen onder ons Vlaemsche sprake dagelicx vserende es" (223) hetzelfde als „onweerdicheyt"
(224),
d.i. „verontwaardiging", indien we het Middelnederlandsch
Woordenboek mogen geloven (225).
J. Migoen schijnt, op 't eerste gezicht althans, dit niet te nemen en
leert zijn lezers dat deze stilistische figuur – de zgn. „descriptio" –
een machtig middel is om op doeltreffende manier „tot medelijden
oft wrake te verwecken" (226).
Dit „oft wrake" klinkt alleszins vreemd, gelet o.m. op de oorspronkelijke Latijnse tekst waarop de Nederlandse versie van 1553
blijkt terug te gaan.
En toch !
Er bestonden echter twee woorden „wrae(e) (c)ke" ; het ene met
de betekenis van het moderne „wraak, wreking, straf, vergelding" ;
het andere stond voor : „afwijzing, weigering, afkeuring". Van deze
twee termen heeft blijkbaar, noch de ene noch de andere, in het Mid(221\)T.
j van Mussem : Rhetorica ... Antwerpen, 1553. Cfr. fol. [G viij).
(222) Ad Herennium
IV. xxxix. 51.
(223) J. van Mussem : Rhetorica ... Antwerpen, 1553. Cfr. fol. K iij.
(224))T.
j van Mussem : Rhetorica ... Antwerpen, 1553. Cfr. fol. L iiij.
(225) Mnl. Wdb. Dl. V. (1903). Cfr. col. 1563 : nr. 3. Verontwaardiging.
Vgl.
indignatio.
(226))T.
j van Mussem : Rhetorica ... Gouda, 1607. Cfr. 93.
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delnederlands, of in het zestiendeeeuwse of latere Nederlands de
betekenis van „verontwaardiging" gehad ("7).
De vraag is dan : kon J. Migoen zich het recht tothgenen de
betekenis „afkeuring, afwijzing, weigering" – begrippen die door een
van de twee „wra(e) (c)ke's" konden verwoord worden – zodanig
uit te breiden, te rekken en te strekken dat ze de notie : „uitdrukking
van erger, van verontwaardiging, erger of verontwaardiging" benadert, of zelfs dekt ? Dat kan wellicht toch, gelet op de toen erkende
begripsinhoud van „wra(e) (c)ke", althans in bepaalde streken van
het Nederlands taalgebied, nl. „Holland". Toch komt het enigszins
vreemd voor dat J. Migoen hier een woord bezigt dat, volgens Kiliaan,
„oud", „verouderd" of „toen verouderend" was, hij, Migoen, die
nochtans op het lexicaal vlak zijn versie van Van Mussems Rhetorica
moderniseerde ! ?
Een moeilijkheid ligt er ook nog altijd voor mij in de hertaling van
een andere Van Mussem-tekst, nl. van de opsomming : „Als vertroosten / heerschen / oft begheeren / vermanen / met yemant vrientschap
maken / recommanderen / tot minnen versoecken ... ,, (228) . J . Migoen
nam dit alles woordelijk over ; „recommanderen" werd echter „onderwerpen" (229).
Hoe is Migoen tot deze versie gekomen ? Een vraag ! Een antwoord
of suggestie ter verklaring heb ik echter niet voor te stellen.
En hoe verklaren dat Migoen, die zo vaak „materie", wanneer hij
deze term ten minste niet ongemoeid liet – en dat gebeurde ook ! (230)
(227 ) „Wrake" betekende volgens het Mnl. W'db. Dl. IX (1929), col.
2846/2859 : 1. Wraak, wreking, straf, vergelding ; 2. Boete, verzoening. Er
is dan ook nog het Mnl. woord „wrake" dat de betekenis van „afkeuring"
heeft. (Cfr. Mnl. W/db. Dl. IX (1929), col. 2849). Kiliaan in zijn Etymologicum kent eveneens dit woord in deze betekenis ; hij noemt het „vetus Holl.".
Kiliaan vertaalt het als : „Repulsa", term die „afwijzing, weigering, weigerend
antwoord" betekent. Daarnaast is er nog het andere woord „Wraecke /
wrekinghe" in de zin van „Vindicta, vltio".
(228)) Cfr. 1553, fol. [C vjv°).
(229) Cfr. 1607, p. 40. In zijn „Vocabularius" (fol. M) geeft Jan Van
Mussem als betekenis van „recommanderen" : „beuelen".
(230) Op het titelblad van de uitgave van 1553 is er sprake van „materien
oft oausen", weergegeven in 1607 op dezelfde plants als „Materien oft
Causen".
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– door „stoffe" vertaalde ( 231 ), het plots in zijn versie van 1607 eenmaal vervangt door het woord „maniere" ( 232 ) ? Een drukfout ? Wellicht ? Opvallend is echter dat hij hier dan nog een term gebruikte
die hij elders scheen te schuwen en dan ook geregeld vallen liet voor
„wijze" ("3).
En zeggen dat Kiliaan dit woord, d.i. „materie", niet eens in zijn
lijst van vreemde termen opnam, doch het gastvrij als een blijkbaar
inheems woord in zijn Etymologicum een plaats gunde ( 234 ) !
Een ander schijnbaar bevreemdend geval van „vertaling" kan bier
ook bij betrokken warden, nl. de overzetting van „argueren" in een
passus uit het hoofdstuk over „De derde maniere van confirmeren ...".
Van Mussem schreef : „Want het mach luttel argueren / dat hi
tijts ghenoech hebben mochte ist dat hi van te voren tselue niet en
heeft moghen weten" ("5).
J. Migoen maakte daarvan het volgende : „ ... want het mach luttel
(236) .
baeten / dat hij tijts ghenoech hebben mochte / ist dat hij
Het „argueren" dat Jan van Mussem bezigde en dat, volgens diens
eigen „Vocabularius", „kijuen of berespen" betekende – Kiliaan kent
het woord als lemma niet – blijkt echter in de zestiende eeuw ook de
betekenis gehad te hebben van „verdedigen, aanvoeren", volgens het
1/NT althans (237) . Dan staan we al iets dichter bij de Latijnse tekst
waarop deze passus van Jan van Mussem denkelijk teruggaat, en
waarin „refert" voorkomt, in de zin van „het heeft belang", „het
brengt baat bij", wat door de formulering van J. Migoen dichter
(231) Om enkele gevallen te vermelden, cfr. 1553, fol. [A vj vl : „hi voorsiet hem van alle zijn materie ..." >< 1607, p. 15 : „hij voorsiet hem van
alle zijn materie of Stoffe ..." ; 1553, fol. [Avij) : „Als hi gheuonden
heeft al
heuet al zijn materie ..." >< 1607, p. 15 : „Als hij gevonden
metsgaders al zijn materie ghezijn stoffen ..." ; 1553, fol. {A vij) : „
uonden
/ met gaders al zijn stoffe gheheeft ..." >< 1607, p. 16 : „
vonden / ...".
(232) Cfr. 1553, fol. [H
: „ ... in ghenoechlijcke materien ..." ><
1607, p. 100 : „ ... in ghenoechlijcke manieren ...".
(233) Cfr. supra. Vgl. dit met de omschrijving van „materie" in de „Vocabularius" van Jan van Mussem 1553, fol. [L
: „daermen yet of maect".
(234) Cfr. Kiliaans Etymologicum s. vs° : „Materie. Materia, materies".
(235) Cfr. 1553, fol. [D vij'°).
(236) Cfr. 1607, p. 54.
(237) Cfr. WANT. Suppl. 1 Dl. 's-Gravenhage-Leiden, 1956. Daarin col.
1606, met o.a. een citaat uit De Castelein ; dus uit 't Zuiden.
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benaderd wordt dan dit met de bewerking van Jan van Mussem het
geval is (2").
Het wil me voorkomen dat J. Migoen hier ditmaal een gelukkige
draai aan zijne versie heeft gegeven, en dat deze laatste dan ook
klaarder dan de Van Mussem-tekst – althans voor ons nu – de bedoeling van de oorspronkelijke Latijnse auteur weergeeft.
Bovendien moet hier toegevoegd dat dit wijzen op sommige fouten, die J. Migoen zou kunnen begaan hebben, niet als een goedkoop
maneuver bedoeld werd om de verdiensten van J. Migoen inzake
„zuivering" van de taal en inzake een ruimere verspreiding van de
Rhetorica te kleineren. Licht was zijn taak alleszins niet, en negatief
was het resultaat allerminst, ook niet op taalkundig gebied.
Inderdaad, het blijkt dat J. Migoen meer dan eens in de roos schieten kon.
Een geval om deze bewering te staven, nl. het vervangen van het
woord „blijters" van de versie van 1553 door de term „boeven" (239).
Dit woord „blijters", denkelijk van Duitse herkomst, nl. van „Bettler",
werd via het Franse „belitre" in het Nederlands overgeheveld ; het
zou echter in onze streken een kortstondig leven gehad hebben (24°).
Het Mnl. Wdb. vermeldt het niet ; Plantijn kende het al evenmin ;
het komt echter wel bij Kiliaan voor, doch dan slechts in zijn „Appendix", s. v° : „bliter", met de verklaring : „Mendicus". Deze term.
„mendicus" wordt ook door Kiliaan gebruikt als een van de omschrijvingen van „een schudde" (241 )2 d•••i. „een galsgenbrok, galgenaas,
schelm, schurk", volgens het Mnl. Wdb. althans (242 ). Het WANT
kan slechts een enkel oud citaat in verband met „blijters" voorleggen.
Uit de context, waarin het woord „blijters" daarin voorkomt, kan
afgeleid warden dat bij de „hertaling" van de versie van 1553 J. Mi(238) „Nam parvi refert satis spatii fuisse ad id perficiendum si id ante
sciri et ratione providero non potuit". Ad Herennium. 11.11/.7. Cfr. Cicero :
Ad C. Herennium. De ratione dicendi ... by Harry Caplan. London-Cambridge
Mass., 1968.
(239) Cfr. 1553, fol. [C vj) : „ ... oft dat si als dese bloote blijters een
arragoensch oft ghemaecte tale spreken willen ..." en 1607, p. 39 : „oft
dat sij als dese boose Boeven een Arragoensch oft ghemaeckte tale spreken
willen / ...".
( 24°) Cfr. het IVNT. Dl. III (1903), col. 2839, s. v° : „Blijter".
(241) Cfr. Kiliaan : Etymologicum ... s. v° : „schudde. Homo vilis, ignauus,
vappa : nebulo, scurra : & Mendicus : & Furcifer : dignus furca siue patibulo".
P. 475.
(242) Cfr. Mnl. Wdb. Dl. VII (1912), col. 793-794.
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goen in dit geval de nagel op de kop sloeg : zijn „boeven" – de
„blijters" van J. van Mussem
moesten zich thuis voelen in het
gezelschap van de „Fylten, Schudden
Deugnieten" van het

WNT ("3).
De dubbele woordcombinaties geen eigenlijke doubletten daarom –
waarbij ook een vreemde term betrokken wordt en waarbij het tweede
verklarende element gewoonlijk met het eerste door het voegwoord
of, uitzonderlijk door ende, verbonden is, warden meestal door Migoen
afgeslankt. Het uitheemse element vervliegt in 't niet ; 't vervluchtigt :
b.v. van ,,die elocutie oft wtsprekinghe" ( 244 ) vindt bij de overname in
1607 alleen nog „die uytsprekinge" genade in de ogee van Jacobus
Migoen

(245).

En zo zijn er talrijke gevallen te vermelden : „bancke" >< „torture" /246\); „torment" >< „pijnen" ( 247 ) ; „reprochieren" >< „wederlegghen" (248 ) ; „permissie" >< „toelatinghe" (249) ; „arrogant" ><
„houeerdich" (250) ; „cause" >< „oorsake" (251 ) ; „propooste" ><
„redenen" (252) ; „tracteren" >< „handelen" (2 1 ; „comparatie"
( 243 ) Cfr. s. v° „Blijter" in Wdb.d. Ndl. Tad. Dl. 112 (1903). Col.
2839. „Fillten, Schudden, Blyters / Deugnieten ". Plantijn ke pt het woord
niet, en Kiliaan geeft het niet op als een „Vlaams" woord.
(244)) Cfr. 1553, fol. K iij.
( 245 ) Cfr. 1607, p. 123.
/246\) Cfr. 1553, fol. E
als hi te bancke aft ter torture ghewesen
„
als hijte bancke
wert / am ter exame te comene" >< 1607, p. 57 : „
gewesen wert / am ter pijniginge te kamen".
(247 ) Cfr. 1553, fol. E ij „met tormenten ende pijnen bedwinghen ..."
>< 1607, p. 58 : „met pijnen bedwingen".
(248) Cfr. 1553, fal. [E ij v°) :
k
moghen reprochieren ende wederlegghen" >< 1607, p. 59 : „ moghen wederlegghen".
(249) Cfr. 1553, fol. F iiij : „ meer te obseruerene / dan een permissie
oft toelatinghe" >< 1607, p. 74 : „meer is t'onderhouden / dan een toelatinghe".
(250) Cfr. 1553, foL G iiij : „ ... op dat wij niet arrogant of haueerdich
en schijnen" >< 1607, p. 86 : „op dat wij niet vermetel en schijnen".
(251) Cfr. 1553, fol. J ij vc)) : „ ... vele causen ende oorsaken ..." ><
1607, p. 109 : „vele aarsaken" 1553, fol. E iij : „datter gheen cause nach
aorsake en es" >< 1607, p. 60 : „
datter gheen oorsake en is ...".
(252) Cfr. 1553, fol. J iij : „ am alle propoosten ende redenen" ><
1607, p. 110 : „ om alle redenen". In de „Vocabularies" wardt „propaaste"
amschreven als „voorstel" (fal. {L ; in zijn lijst van vreemde waorden, s. v° : „Propost", vermeldt Kiliaan de betekenissen : „Serma, oratio,
narratio".
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>< „ghelijckenesse" (254)) ; „vitien" >< „gebreken" (255) ; „parabelen" >< „ghelijckenessen" (2").
Anderzijds heeft J. Migoen in bepaalde passages dergelijke dubbele
constructies on,gemoeid gelaten. Zo werden o.m. de combinaties
„regard of aenschau" (257) , „gewijsde sake of sententie" (258), „om
(253) Cfr. 1553, fol. Ki : „Nopende den saken diemen tracteert oft
handelt / als ..." >< 1607, p. 120 : „Nopende den saken diemen handelt /
als ...". In de „Vocabularius" vindt U (fol. {M iij v°]) : „Tracteren /
handelen".
(254) Cfr. 1553, fol. [K iv°) : „Van een comparatie of ghelijckenesse"
>< 1607, p. 122 : „Van een ghelijckenisse". – In de „Vocabularius" (fol.
[K vj v °]) : „Comparacie / gelikenesse". Cfr. ook : 1553, fol. {H iiivi0 ) :
„ ... bequame comparatie ende ghelikenesse" >< 1607, p. 99 : „ ... bequame
gelijkenissen" ; 1553, fol. {H v v°1 : „als comparatien of gelikenessen" ><
1607, p. 101 : „als conparatien of gelijkenissen".
(255) Cfr. 1553, fol. J iij : „ ... wat vitien ende ghebreken daer wesen
mogen" >< 1607, p. 111 : „ ... wat gebreken daer wesen mogen". In de
titel van het volgende hoofdstuk (fol. J iij), wordt de formulering „Van
dye vitien oft ghebreken ... die welcke ... ghebueren moghen", in 1607,
p. 111 herleid tot : „Van die gebreken ... die welke ... gebeuren mogen".
Voor Jan van Mussem was „Vitie" een synoniem van „ghebrec" ; ook in
zijn „Vocabularius". (Cfr. fol. [Miiijj).
(256) Cfr. 1553, fol. H iiij : „Item van parabelen oft ghelijckenessen es
die heylighe scriftuere vol" >< 1607, p. 99 : „Item van ghelijckenissen is
die heylighe schriftuere vol". In de „Vocabularius" : „Parabele / een gelijckenesse". (Cfr. fol. [L vij)).
(257) Cfr. 1553, fol. {J ijil : „ ... daer gheen regard of aenschau genomen sal wesen op dye friuole defensie ..." >< 1607, p. 109 : „ ... daer
gheen regard of aenschou genomen sal wesen op die ydele verwe {sic) ...".
Kiliaan kent de uitdrukking „aen-schouw nemen" in de betekenis van obseruare, respicere". In zijn lijst van vreemde woorden komt ook het lemma
„regard nemen" voor met de verklaring : „adspicere, obseruare ...". Jan
van Mussem in zijn „Vocabularius" negeert het eenvoudig.
Dit „verwe" in de Goudse tekst staat daar denkelijk als zetfout voor „verweer", wat daar ook als tegenhanger van „defensie" (1553) kan verwacht
warden. De er is denkelijk als dusdanig door achteloosheid in de zethaak van
de letterzetter gebleven, ofwel vergat deze het afkortingsteken ? . Dat dit
teken ook als afkorting voor „er" of „re" na een vocaal voorkomen kon,
althans in de handschriftelijke traditie, bewijzen enkele transcripties van Nederlandse teksten in E. Reusens : Elements de paleographie. Louvain, 1899.
Cfr. o.a. het door hem voorgelegde voorbeeld „letteren" op p. 99 ; de transcriptie p. 337 : „de selue heere christoffel" (1478), regel 11, plaat LV ;
p. 346 : „tsheeren" (1529), regel 7, plaat LVII ; p. 348 : „janekin twyf
van pietere (1545).
„Verweer" was een rechtsterm, cfr. Mnl. Wdb. Dl. IX (1929), col. 309,
s. v° : „Verweer (Verwere ?)".
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bate ofte profijt" ( 259 ), „geschiedenesse oft historien" (260) _ om
slechts deze enkele te citeren – letterlijk, een paar lichte afwijkingen
in de spelling niet te na gesproken, in de versie van 1607 door J.
Migoen overgenomen.
Meestal echter halveert hij de dubbele woordverbindingen ofwel
„vertaalt" hij het „uitheemse" element dat daarin voorkomt.
Meestal ! Inderdaad ; in soortgelijke gevallen greep hij talrijke
malen in ; een algemeen geldende regel blijkt hij hierbij niet gevolgd
te hebben. Bij ietwat bevreemdende „bewerkingen" stelt men zich
echter de vraag of dit spelen met het woord hem en zijn herzien van
de tekst soms niet verleid, of althans onbewust geleid heeft tot het
wijzigen van de zin zelf van zijn basistekst, en dit tot in zijn wezenlijke elementen toe !
Is b.v. zijn versie „of het is natuerlijc recht / oft geschreven recht
der gewoonte / ... ', (261 ) de correcte weergave van wat Jan van
Mussem schreef, nl. : „of het es natuerlijc recht / oft ghescreuen
recht oft vsansie / ... ", (262) ?

*
(258) Cfr. 1553, fol. {J vj v.°) : „ ... gewijsde sake of sententien" ><
p. 116 : „ ... gewijsde saken oft sententien".
(259) Cfr. 1553, fol. K i : „Om bate ofte profijt ..." >< 1607, p. 121 :
„Om bate ofte profijt ...". Elders wordt „bate of profijt" (fol. EJ vj j) nochtans „bate of voordeel".
( 26 °) Cfr. 1553, fol. B iiij : „ ... datmen eenighe gheschiedenesse oft
historien verhaelt ..." >< 1607, p. 24 : „ ... datmen eenighe geschiedenisse
oft Historien verhaelt ...". Kiliaan blijkt dit woord „historie" in zijn Etymologicum, (oak niet in het „Appendix" ervan) te vermelden ; Jan van Mussem
heeft het in zijn „Vocabularius" opgenomen : „Historie / een ghesciede
sake". (Cfr. fol. L iij).
Tot verdere stichting van wie in dit geval belang mocht stellen in deze
ingreep vanwege Migoen : „Item parabolen of comparatien gelijckenessen /
warachtige ... historien ..." (1553, fol. Ej ij vcg) wordt in 1607, p. 110 :
„Item bij-spraken / gelijckenissen / warachtige ... gheschiedenissen". Voor
Jan van Mussem was „Comparacie" synoniem met „gelikenesse" (Cfr. zijn
„Vocabularius", fol. [K vj v °]). Belangrijker is echter de aantekening van
Kiliaan bij de term : „Bij-spraecke" ; volgens hem (Cfr. p. 53, s. v° : „Bijspraecke") betekende hij o.m. „parabola". Hij beschouwde deze term echter als
een „Hollands" woord. (Cfr. p. 53, s. v° : „Bij-spraecke" : „boll. parabola,
prouerbium".
(261) Cfr. 1607, p. 62.
)
( 262 ) Cfr. 1553, fol. {E iiij‘n°).
1607,
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Een bedenking nog over dit spannend jachtavontuur van Jacob Migoen ! Spannend, inderdaad, want het vreemde woord werd door
hem met het geduld en de verbetenheid van een trakker als wild
opgejaagd. En werd het uitheems woordgoed, waarop hij in de versie
van 1553 liep, door hem niet totaal, dan toch massaal „uitgeroeid"
– om zijn eigen term te gebruiken – de omvang ervan werd alleszins
in sterke mate afgeslankt.
Het lijdt m.i. dan ook geen twijfel dat deze verdelging – of uitdunning dan toch – van vreemd gewas door J. Migoen zijn werk voor
een groot deel van het publiek, dat hij meer in 't bijzonder, om niet
te zeggen uitsluitend, op 't oog had, toegankelijker gemaakt zal
hebben. En het slag van lezers en kopers, die geen vreemde talen
kenden, was o.m. de clienteel die J. Migoen door zijn bewerking van
de tekst van Jan van Mussem hoopte de bereiken. Zijn wens was
daarenboven van nut te zijn aan dezen „die niet meer als haer moeders
(de seer Rijcke Bevallijcke ende bij-haer-selfs-bestaende) NederLantsche Tale verstaen" (263).
*
**
BESLUIT

Het blijkt dus dat Jacob Migoen sommige „Vlaarnse" en enkele
„nude" vormen, woorden en wendingen uit zijn uitgave van 1607
weggewerkt heeft. Een macht van zgn. bastaardwoorden heeft hij
eveneens uitgewied.
Vermeldenswaard is ook de wijziging die hij aanbrengt in de aanduiding en in de benaming van de taal die hij voor deze bewerking
gebruikte. Inderdaad, hij heeft het, in verband met deze ingreep in
de taal van zijn basistekst van 1553, en nog wel op het titeiblad zelf
van zijn uitgave van 1607, over een vertaling „uyt den Latijne in
ghemeender spraken". In zijn versie van de oorspronkelijke „voorrede" van de hand van Jan van Mussem leert hij ons daarenboven
dat hij zijn bewerking bestemde voor een speciaal publiek. Hij be(263) T.
j van Mussem : Rhetorica ... Gouda, 1607. Cfr. p. 6. Men denke
er aan dat Jan van Mussem zijn „Vocabularies", die in de uitgave van zij n
Rhetorica in 1553 verscheen, aanlegde voor dezen „die niet dan huer Vlaemsche moeder tale en connen ...". (Cfr. fol. K iiij) opdat ze deze woorden
zouden verstaen ; – niet om er „misbruik" van te maken ; nooit zouden deze
termen zonder noodzaak ingeschakeld mogen warden, en dan enkel en alleen
in hun juiste betekenis.
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schreef deze interessenten als zijnde lezers „die vander Nederduytscher
Tongen" waren, als „goetwilligen Neder-lantschen Konst-beminders", als „Neder-larders, die in „Nederlant" in woordkunst belang
stelden, en „die onse Neder-Lantsche Tonge" bezigden. Zijn hart
ging echter in 't bijzonder uit naar „alle verstandele Nederlantse
Jongelingen" die hij bezwoer „met alder neersticheyt die Const van
Wel-seggen / [tej ondersoecken leren ende achtervolgen" (264)). In
feite had hij, wat de grond van de zaak betreft, de ideeEn, die Jan
van Mussem in zijn woord-vooraf van de druk van 1553 uiteengezet
had, eenvoudig overgenomen ; in de aanduiding van de taal, waarin
hij „hertaald" had, in de benaming van de taal, die hij en zijn lezers
gewoonlijk bezigden, en in de naam van de landstreek, waarin dezen
uiteraard thuis hoorden, had J. Migoen echter wijzigingen aangebracht. Inderdaad, Jan van Mussem had stout en boud in zijn titel
van 1553 aangekondigd dat hij zijn overzettting gemaakt had „wt
den Latijne in gemeender Vlaemscher spraken". Verder had hij in zijn
voorbericht zijn „goetwillighen Leser" willen laten aanvoelen hoezeer
hij begaan was met de verrijking van geest en hart van dezen „die
vander Vlaemscher tongen" waren. In deze voorrede bevestigde hij
eveneens dat hij deze handleiding had samengesteld ten bate van
„onsen goetwillighen vlaemschen constbeminders", van elkeen die
tot „dye vlaemsche natie" behoorde, „onse Vlaemsche tonghe" gebruikte, en zich in „Vlaendere" met het woord en de woordkunst
inliet. Boven alles echter gingen zijn blik en zijn hart naar de „edele
ende verstandele iongers vander vlaemscher nation" uit.
*

J. Migoen verminkte dus de oorspronkelijke formulering inzake taalaanduiding die J. van Mussem op het titelblad gebruikte : „Ouerghestelt ... in gemeender Vlaemscher spraken" van 1553 werd herleid
tot : „overgestelt ... in ghemeender spraken". .
Treffend is daarenboven dat, al viel de benaming „Vlaemsch" weg,
deze hier niet door „Nederlantsch" vervangen werd, hoe groot ook
de voorliefde van J. Migoen voor deze term mocht geweest zijn.
Inderdaad, dat J. Migoen zijn hart aan de term „Nederlantsch" ver(264) Elders in de tekst (1607, p. 39) vindt men de benaming „NederLanders", wat zou moeten beantwoorden aan „ingheboren Vlaminghen" in
de Antwerpse uitgave (1553, fol. [C vjj) ; „ons vlaemsch" (1553, fol.
CH iiij")) wordt „ons nederlants" in 1607 (p. 100).
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pand had blijkt a.m. uit de zoeven aangehaalde passages uit zijn
bewerking van de oorspronkelijke voorrede van J. van Mussem ;
„Vlaemsch", en wat daarrond draait of wentelt, moet voor „Nederlantsch" de baan ruimen ("5).
„In ghemeender spraken" !
In feite staan we met deze aankondiging voor een dubbelzinnigheid.
Inderdaad, „gemeen" en „gemeen" is twee ! „Gemeen" kon en
kan nu nog „gemeenschappelijk" betekenen, ofwel „gewoon" ; d.i.
„zich niet door buitengewone kenmerken onderscheidend", „bekend",
„begrepen", en „lets dat niet vreemd aandoet".
Ook voor de XVIde eeuw gelden deze bepalingen en omschrijvingen ! Geen veiliger gids in dezen dan Kiliaan die s. : „Ghe-meyn"
aantekende : „Communis, vulgaris, publicus" & „Triuialis, minime
exquisitus". J. Migoen kan derhalve deze formule, d.i. „in ghemeender spraken", in een van deze twee betekenissen en – of hij dubbelspel bewust of onbewust speelde of niet – in de twee verschillende
betekenissen op zijn titelblad aangewend hebben. In zekere zin zou
hij zelfs desnoods deze ambiguE formulering hebben kunnen verantwoorden.
Nemen we b.v. eerst „gemeen" in de zin van wat Kiliaan heette
te zijn : „triuialis", d.i. „algemeen toegankelijk, algemeen bekend,
gewoon, om niet te zeggen alledaags" of „minime exquisitus", d.i.
„geenszins gezocht of uitgelezen" ! In dit geval zou „in ghemeender
spraken" bedoeld zijn als zijnde een verwijzing naar zijn bezigen van
een eenvoudige taal, waaruit meteen alles wat vreemd aandeed of in
feite onbekend was, geweerd werd.
De „hertaling" van de versie van 1553, zoals J. Migoen deze andernam, en dit met het oog op lezers die, buiten het Nederlands geen
enkele andere taal kenden, werd dan oak in een betrekkelijk eenvoudige taal gesteld, d.i. in een Nederlands waarin elkeen zich
wegwijs voelen kon. J. Migoen komt ten anderen herhaaldelijk terug
op zijn streven om de „uytheemse" – de vreemde en onbekende
woorden stelselmatig en grondig weg te werken (266).
(265) Op het titelblad gebruikt J. Migoen nochtans de term „duijtsch", en
op p. 7 (1607) staat „vander Nederduytscher Tongen" terwijI de uitgave van
1553 op fol. A ij „vander Vlaemscher tongen" te lezen geeft.
(266) Cfr. op het titelblad van zijne uitgave van 1607, en in zijn opdracht
aan de Magistraat van Gouda. Cfr. p. 5-6.
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II( meen dan ook dat het zijn ingreep in het taalmateriaal van de
uitgave van 1553 is – de poging tot het uitwieden van het voor
hem blijkbare „Vlaams" element (op het stuk van de klankleer,
vormleer, zinsbouw en woordenschat) en van het verouderde of verouderende eigen woord, en tegelijkertijd zijn frontale aanval op het
zgn. „uitheemse" woord – die hem toeliet van een „gemene taal",
d.i. van ene eenvoudige, voor velen gemakkelijk toegankelijke taal,
te spreken.
Van Mussem daarentegen stond voor een andere cliEnteel hij schreef
dan ook voor een ander publiek, hij die herhaalde malen met vernietigend misprijzen over de „ongheleerde dichters" schreef en met
zo'n diep-invretende satire hunne belachelijke praktijken inzake keuze
en gebruik van woord en stijlfiguur bespotte en aankloeg ( 267 ). Hij,
J. van Mussem, vertaalde dan ook „in gemeender Vlaemscher spraken", hetgeen voor hem en voor zijn toenmalige lezers betekenen kon
dat dus in de „Vlaamse" taalschat, waarmede hij speelde, hoe grillig
en rijk ook daarin hele snoeren en kralen van vergelend ivoor en van
vreemde edelstenen, van – oude en „uitheemse" woorden te flonkeren lagen, voor de „Viamingen" van toen – van welke sociale stand, of
van welk cultuurniveau, hoog of laag, ze ook wezen mochten geen
geheimen scholen.
Deze formule – „in ghemeender spraken" kon ook, gelet op de
primordiale betekenis van „gemeen", d.i. „gemeenschappelijk", gelet
tevens op Migoens stelslelmatig ignoreren van de term „Vlaems",
die Jan van Mussem ook hier gebruikte, gelet tevens op Migoens
nalaten van de vervanging van dit epitheton door een andere taalbenaming („Nederlants" b.v.), gelet eveneens op zijn hardnekkig
jagen op „vreemde" woorden, voor Migoen betekend hebben dat zijn
„her-taling" van het werk van Jan van Mussem gesteld werd in een
taal die eveneens kon begrepen warden door het grootste aantal sprekers en lezers, die ook buiten de grenzen van zijn regionaal-bepaalde
taalgemeenschap of dialectgroep leven mochten (268)
( 267 ) Cfr. „die ongheleerde Rhetorijcke" (15 5 3, fol. [A ij v °}) ; „vanden
ongeleerde dichters" (1553, fol. [A ij vl) ; „dye ongheleerde dichters" (1553,
fol. [C vj)).
(268) Begrip dat bijna samenvalt met dit uitgedrukt door „lingua vulgaris",
„ghemene sprake" of „tale", d.i. „vollotaal" of „landstaal".
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Zou het dan zo vermetel zijn te veronderstellen, welk ook de
uiteindelijke bedoelingen van een J. Migoen – de drukker-uitgever
en meteen de zakenman – bij het heruitgeven in gewijzigde vorm van
de Rhetorica van Jan van Mussem mogen geweest zijn, dat zijne
„hertaling" wellicht een uiting was van een toenmalig tasten en
zoeken en van een groeiend streven naar een algemene eenheidstaal
die rijk en zuiver zijn zou ? Deze zou zich tevens ais een ei,gentijdse
taal – in kiank, vorm en woord – kunnen laten gelden. Mag er hier
niet aan herinnerd warden dat Migoen heel wat ouder taalgoed –
woorden en vormen – vallen liet !
Waar ligt de waarheid ?
Ten anderen, de vraag kan gesteld : werd deze ambiguiteit soms
niet door een gewikst zakenman, d.i. door J. Migoen, beoogd, gewild
en onderhouden ? Of niet ? Of was deze dubbelzinnigheid eenvoudigweg het haast onvermijdbare resultaat van de blijkbaar aangeboren
afkeer van J. Migoen – die van Brabantse afkomst was en in 't Noorden leefde – voor de term „Vlaemsch" en voor al wat daarmee
samenhangt ? Doch dan stelt zich nog de vraag : waarom werd dan
hier niet de benaming „Nederduijtsch", of „Duijtsch" of zijn zo
Belief de term „Nederlants" gesubstitueerd ?
*
't Liefst zou het mij zijn het bij deze aanzet tot, of proeve van deze
„case study" te kunnen laten. Een van mijn bedoelingen, ten anderen,
was eenvoudigweg beter-bevoegden dan ik inzake taalaangelegenheden en -problemen op het geval van de verhouding van deze twee
versies van de Rhetorica van Jan van Mussem, op het stuk van de
taal dan, te wijzen. Voor meer dan een ander hen ligt hier allicht,
meen ik althans, bruikbaar materiaal ter beschikking. Daarenboven,
wie zich op dit terrein beter thuis voelen zal, zal nog heel wat bouwstoffen ontdekken en samenbrengen kunnen : grater in aantal, nieuw
zelfs qua aard ; m.a.w. belangrijker allicht dan wat hier voorgelegd
warden kon.
II< hoop dat dit opstel jets in die zin bijdragen kan.
*
Een fijn-uitgelijnde schets, een scherp-uitgestoken ets is het niet
geworden ! 't Valt wellicht als een luchtfoto van een zoekende archeoloog te bekijken, die anderen een mogelijk opgravingsveld aanduiden
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kan waaruit vele vondsten door kundige en zorgende handen opgedolven kunnen worden.
Inmiddels is tevens andermaal gebleken – zo lijkt het me toch ! –
hoe moeilijk het is, zelfs bij oudere drukken, zekerheid te bekomen
inzake de authenticiteit van een tekst qua spelling, taalvormen en
woordenmateriaal, en dit tengevolge – honi soit qui mal y pense ! –
van het ingrijpen, op eigen hout dan nog, van de letterzetter of
drukker. Deze laatste was vaak dezelfde als de uitgever – de zakenman, ik herhaal het – die om te kunnen leven en overleven meemoest,
ook met de gang van zaken in de taal en in haar gebruik. En ook
die weg is J. Migoen opgegaan.

***

INDRUKKEN EN KANTTEKENINGEN
BIJ HET WERK VAN BUYSSE
door
BERT DECORTE

Lid van de Academie

Waarde collega's,
Op het reepje papier dat bij uw oproepbrief voor deze vergadering
was gevoegd hebt u kunnen lezen dat ik de titel, door mij een aantal
maanden geleden in een overmoedige bui opgegeven voor de lezing,
waaraan ik ben begonnen, liefst gewijzigd zou zien in „Indrukken
en kanttekeningen bij het werk van Buysse". Sta me toe even uit te
leggen welke mijn redenen daartoe waren. Bij het lezen en voor een
gedeelte het herlezen van enkele van Buysse's romans en verhalen
was ik getroffen door de dramatische elementen in dit narratief proza
en kwam de gedachte bij me op om heel dat werk eens aandachtig
te herlezen en precies die gedeelten aan te stippen waarin het dramatische het meest tot uiting kwam. Zulk onderzoek kwam mij voor
als het ondernemen waard, gedeeltelijk ook doordat Buysse het toneelschrijven al van bij het begin van zijn carriêre heeft beoefend en men
dus wel mag aannemen dat tonelen en toneeltjes en zelfs spektakels
een niet te versmaden ,gedeelte van zijn verhalend werk uitmaken.
Jammer genoeg maak ik heel dikwijls plannen die ik nadien slechts
gedeeltelijk en meermaals ook helemaal niet ten uitvoer breng. In
hoofdzaak is dit te wijten aan mijn luimen, soms ook aan mijn luiheid
of aan mijn plotselinge onverschilligheid tegenover iets waarvoor ik
aanvankelijk toch wel enig entoesiasme heb opgebracht. Maar het kan
ook veroorzaakt warden door een onverwachte wijziging in mijn
belangstelling en dit is zeker bij onderhavige Buysse-lezing het geval
geweest. Ik ben namelijk, in plaats van het werk van Buysse van deel
I tot en met deel VII helemaal te gaan herlezen, mij gaan verlichten
aan de twaalf volumes van de Memoires van Casanova, waarvan ik
haast een halve eeuw geleden enkel uittreksels had gelezen in een
goedkope Parijse editie. Een lezing, gewijd aan deze Memoires, zou
echter niet op het terrein van de Academie voor Nederlandse Taalen Letterkunde thuishoren en dus ging het niet op om Buysse zomaar
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door Casanova te vervangen, al zou men bepaalde hoedanigheden van
onze „homme de qualite" uit Nevele met wat goede wil ook met die
van de Venetiaan kunnen vergelijken.
Ondertussen was mij ook deel 7 van Buysse's Verzameld Werk
bezorgd geworden en, daar ik mij ook niet met alle goede wil twaalf
uur per dag met de frivole en andere belevenissen van de 18deeeuwse avonturier kon amuseren, heb ik me dan ook nu en dan bezig
gehouden met grasduinen in genoemd laatste deel van Buysse, wat
voor mij een niet te versmaden erfdeel is gebleken. Het bevat namelijk
meer dan 1200 blz. teksten, waarmee buiten de gespecialiseerde pluizers voor een grout gedeelte niemand van mijn leeftijdsgenoten en
jongeren, of ik moet me schromelijk vergissen, tot op heden kennis
heeft gemaakt en ik verneem altijd graag iets wat mij vooralsnog
onbekend is gebleven. Ik ben collega van Elslander en dr. Anne-Marie
Musschoot dan ook zeer dankbaar dat zij er op een voortreffelijke
manier voor gezorgd hebben dat ik, dank zij dit door hen verzameld
en ingeleid deel 7, mijn oorspronkelijk gepland onderwerp, door een
aantal randbemerkingen heb kunnen vervangen waarvan ik u nu
lezing zal geven.
Voorafgaandelijk doe ik nog even opmerken dat ik zeker niet te
weinig interesse heb voor hetgeen ik de achtergrond van het schrijverschap zou kunnen noemen en dat bij de ene auteur veel meer dan bij
de andere te betekenen heeft in relatie tot zijn werk. Bij de figuur
en de geschriften van Buysse komt er ongetwijfeld dat is door zijn
commentatoren al uit de doeken gedaan – heel wat om de hoek kijken
uit zijn persoonlijke belevenissen en bemoeiingen, waarvan de teksten
uit deel 7 en ook gedeeltelijk die uit de delen 5 en 6 ons rijkelijk
mededeling doen. Het is evenwel alleen bij wat ik las in deel 7 dat
ik een vijftal aantekeningen heb gemaakt voor mijn toespraak van
vandaag. Misschien maak ik er nog wel eens wat meer, want er is
voldoende stof voorhanden om er zo nu en dan eens bij stil te blijven
staan en erover uit te weiden. Dat die meestal kortere stukken met
Buysse's uitgebreider werk in verband kunnen gebracht worden valt
overigens dadelijk op. Om maar een voorbeeld te geven : de farneuze
„zittingen van de gemeenteraad van Nevele" zijn naar mijn oordeel
de eerste aanloop naar „Het Gezin van Pamel".
Mijn eerste kanttekening dan betreft de indruk die ik opdoe bij
hetgeen Buysse schrijft over zijn verhouding tot Nederland of, juister
gezegd, hoe ik zijn verhouding tot Nederland en Nederlandse aangelegenheden uit zijn geschriften meen te kunnen opmaken. Om te
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beginnen is Buysse iemand die niet teoretiseert, maar neerschrijft wat
hij beleeft en aan den lijve ondervindt, als ik het in deze bewoordingen uitdrukken mag, sprekend over iemand die me een Haarlemse weduwe getrouwd was. Twee besluiten meen ik te mogen
trekken : ten eerste dat Buyssse zich altijd een Vlatning en Belgisch
burger heeft gevoeld en ten tweede dat hij aan sommige Hollandse
voorvallen, zelfs als daar vrienden of mensen voor wie hij achting
of bewondering had bij betrokken waren, ongetwijfeld binnenpretjes
beleefde. Het eerste spreekt uit de talrijke bijdragen waarin hij zijn
door de oorlog getroffen land ter spraak brengt en bijwijlen ook
verdedigt tegenover sommige Nederlanders, die het bij hun neutraliteit en hun goede-maatjes-zijn met de Duitsers houden.
Wat het tweede betreft verwijs ik naar de zes bladzijden onder de
titel „Couperus in Vlaanderen". Ik kan mij niet ontdoen van de
indruk dat Buysse, die dan toch van zeer nabij zou betrokken geweest
zijn bij het ruwe dorpsleven in zijn geboorteplaats en in aanleg zeker
niet als verwijfd mag aanzien warden, bij het schrijven van dit stukje
naar aanleiding van de dood van Couperus gepubliceerd in GrootNederland, niet zou gegrinnikt hebben wanneer hij het relaas igeeft
van het toneeltje waarin zijn hond, uit het water van de Leie in het
roeibootje springend van de twee spelevarende literatoren, Couperus'
witte zomerpak helemaal met madder besmeurt. Als hij tegen het
einde van zijn bijdrage schrijft dat dit slechts „kleine" herinneringen
zijn aan Couperus, dan wordt daardoor mijn vermoeden van dit grinniken alleen maar versterkt en doet het mij denken dat Buysse de
grate Nederlandse romancier wel bewonderde als schrijver, maar dat
hij zijn dandy-gedragingen en maniertjes slechts matig apprecieerde,
alhoewel hij het tegendeel beweert.
Dat Buysse aan de Hollandse uitspraak van door hen graaggebruikte Franse woorden een plezier beleefde dat vergelijkbaar is met dat
van Robbeknol als hij Jerolimo Aantwaarps hoort spreken blijkt uit
een kart verhaal uit 1918. Vorige maand heeft ons nieuw buitenlands
eyelid Jo Daan ons meegedeeld dat de meeste Nederlanders er zich
niet van bewust zijn dat zij de large o en e-klanken diftongeren.
Buysse hoorde het des te beter. En daarom verbetert hij de uitspraak
van de Belgische, tijdens de oorlog in Nederland verblijvende dame,
die hem zegt dat zij een logee in huis heeft, door deze door een voortreffelijke Hollandse louchige te vervangen. De manier waarop Buysse
dit in drie halve regels doet is onbetaalbaar : De dame zegt : maar ik
heb een logiee, weet u, en... – Louchiee, verbeterde ik. Louchiee
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dan, glimlachte zij flauwtjes. Dit ondeugende verhaaltje is overigens
een meesterstukje in zijn genre. Ik raad u aan het te leren of te
herlezen ; u kunt er enkele minuten van het ellendig aardse bestaan
mee opvrolijken en tegelijkertijd leren hoe een logiee dient behandeld.
Het zijn maar losse opmerkingen bij de lectuur die ik maak, maar
ik meen wel te mogen zeggen dat Buysse door zijn verblijf in Nederland als Vlaming geen metamorfose heeft ondergaan. Hij heeft er
hoogstens zijn taal beter leren gebruiken, waartoe ongetwijfeld in
eerste instantie zijn Nederlandse echtgenote zal bijgedragen hebben
maar uit het vele dat hij heeft geschreven en dat op Nederland
betrekking heeft blijkt duidelijk dat hij er de man niet naar was om
zich te laten imponeren, misschien nog het meest doordat hij materieel gezien naar de mensen met wie hij in Nederland omgang had
niet hoefde op te kijken. Daarenboven was iemand als Buysse, die
dan toch kon bogen op persoonlijke vriendschap met schrijvers als
Maeterlinck en Verhaeren, auteurs met internationale bekendheid,
zeker iemand die men in Holland wel het recht toekende over alles
zijn zeg te hebben en zijn gedacht neer te schrijven.
De Beig Buysse was overigens al wat verder op reis geweest dan
naar Nederland. Alhoewel Amerika pas ontdekt werd aan 't eind van
de jaren twintig in de twintigste eeuw door ons binnenlands erelid
Marnix Gijsen, was de stevige Neveling Buysse daar een veertigtal
jaren vroeger al een paar keer aan land gegaan en heeft hij daaromtrent in geschrifte mededeling gedaan. Hierover gaat mijn tweede
kanttekening : Buysse en Amerika. Zijn belangstelling voor de Verenigde Staten kan zeker in verband gebracht warden met zijn sociale
bekommernis. Buyssse heeft precies de periode meegemaakt dat het
Vlaamse plattelandsproletariaat uit pure armoe naar Amerika uitweek
en in verschillende van zijn romans en verhalen en niet minder in
„Het gezin van Paemel" heeft de uittocht uit het armoedig bestaan
in Vlaanderen naar het beloofde land aan de overzijde van de oceaan
voor stof gezorgd. In zijn in deel 7 voor de eerste maal uitgegeven
toneelstuk „Andere tijden" dat de bundel besluit krij,gt men de adellijke maar door de eerste wereldoorlog verarmde kasteelheersfamilie
uit „het gezin van Paemel" opnieuw op de planken en de jongste
vrouwelijke spruit de Villermont de Wilde word zowaar verliefd
op Franklin van Paemel, kleinzoon van pachter van Paemel, wiens
zoon, zoals het u alien klaar voor de geest staat maar ik herinner er
toch nog even aan, deserteerde omdat hij niet op de stakers wilde
schieten en naar Amerika ontkwam.
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In deel 7 staan evenwel een paar stukken die mijn aandacht wekten
door de nuchtere kijk op zaken en feiten die Buysse altijd heeft.
Schrijvers interesseren mij het meest als zij de dingen critisch onderzoeken en er dan van zeggen wat zij ervan denken. Dit doet Buysse
zeker in „Iets over de godsdiensten in Noord-Amerika" en in „Een
Amerikaanse verkiezing". Het zijn tamelijk korte stukken, het eerste
17, het tweede acht pagina's en de auteur zal dus zeker niet de
pretentie hebben gehad hiermee het laatste woord over deze kwesties
to hebben gezegd. In verband met de religies in de Verenigde Staten
–want die zijn het die hij met Noord-Amerika bedoelt – is hij vooral
getroffen door het contrast van het op winstbejag uit zijn van de
Amerikanen enerzijds en anderzijds bun dweperig fanatisme inzake
geloof. Met Buysse's woorden : „Het mag bevestigd worden : de
Amerikaan, zo volmaakt in stoffelijk opzicht, is op het gebied van
kunst en wetenschap en, met een woord gezegd, van onstoffelijke
opvoeding, op een graad van ongehoorde ondergeschiktheid gebleven. Hij is de overdrijving van een in zichzelf zeer loffelijke hartstocht ; hij is geen mens meer, hij is een menselijk werktuig, dat met
de blinde koppigheid van een werktuig naar het volbrengen van een
enkele drift, naar het bereiken van een enkel, in vaststaand denkbeeld
overgegaan doel smacht : een onophoudend, uitsluitend en onverzadelijk geidgewin. // Hoeft het gezegd hoezeer van een andere kant
't princiep van godsdienst, in het begrip van de ongeleerde in blind
fanatisme en hebzucht veranderd, ander de volksklassen van alle
landen in Noord-Amerika, wortel heeft geschoten. En 't is tot dit
punt dat wij wilden komen : een aanzienlijk deel van de huidige
Amerikaanse burgers is, elk in zijn godsdienst, zo bijgelovig en
dweepzuchtig als de dweepzuchtigste en biigelovigste van onze Vlaamse boeren."
Dit stuk dateert van bijna een eeuw geleden, maar ik denk dat er
van die toestand nog heel wat is overgebleven als ik maar even overweeg dat men in de Verenigde Staten, trouwens ook in Canada, op
de identiteitsbewijzen van burgers en vreemdelingen vermeldt Welke
godsdienst zij aankleven, met dien verstande dat men ook mag opgeven : geen enkel. Met het godsdienstig fanatisme brengt Buysse
overigens ook het heimwee naar het land van herkomst in verband,
wat zeker goed gezien is, want uit heel wat literatuur van latere
datum is dit verband ook duidelijk gebleken, al zijn intussen de
meerderheid van de bewoners van de Ver. Staten maar de nakomelingen van hun overgrootvaders en betovergrootvaders die uit alle
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's Heren landen de armoe of iets anders ontvluchtten, hopend in de
voormalige jachtgebieden van de Indianen een beter bestaan te
vin en.
Welke rare gevolgen zulk beter bestaan intake politiek kan hebben
wordt door Buysse ironisch belicht in het opstel „Een Amerikaanse
Verkiezing" dat handelt over het verkopen en kopen van stemmen
bij de verkiezingen, lets wat bij ons en in de meeste Europese landen
ten strengste verboden is, maar wat de Amerikaan, die Buysse ter
spraak brengt, een doodgewone zaak vindt, want een stem is een
handelswaar als een andere. Ik heb me nooit aan stemmenronselarij
of lets van dat slag bezondigt, maar als ik me in de plaats stel van
de persoon, die er geen eigen politieke opinie op nahoudt, kan ik die
Amerikaan bijtreden als hij zijn stem aan de meest biedende wil
verkopen. Waarom mag men de stem van een oude van dagen niet
trachten te winnen door hem een kilo bloedworst te bezorgen, dan
wanner anderen hem eveneens zijn stem trachten te ontfutselen door
hem zonder enige garantie zoniet de hemel op aarde dan toch een
verhoging of op zijn minst het beletten van een vermindering van
zijn pensioen te beloven ?
Maar ik moet bij mijn Buysse-lezing blijven. Ik ben aan mijn derde
aantekening toe en die handelt over de stukjes die Buyssse heeft
geschreven ander rubriek „Van de Hak op de Tak" voor het weekblad „De Haagse Post" tussen 7 juli 1917 en 16 augustus 1919. Tot
aan de wapenstilstand, die men maar altijd wil blijven herdenken,
gaan die kolommetjes meestal over de beestachtigheid van de Duitse
inval en het Teed van het al zo beklagenswaardige kleine door het
oorlogsgeweld getroffen yolk, waarvan een groot deel op de vlucht
is gejaagd. Maar toch worden die cursiefjes, zoals men dat de jongste
decennia noemt, oak met vrolijker, hoewel altijd ergens met de
oorlogsomstandigheden verband houdende stukjes afgewisseld het
daarstraks aangehaalde „De louchiee" is er een van de fraaiste voorbeelden van.
Na de 11de november 1918 begint hij met overwegingen omtrent
het verdrag van Versailles. De misdadigheid van de Duitse natie,
niet alleen haar vroegere regering, maar heel het yolk wordt aangeklaagd, maar Buysse wil vooral de uitroeiing in Duitsland van de
laatste mogelijkheid om nog ooit een oorlog te ontketenen. Wat hij
„de vergeten clausule" noemt is de totale ontmanteling van alle
wapenindustrie. Wat het vergeten van die clausule maar een schrijver die strijdt voor een menswaardiger bestaan op aarde wordt bij
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het opstellen van een verdrag niet gevraagd — twintig jaar later voor
gevolg heeft gehad hebben wij alien ondervonden. Maar ja, wat
hebben nog eens vijf jaar later de overwinnende houwdegens toen
weer op papier gezet. De wapenfabrieken in Duitsland slopen volstaat niet. Er staan er elders nog veel meer. En de Duitse draaien
toch ook weer.
Als Buysse naar Belgie terugkeert is hij vol verdriet en verontwaardiging over de verwoesting die door de horden is aangericht, maar
hij zal zich wel niet kunnen verbeelden hebben wat voor oorlogsgruwelen de twintigste eeuw, waarvan op dat ogenblik nog maar
nauwelijks een vijfde was verstreken, voor haar toekornstige jaren in
petto hield. De huidige lezer, die dagelijks in de huiskamer de bewegende beelden ziet van wat Dulle Griet aan moois kan ontketenen,
moet enigszins meewarig glimlachen om wat Buysse bijvoorbeeld
vertelt over de molenaar van Deurle, die samen met de muldersknecht en een voerman, de letser', door de Duitsers wordt ingerekend, zogezegd omdat zij spionnen zijn. Tot tweemaal toe treffen
de moffen in schijn de laatste voorbereidselen om hen te fusilleren ;
na de tweede maal — dat gebeurt in een dorp een twaalftal kilometer
verderop — rukken zij hun echter de blinddoek van hun ogee en
laten hen, lachend om deze moffenmop (het stukje heet : Le boche
s'amuse) naar Deurle terugkeren. Iemand volgens eigen luim de
kogel waard of niet waard keuren is natuurlijk geen zaak om grapjes
mee te maken, maar per slot van rekening is het voor alle partijen
beter dat aan 't Bind van 't spel brullend, het moge dan nog schandalig wezen, gelachen wordt dan dat er drie lijken komen te liggen.
Wat evengoed het slot van dit verhaaltje had kunnen zijn en de
betrokken soldateska zou er op 't ogenblik van het feit niet minder
plezier aan beleefd hebben. Bij het lezen hiervan schoot mij een
toneeltje te binnen uit „The Naked and the Dead", een oorlogsroman
van Norman Mailer, die de zuivering van Japanners van een eilandje
in de Indische archipel tijdens wereldoorlog II beschrijft. Een Amerikaanse patrouille stoat op een groepje afgezonderd. geraakte Japanners (in het boek altijd Jappen genoemd) ; ze maken geen krijgsgevangenen, volgens daar in de jungle geldende normen, maar de
Amerikaanse sergeant, een heldhaftig krapuul, die pas tevoren een
jong luitenant in een hinderlaag heeft doen lopen omdat hij hem
liever kwijt dan rijk was, belet nu dat een Jap, die hij voor de leider
van het groepje aanziet, wordt neergeknald. Met gebaren en tekens
en door hem chocolade en sigaretten aan te bieden brengt hij die
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vijand in de waan dat men hem niet of zal slachten, maar als deze
zich wat goed begint te voelen wordt hij door die sergeant, zonder
dat hij er erg in heeft, toch neergeschoten. Zoiets had Buysse misschien nog niet door ; begin 1919 was trouwens Remarks „Im Westen
nichts Neues" nog niet verschenen, het eerste boek dat de aandacht
van de wereld wilde vestigen op de „Schweinerei" van de oorlog, die
in de rangen van beide kanten aan de orde is, maar die door de
overwinnaars liefst wordt verzwegen, voor zover ze in de eigen gelederen wordt bedreven.
Een vierde punt waar ik even wilde bij stilstaan is een beschouwend
stuk in het Frans uit 1900 „Flamands et Hollandais devant les langues
etrangeres". .1.1‹ ben zeker niet de eerste die niet begrijpt hoe Buysse
zich zo scherp tegen het taalflamingantisme verzette. Ik ben het volkomen met hem eens dat er wat anders in Vlaanderen diende aangekweekt dan haat tegen al wat Frans is, maar ik versta niet goed
hoe hij, die dan toch ten zeerste bekommerd was om het lot van de
verdrukte kleine man in een aantal opstellen over 't hoofd schijnt te
zien dat het gebruik van het Frans als middel werd aangewend om
die Vlaamse, grotendeels analfabete massa het gemakkelijkst under
de knoet te houden. Dit verwondert mij des te meer daar Buysse
vooral in zijn toneelwerk heeft doen uitschijnen, dat de heersende
franstalige kaste het, mede dank zij het spreken van een andere taal
dan hun horigen, konden klaarspelen hun macht te bestendigen.
In genoemd artikel staat ten andere nog een andere misvatting te
lezen, zo meen ik althans, of het zou moeten zijn dat het ten tijde
van Buysse anders was dan enkele decennia later. Ik citeer hem
even : Voyez l'exemple de la Hollande, dont le developpement intellectuel moyen est incontestablement superieur au nOtre. Les flamingants ne manqueront pas de dire que la Hollande doit cette superiorite
a son unite de langage. Je crois, pour ma part, qu'elle provient surtout
de ce que les Hollandais, parlant une langue que l'on ne comprend
guere en debars de leur pays, ont enormement gagne a etre forces,
sous peine de se trouver isoles dans la vie, d'apprendre les grandes
langues vehiculaires du monde. Et, en effet, tout Hollandais de
quelque education connait, outre sa langue maternelle qu'il ne neglige
l'allemand, l'anglais et le francais. Ont-ils pour cela perdu
leur caractere, les qualites et les defauts de leur nationalite ? Je ne
connais pas de peuple qui sort reste plus profondement national que
le peuple hollandais au milieu du cosmopolitisme des grandes langues.
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Buysse ziet het wel vrij simpel. Het groepje van mensen in Nederland die vier talen kenden zal ook wel niet erg talrijk geweest zijn,
al was dan het algemeen ontwikkelingspeil van het Nederlandse yolk
dubbel of misschien wel tienmaal zo hoog als dat van de Vlaamse
bevolking. Hij schijnt hierbij ook alle historisch perspectief uit het
oog te verliezen, alsmede het feit dat Nederland, dank zij zijn eentaligheid, niet met een taalprobleem geconfronteerd is in zijn dagelijks
bestaan. Het is jets anders tegenover het buitenland met zijn eigen,
minder of weinig gesproken taal in de kou komen te staan, dan in
eigen land een tweede taal te moeten aanleren om op gelijke voet
behandeld te kunnen warden als de eentalige burgers die een internationaal verspreide taal spreken maar de minderheid van het land
vertegenwoordigen. Maar ik herhaal het nog eens : het is alsof er
twee Buysse's zijn, de ene van Het Gezin van Paemel en de andere,
die van zijn uitlatingen omtrent Vlaamse Beweging en flamingantisme. Hiermee ben ik overigens aan de vijfde en laatste van mijn
kanttekeningen toe, waarvoor ik nog een paar minuten uw aandacht
vraag.
Jaren geleden zei een franstalig collega bij het Departement van
Openbaar Onderwijs, zoals dat toen nog heette, mij eens 'helemaal
niet bij wijze van boutade dat het toch veel eenvoudiger geweest
zou zijn, bij de oprichting van de Belgische Staat het Vlaams als
onderwijstaal of te schaffen en de kinderen zonder meer te leren lezen
en schrijven en spreken in het Frans. Ik moet zeggen dat dit, alle
gevoeligheden en morele overwegingen terzijde gelaten, niet helemaal
onjuist was. Het is overigens sedert de oudheid een kolonisatiesysteem dat voor een groat deel in de derde wereld nog heden wordt
voortgezet. Ergens zou men Buysse's uitlatingen min of meer hierbij
kunnen doen aansluiten, want als de schoolmeesters de kinderen in
't Frans hadden leren lezen, schrijven en tellen en als de pastoors
begonnen waren met in 't Frans te preken zou na een generatie of
drie het Vlaams zo goed als totaal in de vergeethoek geraakt zijn.
Maar waarschijnlijk liet het Belgisch bewind het Vlaamse volkje liefst
ongeletterd om het in zijn slavenbestaan verder te kunnen gebruiken
en hield de clerus het bij de volkstaal om zijn greep op deze groep
niet te moeten lossen. Men kan zich afvragen of iemand als Buysse
zich niet opzettelijk wilde distancieren van flaminganten, die de
Franse cultuur en taal als uitvindingen van de duivel beschouwden
en schuwden en zo moeten er zeker geweest zijn. Maar daarentegen
had hij toch moeten inzien dat er in de rangen van de mensen, die
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allereerst een gelijkheid in taalopzicht nastreefden, ook heel wat aanwezig waren die zeker te vinden waren voor een doeltreffender beweging, dan die welke de fanatici onder hen wensten te volgen. In
elk geval meen ik te mogen zeggen dat, nu soortgelijke meningsverschillen tot de geschiedenis behoren, men moet toegeven dat
zonder de taalstrijd er geen Vlaamse beweging denkbaar was geweest, tenzij dan een beweging in Vlaanderen op sociaal en economisch vlak met als voertaal het Frans.
Het is evenwel anders verlopen. Ook een groat schrijver kan zich
meer dan eens vergissen en het kan zelfs zo zijn dat men hetgeen
men voor 't ogenblik als zijn vergissingen aanziet een halve eeuw
later weer de juiste opvatting blijkt geweest te zijn. Buysse's uitlatingen omtrent de twee laatste punten waarvan ik gewag heb gemaakt doen mij ook wel eens veronderstellen dat de nogal heterogene levenservaringen waar hij achtereenvolgens in terechtkwam, hem
soms te gemakkelijk iets deden neerschrijven dat eigenlijk niet belemaal strookte met hetgeen hem in zijn roman- en toneelwerk als
grondslag diende.
Ik heb gepoogd u enig idee te geven van mijn manier van lezen.
Ik tracht bij mijn lectuur altijd mijn eigen gedachten en gevoelens,
hetgeen ik zelf te weten ben gekomen „door 't verzoeken zowel als
door de boeken", als ik Brero mag parafrazeren, te toetsen aan wat
ik gedrukt onder ogen krijg ; misschien is dit niet al te dwaas. In
elk geval ben ik blij dat de hele Buysse er nu is en dat ik in het 7de
en laatste deel mij goed heb kunnen amuseren. Ik eindig dan ook met
nogmaals een woord van dank aan collega Van Elslander en zijn
medewerkers voor hun arbeid ter realisatie van de uitgave van het
verzameld werk van Buysse. Naar mijn smaak – het blijkt ook die van
Greshoff geweest te zijn – bestaat het mooiste monument dat men
voor een schrijver kan bedenken in het uitgeven van zijn werk. Verder
dank ik u alien voor uw „luisterbereidheid".

DE LYRIEK VAN GASTON BURSSENS
IN DE JAREN TWINTIG
door
PAUL HADERMANN

Lid van de Academie

Terecht staat Gaston Burssens (1896-1965) als een moeilijk dichter
bekend, en toch lijkt op het eerste gezicht zijn taal eerder eenvoudig
en „colloquial". Zijn woordenschat doet alledaags aan en schuwt elke
vorm van jargon, geleerddoenerij of geraffineerd taalimpressionisme.
De normale syntaxis doet hij maar zelden geweld aan, en het ritme
van zijn vers is, in zijn latere bundels althans, op de ademhaling en
accentuering van de parlandotoon afgestemd, met de daarmee gepaard gaande pauzen, aarzelingen, leemten en tempoveranderingen.
Tracht men echter de eigenlijke inhoud van zijn poetische mededeling
samen te vatten of te doorgronden, dan vervloeit de zin ervan soms
als nand tussen de vingers : onverwachte koersveranderingen, omkeringen, contradicties, sofismen of woordspelingen monden dan uit
op een vacuum, zodat men zich geneigd voelt, de dichter gelijk te
geven wanneer hij beweert : „'t is waar : aan mijn spitsvondigheid
heb ik het ergst geleden". (II, 715) (a).
Maar oak deze indruk is van voorbijigaande aard : Burssens' meeste
gedichten hebben inderdaad een dubbele bodem, om met Karel
Jonckheere te spreken (2), wanneer zij Been vat der Danaiden zijn.
Is in dit spel van spraak en tegenspraak, van lokken en verbergen,
een sceptisch grappenmaker aan het woord of een „jongleur met
vuurfakkels" zoals Van Ostaijen hem noemde ? Beantwoordt deze
schalkse, zichzelf verschalkende houding aan de struisvogelpolitiek
waaraan Burssens een van zijn Posthume verzen wijdt (II, 689), of
aan de gespletenheid die hem in dezelfde bundel doet vaststellen :
„Ik zou wel willen weten wie in mijn plaats zit te kankeren. /
Misschien ikzelf (...) ? (II, 714).
(1) Verwezen wordt naar de door G. Burgers en K. Jonckheere verzorgde
facsimile-uitgave van G. Burssens, Verzamelde Dichtbundels, Den Haag, Bert
Bakker, 1970, 2 dln.
(2) K. Jonckheere e.a. : Sleutelbos op Gaston Burssens, Antwerpen, Brito,
p. 11.
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Hoe dan ook, Burssens heeft, zoals het nogmaals in de Posthume
verzen heet, „het kromme pad gekozen". Maar hij haast zich daaraan
toe to voegen : „zomaar en voor 't gezicht", zodat de lezer al dadelijk
de schijnbare ernst van die keuze tot een dandyeske gril zou gaan
relativeren, indien daar niet de ontnuchterende constatering op volgde : „omdat er geen ander is" (II, 694).
„Ik heb het kromme pad gekozen, / zo maar en voor 't gezicht, /
omdat er geen ander is." : de vrije keuze was maar een illusie, die
de dichter zichzelf en de anderen voorhield. Zijn „kromme pad" is
hem een diepe, onontkoombare noodzakelijkheid, die hem slingert
tussen illusie en werkelijkheid, pose en authenticiteit, hoop en wanhoop, zin en onzin, ja en neen.
Het gevoel van een vergeefs verwachtende leegte en de daarmee
gepaard gaande onrust kenschetsen zijn eerste liefdeverzen, zo b.v.
over „het huis waar nooit (z)ijn lief komt", of over zijn besluiteloosheid („En 'k weet niet wat ik wil, en 'k weet niet wat ik moet, / maar
in mijn herte laait een gloed !") (I, 13). Wat hier slechts in verband
met de geliefde wordt gezegd, zal een leidmotief van de latere gedichten warden : „Voel jij niet dat in elke vreugde trilt / het leed
om 't niet bezit van wat je wilt ? / Het leed om 't niet bezit van je
verlangen, / zo dat de zon half in de mist blijft hangen." (I, 23).
Burssens zal zich maar zelden tot kleurrijke extremen aangetrokken
voelen. De drang wordt bij hem door het besef van de ontoereikendheid van mens en wereld gestremd. Zijn expressionisme wordt getemperd door zijn scepticisme : „oppervlakkig wit en zwart, en met
nuances van veel grijzen", zo zal hij later het „dambord" van zijn
levee kenmerken, en dezelfde sfeer overheerst in zijn meeste gedichten, zelfs wanneer er vrolijker toetsen in voorkomen. De zon blijft
inderdaad meestal in de mist hangen.
De stadsthematiek – een van de hoofdrekwisieten van het toenmalige expressionisme – doet in de in 1918 verschenen Verzen haar
intrede, maar op een totaal andere manier dan bij Van Ostaijen wiens
lyriek op dat ogenblik in de avant-garde reeds toonaangevend is.
Terwijl Music-Hall (1916) en vooral Het Sienjaal (1918) in de eerste
plaats de unanimistische sfeer van straten en cafes op hymnische
wijze bezingen als een symbool van collectieve broederschap, vertonen
Burssens' stadsgedichten bij voorkeur flitsen en losse impressies – de
rosse blaren van Allerheiligen op het asfalt, de regen over zwarte
straten, een cafeterras op een beursdag, de bordelen met „wrange
vrouwen / in rood gewaad" en „sombere mannen (...) met verhit
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gelaat" (I, 33) enz. Dat alles noteert hij zonder in de opgeroepen
sfeer op te gaan : Van Ostaijens visie op de „tentaculaire grootstraat"
is grandiozer, synthetischer, en getuigt tegelijk van meer meegevoel.
Die van Burssens detailleert aan de hand van close-ups en blijft
tevens, wat de uitdrukking van gevoelens betreft, op of stand. De
stad uit Het Sienjaal is het toekomstige rijk van de humanitaire lief de,
zelfs het leed en de zonde worden er mede opgeslorpt in de geweldige
symfonie waarin het ik van de dichter met de „ziel van buiten"
samensmelt. Burssens' stad wordt eveneens aan een subjectieve vertekening onderworpen, maar in de richting van een demonischer
ervaring, die tevens aantrekt en of stoat : het zondebesef uit Les fleurs
du mal gaat hier gepaard met de „zwarte erotiek" van Klabund, voor
wie Burssens zijn bewondering heeft uitgesproken (3).
De dichter is tegelijk voyeur en visionair : de blonde „venusdiertjes", de „kristelijke zondevrouwen", de „nachtelijke schonen (...)
ver en puntig gedecolleteerd", (I, 51), zijn „freule Julie's" en Mata
Hari's zijn stuk voor stuk incarnaties van de grote-stadserotiek en
smelten op het einde van de bundel samen in een allegorie a la Raps,
die de dimensie krijgt van een wanhopig verzet van de schijn, van het
artificiEle, tegen het leven : „een vloek onder de maan". (I, 54).
Als een onaniese vrouw met fletse wangen
en blauwe kringen om d'ogen,
ten teeken van dierlik zelfverlangen
en -bevrediging,
Is me de wereldstad verschenen
met zijn fiere logen
van sarkasties lachen en schijnbaar wenen
de kanker in haar ingewanden
doet haar woelen van pijn
en wringen de doorschijnende handen,
tot plots voor een ogenblik alles stilt
om weer haar afschuwlik leven te leven,
dat haar drang voldoet en haar hart verkilt,
en haar toch mooie ziel, met valse kleureschijn
te belichten.
Met haar elektriese lichten,
hangt ze als een vloek onder de maan
haar afschuwelik leven verder te leven,
en aldus een schone dood te sterven.
(3) Cf. J. Walravens : Gaston Burssens. MonografieEn over Vlaamse
Letterkunde, nr. 18. Brussel, Manteau, 1960, pp. 8-9.
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Zo is me de grate stad verschenen
met haar leven
als een nakende dood.
(I, 53)

De onbeholpenheid van een paar verzen of de wat te nadrukkelijke
contrasten daargelaten, is dit gedicht typisch voor het debuut van
Burssens. Zijn lyriek blijft op een zekere of stand van het humanitair
expressionisme, door het grote belang dat er aan de individuele
indrukken wordt gehecht en door de symbolisch-decadente sfeer die
er soms in heerst. Weliswaar kan men aan de expressionistische
invloed de progressieve bevrijding van het ritme toeschrijven, alsook
een sporadische neiging tot pathos, en zelfs bepaalde thema's als
de stad, de zonde en de hoer, doch dat alles wordt bewust of onbewust aangepast en afgestemd op Burssens' complexe gevoeligheid. De
zonde wordt bier niet enkel bedreven om de verluchting van de
daaropvolgende loutering ; de hoer is geen heilige zoals de toen zo
populair geworden Sonja uit Dostojewski's Misdaad en Straf ; de
stad is geen tempel gewijd aan een of andere kosmische religie, noch
de kweekplaats der toekomstige revoluties ; de lief de is geen springplank tot God of het ideaal. Het is overigens kenmerkend voor de
toenmalige tijdgeest dat Burssens in Aula werd verweten, niet zoveel
„idealisme" als de Duitse dichters te kunnen opbrengen... (4).
Burssens' expressionisme draagt dus van meet of aan een eigen
cachet. De volgende bundel, Liederen uit de Stad en uit de Sel (1920),
zal dat bevestigen, ondanks een tijdelijke toenadering tot een meer
„ethisch" gerichte kunst, waaromtrent het motto uit Barbusses roman
L'Enfer geen twijfel laat bestaan : „(...) Quand done la verite profonde et la haute beaute s'uniront-elles enfin ! (...) c'est a cause de
la verite une que les aveugles voient, que les pauvres sont freres et
que tous les hommes auront un jour raison..." (I, 114).
Van de drie onderdelen van het boek staat het eerste, Liederen uit
de Stad, het dichtst bij de humanitaire poèzie : de mensen worden er
broeders genoemd, een ,gedicht wordt gewijd aan Henri Barbusse, een
ander aan de Terse onafhankelijkheidsstrijd, een derde aan Herman
van den Reeck. Toch heffen andere verzen de tegenzang aan van de
fundamentele eenzaamheid. Zo wordt in „Karoessel" eerst de „unanieme" roes van de kermis bezongen, doch uit de laatste strofe blijkt
(4) K. Chrispeels : Verzen van G. Burssens, in Aula, II, 11-12, 15 juni
1918, p. 213.
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onverwacht dat de waarnemer er niet aan deel nam. Het „Lied van
de vrede" begint met de beschrijving van een patriottisch bevrijdingsfeest – „O de psyche van dat yolk te voelen / in de regenavond" –
maar slaat vlug om in een vredig natuurgedicht, want op zijn fiets is
de dichter ontsnapt aan het „juichen" en „joelen" van de menigte :
„War me ligt de landelike weg (...). 't Is leeg ! 't Is goed. (...) En
schellend fiets ik de vrede binnen..." (I, 125).
In het gedeelte getiteld Liederen uit de Sel krijgt het thema van
de eenzaamheid uiteraard de bovenhand. Op bijzonder sobere wijze
treurt de gevangene om de verbeurde vrijheid, zonder pathos en
zonder wrok. Hij voelt echter geen behoefte om, zoals toen met
Moens het geval was, mensenliefde te prediken of zijn gedachten te
laten gaan over de hervorming van het gevangenisstelsel en van de
maatschappij.
Naar de titel De Bevrijding te oordelen zou het derde deel een
snort apotheose moeten brengen, maar het geweldige stadsleven waar
de dichter vol verwachting naar terugkeert, schrompelt ineen tot
„speelgoedrommel / van een dubbeltjesbazar. / Het grote Niets !..."
Burssens wendt zich daarna tot de natuur, maar voelt er zich vervreemd en belachelijk. Na een korte halte voor de onaantastbare kerk
waarvan de poorten met een bons op „drensend (...) orgelklagen"
worden dichtgeslagen, gaat hij zich uiteindelijk bedwelmen in de
nachtelijke erotiek van de stad waarin hij thuishoort. (I, 144-147).
De tegenstrijdige tendensen waarvan de Liederen ook in hun vrije
versvorm – nu eens retorisch, dan weer beknopt en sober – blijk geven,
worden zoals later zo vaak het geval zal zijn door humor, soms
galgenhumor, in evenwicht gehouden of tegen mekaar uitgespeeld.
Zo maakt Burssens b.v. een einde aan de reeds vermelde poging tot
communie met de natuur door vast te stellen dat rupsenvocht op zijn
kleren spat. „Een boerebengel roept : dichter en zot / En ik scheur in
mijn hoofd het gedicht kapot." (I, 145).
Aan die zin voor het lachwekkende van veel menselijke toestanden
is Burssens' distantie toe te schrijven, ten opzichte zowel van zijn
eigen gevoelsleven als van de humanitaire idealen. De beste gedichten
uit de Liederen uit de Stad en uit de Sel zijn dan ook die waarin het
gevoel gerelativeerd of in toom gehouden wordt. De eigen ervaring
– die het lyrisch uitgangspunt blijft – wordt er eenvoudig van buiten
af, louter behaviouristisch voorgesteld, zoals in het zo ironisch betitelde „Vrijheidslied" :

if
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Stalen geronk van een motor komt in de sel verdoven.
Ik kijk door het raampje ; blauwe morgenlucht.
In sierlike vlucht
zweeft een aero boven de stad
Hij bliksemt in de zon ; ik luifel de ogen.
Langzaam komt mijn hoofd over mijn borst gebogen.

Burssens ziet zichzelf haast met de ogen van een ander, zodat zijn
emotie een algemener portee krijgt. Op zijn manier streeft hij naar
„ontindividualisering" : daarvan zal Piano het duidelijke resultaat zijn.
Het is geen wonder dat Piano (1924) zo enthousiast door Van.
Ostaijen werd onthaald am zijn „beheerste, gedistantieerde uitdrukking, die iets van lyriese berichtgeving heeft." ( 5) Evenmin als in de
toenmalige verzen van Van Ostaijen komt in Piano het individuele
ik van de dichter aan bod. De objectiviteit van deze gedichten, hun
hoedanigheid van lyrische voorwerpen, wordt reeds door hun uiterlijk
voelbaar gemaakt : in een modemistische kleurendruk laat Burssens
de titels, die meestal zaken aanduiden, over de bladspiegel door de
tekst heen lopen, alsof hij aldus de beslotenheid en de geconcentreerde structuur van het gedicht wou concretiseren. Op die manier
laten begrippen als „bomen", „interieur", „terras" of „rozen" de
lezer geen ogenblik los terwiji hij de korte strofen leest die hem geen
subjectief afwijken of wegdromen veroorloven. De linoleumsnede van
het kaft, dat oak door Burssens werd ontworpen, berust op een
letterconstructie a la Peeters. Met de sobere, meestal constructivistisch
aandoende vormen en effen kleuren van de titels stemmen de eenvoudige woordkeus en de sterk geserreerde schrijftrant overeen.
Deze gedrongenheid en deze gewilde objectiviteit zijn bij Burssens
nieuw en zullen zijn meeste verzen tussen de twee wereldoorlogen
blijven kenmerken. Sporadisch warden zij in zijn vroeger werk aangekondigd. De vrije vertalingen, hoofdzakelijk naar Klabund, van
korte Oosterse gedichten uit De Yadefluit (1919) betekenden reeds
een eerste stap naar een soberder vormgeving toe. Daarna vallen de
traditionele, subjectieve „als"-vergelijkingen, die in Verzen nog schering en inslag waren, geleidelijk aan weg. Ten slotte verleent de
weliswaar weinig doelmatige en niet consequent volgehouden weglating van een paar lidwoorden (ander invloed van Stramm of Van
(5) P. van Ostaijen : Verzameld Werk. Proza 2. Amsterdam, Bert Bakker,
1977, p. 261.
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Ostaijen ?) aan de Liederen uit de Stad en uit de Sel een avantgardistisch tintje.
Doch eerst in Piano schijnt de dichter zijn eigen taal te hebben
ontdekt, een taal die, ondanks alles wat de kritiek daarover heeft
geschreven, grondig verschilt van die van zijn „wapenbroeder" Van
Ostaijen. Deze heeft zelf aangetoond hoezeer Burssens zich van een
epigoon onderscheidt, zonder echter na te laten, even met welgevallen
op zijn eigen invloed op hem te zinspelen. Na te hebben gewezen op
de kloof die tussen de Liederen en Piano ligt en die, naar hij beweert,
alleen kan worden verklaard door Burssens' aanvaarding van „een
vroeger hem vreemd lyries axioom", vervolgt Van Ostaijen : „Het
verschil tussen een epigoon en Burssens is clit, dat de epigoon niet de
geest van het experiment meedraagt, doch (...) het formele schema
(...). Aan Burssens volstaat de geest van het experiment. De epigoon
vraagt : „Op Welke wijze heeft Columbus Amerika ontdekt ?"
Burssens zegt : „Vermits Amerika door Columbus werd ontdekt, zal
ik er ook wel geraken." " (6)
Dat Van Ostaijen zich hier met Columbus identificeert blijkt wel
uit de volgende passage : „Aileen stelt hij (Burssens) zich, als eerste,
niet het probleem. Zijn lyriek inhaerent is deze techniek, die ik vroeger
dynamisme noemde en die voor eigen heeft gaandeweg de inhoud van
het gedicht te beinvloeden door het formele (...) Het optrekken
van het gedicht (is) in deze gedichten van Piano gesloten organies." (7)
Een voorbeeld van zo'n „organische" ontwikkeling vindt men reeds
in het titelgedicht :
Piano

lino wit en zwart
vingeren toetsen de toetsen
in mineur

maar het auditorium dut
in ut
maar Chaplin is in nood
Chopin is dood
en wordt begraven met zijn marsj in do
dodo
dada
— dadaisme van het auditorium —
(6) Id. : Id., p. 262.
(7) Id. : Id., id. Wij cursiveren.
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als gele vingeren de toetsen toetsen
speelt de piano
pianissimo
en draait de automatiese trommel
fortissimo

(I, 155)
Dit gedicht is op speelse wijze naar zijn eigen structuur op zoek,
zoals de vingers de toetsen van een piano beproeven voor een improvisatie. De woorden vloeien voornamelijk via klankassociaties of
-herhalingen uit elkaar. Paronomasia, assonantie, alliteratie en analogie maker de stuwkracht van deze poEzie uit : toetsen-toetsen, dut-ut,
Chaplin-Chopin, rood-dood-do-dodo-dada-dadaisme, piano-pianissimofortissimo. Het laatste contrast zorgt, samen met de herhaling van
het hoofdmotief, voor de afronding.
Toch neemt Burssens' lyriek zichzelf maar zelden tot thema, zoals
Van Ostaijen dat beweert. „Piano" is ook op een aprioristisch en
intellectueel stramien van tegenstellingen gebouwd, zoals blijkt uit
het eerste beeld, een „lino wit en zwart", het contrast tussen de
hachelijke positie van Chaplin en de slaperige onverschilligheid van
het publiek, de juxtapositie van de komische filmheld en de romantische Chopin die uit de mode is, en uiteindelijk het „pianissimo" van
het klavier dat door het „fortissimo" van de automatische trommel
wordt tegengesproken. Hoofdzaak is de contraststructuur waaromheen als am een spil de organische associaties worden geweven.
Deze structuur blijkt bijzonder zinvol to zijn wanneer wij met de
diverse interpretaties van de laatste strofe rekening houden. Waarin
bestaat hier het contrast pianissimo/fortissimo ? De trammel kan tot
een luidruchtig filmtoestel behoren, zodat het hele gedicht achteraf
mag warden beschouwd als de vrij realistische beschrijving van een
bioscoopvoorstelling ten tijde van de stomme film, waarbij een
orkest- of pianobegeleiding voor stemming zorgde. In dat geval brengt
het lawaai een laatste ontnuchtering, die afleidt van het romantische wegsterven, ander „gele vingeren", van Chopins pianomuziek.
Mogelijk is echter ook dat de trommel deel uitmaakt van de piano
zelf, en dat de vingers van een pseudovirtuoos het publiek en de
lezer in 't ootje hebben genomen en hier maar doen alsof ze speelden,
terwiji de bewegingen van de toetsen alleen bepaald worden door de
rollen van de pianola. Het gebeurt inderdaad meer, dat het raderwerk van zo'n mechanische piano in de stille passages de muziek
overstemt. Alleszins hoort Chaplin in deze context minder thuis,
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tenzij de dichter hier moderne filmritmen naast Chopins treurmars
wou oproepen.
De trammel bereikt in beide gevallen hetzelfde effect : zijn lawaai
contrasteert met het artistieke karakter van de muziek. Wellicht hangt
zelfs een symbolische betekenis met dit contrast samen : de plaats van
het gedicht en het feit dat de hele bundel dezelfde titel heeft gekregen, wijzen in die richting. De „automatiese trammel" verwijst misschien naar de film van het leven, de daad, de reEle ervaringen en
emoties van de dichter, die echter op zijn klavier het „pianissimo"
van een gedempte uitdrukking verkiest. Zoals Van Ostaijen zijn „pessimisme" liefst ander het ritme van een „allegretto" verbergt, zo laat
Burssens zijn „fortissimo"-,gevoelens afkoelen in het „piano", zelfs
het „pianissimo" dat deze bundel en ook de latere kenmerkt.
Precies deze sourdine is het, die de taal van Burssens tegenover
die van zijn expressionistische tijdgenoten kenschetst. De expressiviteit van de klanken wordt bier vaak door het ritme verdoezeld (en
omgekeerd) terwij1 ze erdoor wordt geintensifieerd bij Van Ostaijen,
Moens of Brunclair : er komen maar weinig „thlpeb011en b011e tAlpen"
in Burssens' lyriek voor, maar eerder sobere constructies als
de kellner gaat
en luistert naar de vlugge maat
van de kapel
en gaat niet vlugger
(I, 158)
Wanneer het ritme toch soms op dreef komt, b.v. in de uitbeelding
van de onafwendbare brutaliteit van de moord op „Rosa Luxemburg",
dan wordt het onmiddellijk afgeremd in een anticlimax. Geen wonder dat Van Ostaijen deze passage prees :
de gedachte streelt de moord
de moord zit op het wapen
het mes ploft in de borst
men grijpt ze bij de haren
en verzuipt ze in de gracht
(I, 164)
Niet alleen is hier de ontwikkeling volkomen „organisch", uitgaande van de uitdrukking „een gedachte strelen", die dan op handige wijze wordt omgekeerd en geconcretiseerd, waarna de handelingen elkaar in een kettingreactie opvolgen. Ook op ritmisch gebied
groeit de strafe met een moeilijk to evenaren vanzelfsprekendheid, in
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de versnelling van de ruwe jamben tot de meedogenloos concluderende
anapesten van het slotvers.
Daarna komt echter een strofe die heel anders klinkt en waarvan
de belichting totaal verschilt :
't is nacht
ei sneeuw bedekt het veld
je hoort geen stappen vriend (...)
(I, 165)
Zo'n volte face strookt weinig met de principes van het organische,
associatieve „dynamisme" en werd door Van Ostaijen dan ook afgekeurd. Dergelijke „verzwakkingen" zijn echter te talrijk om niet
opzettelijk te zijn bedoeld, alsof de te pathetische vlucht van de
emotie of van de muziek uit pudeur of door zelfcontrole onmiddellijk
diende te warden onderdrukt. Wat Van Ostaijen als een gebrek
beschouwde – omdat het niet in zijn kraam paste – strookt in feite
met Burssens' eigen geaardheid. Deze blijkt ook uit zijn persoonlijke
toepassing van het concentratieprocede, dat er niet toe dient, zoals
bij Stratum of in Bezette Stad het geval was, hevige schokken te
veroorzaken of het alleenstaande woord geheel tot zijn recht te laten
komen, maar veeleer de rol van een geluiddemper speelt :
het westen rood
de velden good
en groot
de schaduw
(I, 175)
Overigens doet Burssens' beknopte schrijftrant de gewone syntaxis
veel minder geweld aan dan die van Van Ostaijen of Stratum en
worden de lidwoorden, voegwoorden enz. er niet zo systematisch
weggelaten. Het zinsverband heeft daartoe als verbinding tussen de
woorden en als zingevend element te veel belang, zelfs wanneer de
erdoor uitgedrukte causaliteit soms strijdig met de rede is :
Kruis en halve moan verzoenen zich
op 't aventurerad
want uit de nabijgelegen bar
jankt de serenade van Tosselli
als een gedefloreerde kat
(I, 159)
Typisch voor de eerder doffe, gesluierde sfeer die in Piano overheerst, is het gedicht „Mist". De strofen verlopen er ongeveer gelijk-
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matig : het alterneren van kwatrijnen met wat langere versgroepen
valt niet op. De indruk van eentonigheid wordt, vooral naar het
einde toe, door eindrijmen onderstreept. De verzen hebben nagenoeg
dezelfde len,gte, behalve in de eerste strofe, waar hun aarzelende,
moedeloze beknoptheid als het ware op een aanvulling wacht in de
trant van Karel van de Woestijnes „'t Is triestig dat het regent in de
herfst".
Mist

de avond mistig
de lantarens dof
de lichtreldamen dood
sours is het triestig
niet altijd maakt het firmament reklaam
van oneindigheid
en is elk uitstalraam
een firmament
van kometen en rijzende starren
de heren astronomen zijn wanhopig
en niet alleen de heer astronoom
want eksprestreinen hebben vertraging
en het water staat stil onder de brug
wanhoop is zonde
daarom doet de politieagent zijn ronde
met de handen op de rug
iemand gaat voorbij en keert terug
want niemand heeft de overzijde van de brug
gevonden
wat wil je en wat wil je niet
koetsiers en vigilanten
hun lantarens staan te branden
en hun merries branden niet
De wereld waarover de mist hangt, is die van de stad : lantarens,
lichtreclames, uitstalramen, vigilantes, een politieagent. Doch van
futuristische stadsdynamiek is er geen sprake : alle bewegingen lijken
hier gestold. Elke schittering blijft uit. Geen enkele kleur wordt
vermeld, niet eens het grijs van de titelletters. Dit is een gedicht
over de afwezigheid, de negatie, het niet-gebeuren, over de mist als
het fundamentele beletsel. De lantarens zouden licht moeten afwerpen, maar blijven dof ; de lichtreclames behoren leven te brengen in
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de straat, maar zijn dood. In de volgende strofen kunnen de astronomen hun beroep niet uitoefenen want er zijn geen sterren ; de eksprestreinen worden in hun vaart gestremd en rijden langzaam als in een
vertraagde film ; zelfs het water weigert nog te vloeien. Men kan er
niet eens in springen want het uiteinde van de brug is verdwenen en
de politieagent houdt de wacht. Wat men zou willen doen wordt
teniet gedaan of in toom gehouden door wat men niet wil. De koetsiers die zouden moeten rijden blijven staan. De merries die bronstig
op de hengsten zouden kunnen wachten branden niet...
In deze verzen, die niet eens in staat zijn wanhoop uit te drukken,
wordt niets meer verwacht. Qua stemming zijn zij in Piano lang niet
enig in hun soort : de „piano" speelt pianissimo al draait de trommel
nog zo hard ; in „La Passante" hebben illusies geen conclusies ; van
zijn moederke is „Gezelle" zoals bekend geen beeltenis gebleven ;
de lief de valt in „Interieur" als een Chinese vaas aan stukken ; „ghee
de kus" wordt zeer vlug „o wee de kus" („Kussen") ; de gedichten
gewijd aan Rosa Luxemburg, Lenin of Jaures zijn allesbehalve hoopvol ; in „Sneeuw" wordt op kerstnacht in de autogarage geen kindje
geboren.
Burssens gaat de weg op van de teleurstelling en de ontluistering,
die in het derde deel van de Liederen uit de Stad en uit de Sel werden
aangekondigd. Maar terwij1 daar de ontgoocheling direct werd beleden, wordt ze in Piano veeleer in een „objective correlative" geprojecteerd, d.i., naar Eliots definitie, „een stel objecten, een situatie, een
keten van gebeurtenissen die de formule van de bijzondere emotie
zal zijn".
Op Piano volgt bet door de Cahiers van De Driehoek uitgegeven
Enzovoort (1926) dat later, samen met Piano en een nieuwe reeks
getiteld Voor kleine saksofoon, met een paar wijzigingen in Klemmen
voor zangvogels (1930) zal worden herdrukt.
Al die titels onderstrepen, evenals De Yadefluit en Liederen uit de
Stad en uit de Sel, het muzikale karakter van Burssens' lyriek. De
muziek van Piano en Enzovoort verschilt echter van de „sonoriteit"
van het woord die Van Ostaijen in zijn toenmalige gedichten nastreefde. Zelfs toen de laatste in zijn Nagelaten gedichten het concentratieprocede milder ging toepassen of tot het legato van praemissezinnen
en variaties verzachtte, dan nog bleef de lyrische uitstraling hoof dzakelijk bepaald door de magisch-muzikale kern van het gelsoleerde
woord, waarvan de klank, tot in zijn verste echo's herhaald en beluisterd, een diepere, onderbewuste zin of „Ahnung" ontsluierde.
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Burssens gaat discreter to werk met de woorden, die hij meer aan
de oppervlakte van het bewustzijn laat spelen : hij blijft dichter bij
de muzikale „pun", zoals „ohee de kus f o wee de kus" in Piano of
„de kroon als beloning / het loon als bekroning" in Enzovoort. De
zin van het gedicht hangt hier evenzeer van de alledaagse betekenis
van de woorden of als van hun overigens geraffineerde harmonie.
Van deze geestig-muzikale verfijndheid is „Schommel" (uit Enzovoort) een mooi voorbeeldje :
zat van liefde zit ze naakt
zit de lieverd in de leunstoel
zat
zat de lieverd in de leunstoel
zat van liefde
zat ze naakt
(I, 193)

Opmerkelijk is de onvolkomen symmetrie van het eerste vers, waarin
de korte a tegen de half Lange ie, en daarna een korte i tegen een
lange a worden afgewogen. De vergankelijkheid van de mooie ogenblikken in ons leven wordt hier enkel gesuggereerd door de vervanging, halverwege, van een i door een a in het woordtje „zat". Bovendien wordt gejongleerd met de verwarring tussen het werkwoord
„zat" en het adjectief „zat", een adjectief dat zelf tegelijk heden en
verleden bevat want het kan towel de roes, de dronkenheid van het
ogenblik betekenen als de voorbije bevrediging of zelfs het beu-zijn !
Het spel met de i en de a is een (schommelend) spel van het nabije
met het verre, in vele Westerse talen althans dit/dat, hier/daar,
dies/das, icifli-bas –. Hier wordt het in de tijd getransponeerd.
Aanvankelijk zit het meisje in de leunstoel en op het einde „zat" ze :
het geluk is voorbij, reeds ver weg. Dat de spreker zich persoonlijk
bij dat geluk betrokken voelt, wordt maar eventjes aangeduid, door
het woord „lieverd" dat, zelfs ironisch gebruikt, toch een intieme
verhouding oproept en de aanwezigheid van een liefhebbende toeschouwer veronderstelt. Deze blijft uiteindelijk alleen met zijn herinnering.
De halfverborgen betekenis, het „schommelen" tussen heden en
verleden, tussen hier en daar, hangt nauw samen met het klank- en
woordenspel. Wanneer Van Ostaijen in „Zeer kleine speeldoos" een
efemeer geluk in de vorm van een zeepbel koestert, dan doet hij 66k
een beroep op de klanken, „Amarillis, f hier is / in een zeepbel
Iris", maar deze worden meer atmosferisch, om hun eigen eenvouclige
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kleur gekozen en de dichter vertoeft er ook larger bij : „Iris" fascineert hem, zoals de kano, de maan en de man hem fascineren. Hij
speelt echter niet met de mogelijke betekenissen of met de ambiguiteit
van de woorden en van hun onderlinge verhoudingen. Zijn kunst is
voornamelijk intuitief gericht en beoogt de „resonantie" in het onderbewustzijn. Die van Burssens houdt meer met het intellect rekening,
zodat naast de woordmuziek de volzin hier aan belang en aan betekenis wint. Burssens staat wat dat betreft dichter bij de Franse
modernisten, zoals Van Ostaijen die voorstelt : „Het germaanse spel
met het woord wordt de Fransman noodzakelijk spelen met de
frase". (8)
Dit betekent geenszins dat hij langere zinnen dan. Van Ostaijen
gebruikt, integendeel : zijn zinnen „zingen" minder, en de woordherhalingen en ritmische constanten zijn er zeldzamer. Een uitzondering is echter de Klemmen voor zangvogels afsluitende cyclus, getiteld
Voor kleine Saksofoon, die gedichten bevat uit 1927, 28 en 29. Bijna
alle sluiten deze zich bewust aan bij het „Melopee"-genre, en zouden
zij dus eventueel datgene kunnen bewijzen waarvan Van Ostaijen
Burssens heeft vrijgepleit : epigonisme qua thematiek en techniek.
Ziehier als voorbeeld het ,gedicht „Jodelende Tyrolers", dat onmiddellijk doet denken aan „Nachtelike Optocht" of aan de „Charlestons".
jodelende Tyrolers

voor Dr. A. Claus
Als de Tyrolers jodelen
het halali het halalo
niet als de fox-trot Alleluia
maar als het halali op de bergtop
maar als het halalo in het dal
jodelende echo van alp tot alp
echo van jodelende alpen
niet als de fox-trot Alleluia
op de bergtop
in het dal
overal
in het dal
overal
wear tyroolse meiden zijn
daalt geen rust
daalt in het dal geen avendrust
(8) Id. : Id., p. 261.
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Jodelende avend van alp tot alp
avend van jodelende alpen
daalt in het dal geen avendrust
al klept het Angelus
een klokje 't Angelus
klepelklaar het Angelus
overal in het dal
waar tyroolse meiden zijn
meiden zijn
en jodeiende Tyrolers
(I, 233)

Dat het aanleunen bij een van Van Ostaijens technieken hier bewust en gewild geschiedde wordt m.i. bewezen door de groepering
van dit dertigtal gedichten in een enkele cyclus die totaal van alle
vorige en volgende verschilt, en door het openingsgedicht, getiteld
„Van het Podium. In memoriam Paul Van Ostaijen", waardoor de
reeks Voor kleine Saksofoon de betekenis krijgt van een Lange blues
ter ere – en in de stij1 – van de overleden vriend, hoewel bepaalde
verzen ervan reeds voor diens dood werden geschreven. Uit bewondering en bescheidenheid heeft Burssens in deze hulde zijn eigen gesyncopeerde ritmen door een melodischer vormgeving vervangen, als
een echo op Van Ostaijens meest muzikale verzen, die hij zelf precies
in die tijd (1928) voor het eerst samenbundelde. Gedichten als
„De Stroom", „De spinnen" of „Hypnose" tonen aan dat hij genoeg
virtuositeit bezat om, had hij het gewild, de begaafde navolger te
worden waarvoor somrnigen hem hebben gehouden, wellicht ander
invloed van deze cyclus en van zijn onvermoeide strijd om ook later de
ideeen en de werken van Van Ostaijen te doen erkennen.
Met Van Ostaijen heeft Burssens van Piano tot French en and ere
Caccan vooral de bedoeling gemeen, het gedicht zoveel mogelijk te
„ontindividualiseren", d.w.z. het tot een zelfstandig lyrisch objekt te
maken, waarvan de structuur, de innerlijke wetmatigheid principieel
onafhankelijk is van de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid, aan
geen (chrono)logische of buiten-lyrische conventies beantwoordt, en
evenmin aan ontboezeming of lering dienstbaar wordt gemaakt. In
dit opzicht behoren beide dichters evenzeer tot de formele richting
die in het buitenland door Kandinsky, Stramm, Der Sturm, Jacob,
Reverdy, de kubisten, de imagisten, Van Doesburg en de constructivisten wordt vertegenwoordigd. Het experiment met taal, vorm of
kleur is voor al die kunstenaars primordiaal, wat echter nog niet
betekent dat er bij hen geen voorkeur voor bepaalde thema's of onder-
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werpen to vinden is. Deze voorkeur vloeit vooral uit hun verzet tegen
de traditie voort : doordat zij geen rekening meer willen houden met
wat voor hen als „clichterlijk" of „esthetisch" gold, komen zij bijna
vanzelf in de wereld van het alledaagse en van het moderne stadsleven terecht, in het kielzog van de Italiaanse futuristen voor wie
deze rekwisieten hoofdzaak waren. Toch is het formeel expressionisme van Burssens en van Van Ostaijen op dat stuk niet zo exclusief
en meer dan eens ruimt het voor de natuur een plaats in, zij het dan
ook meestal een verstedelijkte natuur : parken, bloembedden of achtertuintjes. Burssens schreef in Piano zelfs nog enkele gedichten in
het teken van het ethische engagement, weliswaar vaak in de vorm
van een gedesillusioneerde aanklacht : „Lenin", „Jean Jaures", „Rosa
Luxemburg", „Borms"., Doch samen met „Guido Gezelle" en het
aan Van Ostaijens na,gedachtenis gewijde „Van het Podium" uit
Klemmen voor zangvogels maken deze verzen een kleine minderheid
uit tegenover het zestigtal andere tussen ca. 1920 en 1930 geschreven
gedichten, waarin het formeel-muzikaal experiment overweegt, zoals
overigens door talrijke titels wordt gesuggereerd : „Andante lamentoso", „Allegreto, „Serenade", „Recitatief", „Au clair de la lune",
„Met gitaarbegeleiding", enz.
French en andere cancan (1935), waarvan de oudste verzen afzonderlijk in 1930 werden gepubliceerd o.m. in Vlaamsche Arbeid –
zal nog gedeeltelijk aanknopen bij de esthetiek van Piano en Enzovoort, hoewel de neiging tot een meer gebonden syntaxis er enigermate
herinnert aan het legato van Voor kleine Saksofoon. De muziek is
hier echter niet meer alleen de hoofdzaak. Dit wordt duidelijk gemaakt door de woordspeling van de uitdagende titel : naast de uitbundige dans die door La Goulue werd verspreid, is bier ook plaats,
in de andere Franse betekenis van het woord „cancan", voor
gebabbel en geroddel, wat in het licht van Burssens' voorliefde
voor „understatements" kunnen interpreteren als „mededeling van
individuae gevoelens of gedachten".
Daardoor betekent French en andere Cancan in Burssens' dichterlijke evolutie een belangrijk keerpunt, dat nochtans geen terugkeer
naar het oude impliceert : het formele, het ludieke of het paradoxale
blijven voortaan nog steeds het voornaamste, van buiten of gezien.
Doch zij zullen tevens meer en meer dienstbaar warden gemaakt aan
de uitdrukking van een algemene levensvisie of zelfs van zeer persoonlijke ervaringen.
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In de latere werken van Burssens staan wij inderdaad, om met
Walravens' formule te besluiten, voor „botsingen van woorden en
beelden, waarin een dichter de beste expressie tracht te geven aan de
vele innerlijke botsingen, die hij in zijn leven heeft doorgemaakt." (9)

(9) J. Walravens : op. cit., p. 17.

DE „NEDERLANDSCHE TAAL- EN LETTERKUNDIGE
CONGRESSEN" EN HUN ROL BIJ DE VERNEDERLANDSING
VAN HET MEISJESONDERWIJS, DE LANDBOUWSCHOLEN
EN HET ONDERRICHT IN HET LEGER (1)
door
HANS VANACKER

De „Nederlandsche Taal- en Letterkundige Congressen" (voortaan
N.T.L.C.), waarvan er tussen 1849 en 1912 tweeendertig plaatsvonden, waren voor de taal- en de letterkundigen uit Noord en Zuid
in die periode een unieke gelegenheid am elkaar in brede kring
te ontmoeten. Vooral daarom waren ze belangrijk. Zander die
bijeenkomsten, die am de beurt in een Noord- en in een Zuidnederlandse stad werden georganiseerd, zou van geregelde contacten tussen
Nederland en Vlaams-Belgie immers weinig of geen sprake zijn geweest. Hoewel de congressen maar heel zelden tot een effectief
orgaan in het streven naar culturele eenheid konden uitgroeien, boekten ze toch enkele noemenswaardige resultaten, vooral op het vlak
van lexicografie en orthografie. De idee van een groat „Woordenboek der Nederlandsche Taal" (WNT) kreeg op de congressen vaste
vorm. In het begin van de jaren 1850 kwam ander impuls van de
N.T.L.C. een commissie samen die zich over de magelijkheden van
een dergelijk woordenboek moest beraden. Uit die commissie groeide
dan de eerste redactie van het WNT met als hoofdfiguur M. de Vries.
Nadat in 1864 de eerste of levering van het WNT was verschenen,
oefenden de concressen druk uit op de Belgische en de Nederlandse
regering am de in die of levering gebruikte nieuwe spelling De VriesTe Winkel als de enige officiele te aanvaarden. Toen het Nederlandse staatsbestuur in 1883 – negentien jaar na de Belgische regering – toegaf, beschikten Noord en Zuid voor het eerst in de geschiedenis over een eenheidsspelling.
(1) Deze bijdrage is een aanvuLling bij de studie De „Nederlandsche Taalen Letterkundige Congressen" en de vernederlandsing van het onderwijs, in
1982 gepubliceerd in de reeks „Gentse bijdragen tot de literatuurstudie" en
te verkrijgen bij het Cultured Documentatiecentrum 't Pand, Onderbergen 1,
B-9000 Gent.
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Ook in de vernederlandsing van het onderwijs in Vlaams-Belgie
speelden de N.T.L.C. of en toe een rol van betekenis. Vooral i.v.m.
het lager en het huger onderwijs zijn enkele belangrijke uiteenzettingen en voorstellen te noteren, o.m. van de Antwerpse liberaal
M. Rooses en van de bekende dichter P. de Mont, wiens redevoering
op het drieentwintigste congres (Antwerpen, 1876) over de noodzaak
van een Nederlandstalige hogeschool aanleiding gaf tot de vorming
van de eerste hogeschoolcommissie. Het middelbaar onderwijs, de
meisjesscholen, de landbouwscholen en het onderwijs uitgaand van
het ledger kregen eveneens heftige kritiek te verduren. De laatste drie
takken worden in dit artikel behandeld. Hoewel de inbreng xan de
N.T.L.C. in het vernederlandsingsproces van die onderwijstakken zeer
beperkt was, zijn de redevoeringen over hun taalstatuut zeker niet
oninteressant. Aan de eene kant geven - ze inzicht in de negentiendeeeuwse taaltoestanden in minder bekende afdeligen van ons onderwijs
en aan de andere kant tonen ze een vrij representatief beeld van de
doorgaans zeker gebrekkige commissiewerkin ig binnen de N.T.L.C.,
een van de grote oorzaken van het relatieve falen van de NoordZuid-bijeenkomsten.
I. DE VERNEDERLANDSING VAN HET MEISJESONDERWIJS
I.1.

Achtergrond (2)

Met uitzondering van een klein aantal zeer dure privescholen voor
welgestelden, was het meisjesonderwijs tot diep in de negentiende
eeuw een integraal clericale aangelegenheid. Het waren vooral de
kloosterordes die voor dit onderwijs instonden. (3) Pas in de
(2 ) Voor dit onderdeel maakten we in hoofdzaak gebruik van P. Fredericq,
Schets eener Gerchiedenis van de Vlaamsche Beweging, III, Gent, 1909, p.
33-36, V. Mallinson, Power and Politics in Belgian Education 1815-1961,
London-Melbourne,Toronto, 1963, p. 77-80, K. de Clerck, Momenten uit de
geschiedenis van het Belgisch onderwijs, Antwerpen, 1975 2, D. Keymolen,
Beroepsarbeid voor vrouwen van betere stand in Belgie omstreeks 1860, Gent,
1891 en K. de Clerck en A. Verbruggen-Aelterman, Schets van het Belgisch
onderwjjsbeleid in de 19e eeuw, gestencilde curses, R.U.G., Gent, 1981.
(8 ) De door de zusterordes bestuurde scholen, meestal „pensionaten", verschaften een zeer rudimentair en beperkt onderricht. Het bestaan van enkele
van overheidswege erkende katholieke opleidingsinstituten voor onderwijzeressen (in het begin van de jaren 1860 waren het er 13) kon daar nauwelijks
wat aan veranderen. Het onderricht was in hoofdzaak gericht op de vorming
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jaren 1860 werd de monopoliepositie van de geestelijkheid voor
het eerst doorbroken. Vooral onder druk van de feministe Isabelle
Gatti de Gamond, dochter van de al even feministische Zoe de
Gamond, kw-am langzamerhand een laiciseringsproces tot stand. Na
herhaald aandringen van I. Gatti de Gamond werd in 1864 te Brussel
van stadswege de eerste officiele middelbare school voor meisjes opgericht. (4) Dit voorbeeld zou ook in talrijke andere steden navolging
krijgen. Door die nieuwe situatie nam de aandacht toe voor de doorgaans minderwaardige opleiding van de leraressen, wier vorming
eveneals die van hun mannelijke collega's vaak te wensen overliet.
Om hierin verbetering te brengen, werden in 1886 twee rijksnormaalscholen voor meisjes opgericht, een te Gent en een te Luik.
Met het Nederlands was het in de meisjesscholen meestal heel
zielig gesteld. In de officiele scholen was de toestand naar 19e-eeuwse
maatstaven misschien nog redelijk te noemen. De wet CoremansDe Vigne, die in 1883 een gedeeltelijke vernederlandsing van het
niet-katholieke middelbaar onderwijs mogelijk maakte, was ook van
toepassing op de officiele middelbare meisjesscholen. Na 1883 trad
aldus in het officiele net een lichte verbetering op. In de katholieke
meisjesscholen was het Nederlands ook na 1883 een verboden en zelfs
bijna vervloekte taal. In de meeste kloosterkostscholen en andere
nonnenscholen was het Nederlands taboe. Het gebruik ervan moest er
te alien prijze worden vermeden. De voorbeelden die we kunnen
aanhalen am die zeer negatieve houding te illustreren spreken niet
zelden boekdelen. Zo eisten vele nonnenleraressen, wier overheden
zich dikwijls in Frankrijk bevonden en die zelf vaak uit Frankrijk
afkomstig waren, dat het gebruik van het „Vlaasns" zonder mededogen werd bestraft. In een Antwerpse school voor weesmeisjes
werd de leerlingen voorgehouden dat het spreken van „Vlaams"
een zeer grate ongehoorzaamheid was. Liet een meisje zich toch

van vrome, deugdzame moeders die hun kinderen een godsdienstige opvoeding
moesten geven (cfr. D. Keymolen, Beroepsarbeid voor vrouwen van betere
stand in Belgie, p. 36 en K. de Clerck en A. Verbruggen-Aelterman, Schets
van het Belgisch onderwijsbeleid in de 19e eeuw, p. 114).
(4) Hoewel die eerste niet-katholieke meisjesschool met veel tegenkanting
had of te rekenen, kon toch met 159 leerlingen van start warden gegaan. De
school wilde openstaan voor alle levensopvattingen. De studie van de natuurwetenschappen werd bevorderd, maar godsdienstonderwijs ontbrak, wat aanleiding gaf tot heftige kritiek vanuit katholieke hoek (cfr. K. de Clerck,
Momenten uit de geschiedenis van het Belgisch onderwijs, p. 36).
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enkele keren op „Vlaa.msspreken" betrappen, dan werd haar door
haar biechtvader geen absolutie verleend. (5) Pas in de jaren 1890
gingen bij de hoge geestelijkheid stemmen op om die discriminatie
in de meisjesscholen tegenover het Nederlands te verzachten. De toestand bleef echter nagenoeg onveranderd, want in de meeste scholen
werd met die wensen weinig of geen rekening gehouden. (6) Aldus
had het katholieke meisjesonderwijs bij het begin van de eerste wereldoorlog maar weinig van zijn „anti-Vlaams" karakter verloren. (7)
1.2. op de N.T.L.C.
1.2.1. Redevoeringen, opmerkingen en discussies

Pas op het elfde congres (Leuven, 1869) kreeg het verfranste meisjesonderwijs voor het eerst van de N.T.L.C. uit heftige kritiek te verduren. In de discussie na een redevoering van de geestelijke L. W.
Schuermans, auteur van het „Algemeeen Vlaamsch Idioticon", werd
de verfransing in de meisjesscholen kart maar krachtig aangeklaagd.
D. van Spilbeeck, een Antwerpsse publicist en de voornaamste medewerker aan het tijdschrift De Vlaamsche school (8), lief over zijn
ongenoegen weinig twijfel bestaan :
( 5) P. Fredericq, Schets eerier Geschiedenis van de Vlaamsche Beweging,

III, p. 35).
(8)In 1892 stuurde Mgr. P. L. Goossens, aartsbisschop van Mechelen, naar
de nonnenscholen van de provinces Antwerpen en Brabant een omzendbrief
waarin hij vroeg dat het Nederlands naar behoren zou warden onderwezen.
Dit verzoek kende geen noemenswaardig succes, vooral omdat de schooldirecties er zich maar weinig aan stoorden (cfr. P. Fredericq, Schets eerier
Geschiedenis van de Vlaamsche Beweging, III, p. 35).
(7) Een van de enige lichtpunten was de oprichting in 1912 te Antwerpen
van de Sint-Lutgardissschool, de eerste Nederlandstalige middelbare school
voor meisjes. De stichting van deze school was een initiatief van de „Oudersbond", een in 1910 gevormde katholieke Vlaamsgezinde oudervereniging die
in Antwerpen volledig Nederlandstalig vrij onderwijs probeerde te organiserem Voorzitter van de „Oudersbond" was de volksvertegenwoordiger Fr.
van Cauwelaert en ondervoorzitter de groot-industrieel L. Gevaert (cfr. Encyclepedie van de Vlaamse Beweging, II, Tielt-Amsterdam, 1975, p. 1162-1163).
(8) Aanvankelijk halfmaandelijks, later maandelijks tijdschrift, uitgegeven
te Antwerpen van 1855 tot 1901. Het behoorde tot de toonaangevende tijdschriften in Zuid-Nederland. De redactie wilde de verfransing bestrijden en
een eigen culturele ontwikkeling bevorderen in aansluiting bij de Vlaamse
tradities (cfr. Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, II, p. 1856).
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Het is onbetwistbaar, dat in ons land het onderwijs, ook in de
scholen der geestelijkheid, geheel op Franschen voet geschoeid is,
en het is te hopen, dat wij eenmaal zelf machtig genoeg zullen warden om het te verbeteren. (...) In de pensionaten, bestuurd door
godsdienstige vereenigingen, waar onze dochters het onderwijs ontvangen, wordt onze taal op schandelijke wijze verwaarloosd. (9)
Dat Van Spilbeeck het enkel over katholieke meisjesscholen had„ was
eigenlijk heel normaal. De laicisering van het meisjesonderwijs was
immers nog maar pas begonnen. Ook meer dan twintig jaar later
echter werd vooral het katholieke net met de vinger nagewezen. In
1891 (21'e N.T.L.C., Gent) erkende de Antwerpse advocaat en politicus A. Pauwels, zelf een overtuigd katholiek, dat de hogere geestelijkheid in Vlaams-Belgie zeer Fransgezind was. Mede daardoor waren
de katholieke meisjesscholen nog altijd door en door verfranst.
Daarenboven bleef volgens Pauwels ook de katholieke regering zeer
passief. Zij ondernam immers geen enkele poging om de verfransing
in VlaamsBelgie tegen te gaan. (10)
Voor enkele congresleden waren de meisjesscholen van zeer groot
belang voor de verdere ontplooiingsmogelijkheden van de Vlaamse
Beweging. Ze vonden immers dat de vrouw in de Vlaamse ontvoogdingsstrijd een zeer belangrijke rol had te vervullen. Als moeder en
opvoedster was het vooral zij die de kinderen een taal leerde spreken
en die ze de Nederlandse nationaliteitszin kon meegeven. Wanneer
echter een volwassen vrouw vroeger een integraal Franstalig onderwijs had gekregen, was de kans zeer groot dat ze ook haar
eigen kinderen in het Frans opvoedde. De toestand in de meisjesscholen was dan ook zorgwekkend voor het behoud van de nationaliteitszin op lange termijn. Het gevaar bestond dat door toedoen van
de meisjesscholen hele generaties tot het Frans werden bekeerd. Voor
E. P. van den Berghe, een Vlaamsgezind ingenieur en later lid van
de tweede hogeschoolcommissie, was de verfransing van de Zuidnederlandse vrouw een van de voornaamste factoren die een echte
bloei van de Vlaamse Beweging onmogelijk maakten. Op de negenentwintigste N.T.L.C. (Brussel, 1906) zette Van den Berghe zijn mening
(9) Handelingen XI, p. 378.
(10) Handelingen XXI, p. 228.

Van 1884 tot 1914 werd Belgie onafgebroken geregeerd door een katholiek
meerderheidsbewind. De regering die A. Pauwels aanviel, werd geleid door
A. Beernaert. Ze was aan de macht van 26.10.1884 tot 17.3.1894 (cfr. Th.
Luykx, Politieke geschiedenis van Belgie, Amsterdam-Brugge, 1977 4, p. 412).
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uiteen. Na een korte bespreking van de naar zijn zeggen minieme
resultaten van de Vlaamse taalstrijd, wees hij op de belangrijke rol
die de vrouw in de Vlaamse Beweging te vervullen had :
Er is (...) eene machtige hefboom tot ontvoogding van onzen
Vlaaamschen stam, waken men, tot alnu, maar al te veel ongebruikt
liet : wij bedoelen den overwegenden invloed der vrouw, der moeder
in het huisgezin. TerwijI den man zich in de taalstrijd verdienstelijk
maakt, blijft de vrouw veelal onverschillig, ja soms vijandig aan zijn
streven. Dit vijandig optreden bestaat niet alleen in het kleineeren
en het onderduimsch tegenwerken van 's mans betrachtingen, maar
bijzonder in het aankleven en ophemelen van Fransche strekkingen ;
verder, in het overzetten van die verkeerde opvattingen aan de kinderen, vooral aan de dochters, welk eens op hare beurt als moeders
van familie dezelfde belachelijke en verderfelijke gedragsregels volgen zullen. (11)

Hierna behandelde Van den Berghe de toestand in de meisjesscholen, voor hem de grootste oorzaak van de verfransing der Zuidnederlandse vrouwen. Vooral in de nonnenscholen werd volgens Van den
Berghe aan het Nederlands niet de minste kans gegeven, al was het
in het officiele meisjesonderwijs naar zijn zeggen nauwelijks beter. (12)
De beklemtoning van de vooraanstaande rol van de vrouw in de
Vlaamse Beweging krijgen we ook bij A. Bielen, een leraar aan het
atheneum te Antwerpen. In het programmaboekje uitgegeven voor
het tweeendertigscte N.T.L.C. (Antwerpen, 1912) stelde hij dat voor
de vrouw in de Vlaamse Beweging nog een heel belangrijke rol was
weggelegd. Volgens Bielen kon de vrouw haar opdracht echter niet
waarmaken, zolang aan het Nederlands in het meisjesonderwijs alle
bestaansrecht werd ontkend. (") In zijn betoog zocht hij dan ook naar
doeltreffende middelen om het meisjesonderwijs te vernederlandsen.
Daarover straks meer.
In de redevoeringen en opmerkingen die we totnogtoe hebben besproken, werd vooral het katholieke meisjesonderwijs flink op de
korrel genomen. Aileen A. Bielen vermeldde niet waar de toestand
volgens hem het meest zorgwekkend was. Een tweetal andere congresleden bleven hierover eveneens zeer in het vage. Op het dertigste
N.T.L.C. (Leiden, 1908) besprak Rosa de Guchtenaere, een vrijzin(11) Handelingen XXIX, dl. 2, p. 328.
(12) Handelingen XXIX, dl. 2, p. 329-330.
(13) Handelingen .XXXII, dl. 1, p. 95.
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nige lerares en feministe uit Gent, (14) welke onderwijsmogelijkheden
er voor de Zuidnederlandse meisjes bestonden. Naast haar opmerking
over de nog steeds zeer ongelijkwaardige verdeling van de meisjesscholen over de twee grote ideologische netten – spreekster maakte
gewag van tweehonderd vierenzestig vrije middelbare meisjesscholen
en van slechts vierendertig officiele (15) – was ook de slotopmerking
zeer interessant :
Het is op te merken dat alhoewel de Vlaamsche bevolking de
Waalsche in aantal verre overtreft, het Walenland van alle soorten
van meisjesscholen een groter aantal bezit dan het Vlaamsche land ;
dat in het Walenland maar al te zeldzaam het Nederlandsch als
tweede taal wordt onderwezen, terwijl dit voor het Fransch in de
scholen van het Vlaamsche land niet alleen algemeene regel is, maar
dat de Vlaamsche meisjes in eigen land maar al te dikwijls in het
Fransch warden opgevoed en hunne moedertaal slechts onvolledig
of in het geheel niet leeren kennen. Ons aller krachten moeten
warden ingespannen am in dien toestand verandering te brengen. (16)

Of De Guchtenaere hiermee enkel de katholieke meisjesscholen bedoelde of de twee grote onderwijsnetten samen is op het eerste gezicht
niet zo duidelijk. Ze maakte in ieder geval geen onderscheid, wat
crop zou kunnen wijzen dat ook de situatie in de rijksscholen haar
(14) Rosa de Guchtenaere was een van de weinige vrouwen die in de schoot
van de N.T.L.C. i.v.m. de vernederlandsing van het onderwijs aan het woord
kwam,. Deze zeer geringe inbreng van vrouwelijke zijde hoeft helemaal geen
verbazing te verwekken. Elk congres was immers bijna volledig een mannenaangelegenheid. Slechts heel sporadisch kwam, een vrouw er haar ideeèn uiteenzetten. In de tweede helft van de jaren 1860 werd zelfs over het al dan niet
toelaten van vrouwen tot de N.T.L.C. menige discussie gevoerd. Nadat enkele
stemmen waren opgegaan tegen de aanwezigheid van vrouwen, werd op het
tiende congres ('s-Gravenhage, 1869) een commissie opgericht, onder leiding van de Amsterdamse bibliothecaris J. J. F. Noordziek, die zich over het
probleem moest beraden. Een jaar later, te Leuven op het elf de congres,
diende deze commissie een uitgebreid verslag in, waarin aan vrouwen werd
toegestaan de Noord-Zuid-bijeenkomsten als volwaardige congresleden te bezoeken (cfr. Handelingen XI, p. 438-445).
(15) Van de 264 vrije of katholieke middelbare scholen voor meisjes werden er niet minder dan 241 door geestelijke genootschappen (kloosterordes)
bestuurd. Behalve de katholieke en de officide meisjesscholen zouden er in
1908 ook een zestal gemeentelijke scholen voor meisjes hebben bestaan. Hoewel daar een zo groat mogelijke neutraliteit werd nagestreefd, werd in bijna
alle scholen per dag minstens anderhalf uur katholieke godsdienst gegeven
(cfr. Handelingen XXX, p. 309-310).
(16) Handelingen XXX, p. 312.
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ten zeerste verontrustte. Ook J. te Winkel, de bekende literatuurhistoricus, had het niet over een welbepaald onderwijsnet in het
bijzonder. In zijn openingsrede van het achtentwintigste congres
(Deventer, 1904) - Te Winkel was de algemene voorzitter van de
bijeenkomst - betreurde hij dat zo weinig vrouwen in Vlaams-Belgie
het Nederlands konden of wilden spreken. Het was dan ook dringend
nodig elke meisjesschool in Zuid-Nederland, meestal een „Fransch
pensionaat", ingrijpend te vernederlandsen. ( 17) Hoewel Te Winkel
vrij oppervlakkig bleef, komt hem toch de verdienste toe als Noordnederlander een probleem dat enkel in het Zuiden bestond te hebben
aangeraakt. Zijn landgenoten toonden in ieder geval heel wat minder
interesse. Behalve Te Winkel vond geen enkel ander congreslid van
boven. de Moerdijk het nodig om het meisjesonderwijs in Vla.amsBelgi ter sprake te brengen.
De lezer zal hebben opgemerkt dat er heel veel werd geklaagd
maar bitter weinig voorgesteld. Slechts een congreslid vond het de
moeite om tegen de verfransing m.b.t. de meisjesscholen ook concrete
middelen voor te stellen. A. Bielen, van wie we hierboven al enkele
denkbeelden bespraken, stelde in het programmaboekje van het
tweeendertigste congres (Antwerpen, 1912) dat de vernederlandsing
van het meisjesonderwijs vooral via de normaalscholen moest gebeuren, met name via de officiele normaalscholen. In de normaalscholen voor meisjes konden Vlaamsgezinde onderwijzeressen en
leraressen worden gevormd, die hun leerlingen een meer op het
Nederlands gericht onderwijs zouden verschaffen. Hoopgevend in
die zin waren volgens Bielen de pas opgerichte leergangen Nederlands in de rijksnormaalsthool te Brussel, ofschoon ook daar nog
vrijwel alle lessen in het Frans werden gegeven. Nadat de Antwerpse leraar van leer was getrokken tegen het schrijnend gebrek
aan belangstelling voor de toestand in de normaalscholen, formuleerde hij een concreet voorstel :
Het ware wezenlijk te wensthen, dat zij, die zich met de kwestie
bezighouden, wat meer bijval en steun vonden. Want er is hier toch
wel sprake van stambelang en zelfs van hooger stambelang ! Of zal
men blijven veel tijd verknoeien en verkibbelen aan dingen, die
daartegenover Bering en onbeduidend zijn ? Zoolang toch de kweekscholen zelf verfranscht blijven, hoe wil men dan verwachten dat de
sthooljeugd naar gezonde beginselen opgevoed worde ?
Ik stel dus voor dat het Congres een plechtigen wensch zou uit(17) Handelingen XXVIII, p. 46.

109

drukken aan de Regeering, dat de Vervlaamsching der Brusselsche
Middelbare Normaalschool voor meisjes ernstig doorgedreven wordt
en op stevige grondvesten gesteund. (18)

Van dit verzoek zou nets terechtkomen. Hoewel Bielen de zittingen
van het congres van 1912 bijwoonde zijn naam staat in de ledenlijst
vermeld troffen we in de Handelingen van hem geen redevoering
aan. Aldus kende Bielens voorstel geen enkel gevolg. Ondertussen kon
de verfransing in de meisjesscholen rustig blijven gedijen. Van de
N.T.L.C. hoefden de verfranste directeurs of directrices der meisjesscholen in ieder geval maar weinig schrik te hebben.
1.2.2. Besluit

De N.T.I.C. lijken het gevaar van de verfransing in de Zuidnederlandse meisjesscholen maar heel laat te hebben ontdekt. Behalve de
korte uitweiding van D. van Spilbeeck in 1869 werden alle klachten
en opmerkingen immers pas na 1890 geuit. Het waren toen hoofdzakelijk Zuidnederlandse con,gresleden die de N.T.L.C. op de wantoestanden in het onderwijs opmerkzaam. maakten. De weinige woorden die te Winkel in 1904 aan het probleem besteedde, vormden
hierop de enige uitzondering. Vooral de katholieke meisjesscholen
kregen het hard te verduren, al maakten enkelen tussen het vrije en
het officiele net geen onderscheid.
Hoewel een paar keer werd gewezen op het voor de Vlaamse
Beweging grate belang van de vernederlandsing der meisjesscholen,
vond bijnna niemand het nodig concrete voorstellen te formuleren.
Slechts een congreslid, A. Bielen, hield het niet bij klagen alleen. Zijn
aansporing tot de N.T.L.C. in 1912 am mee te helpen aan de vernederlandsing van de meisjesnormaalscholen, had tot een eerste concreet en hoopgevend initiatief kunnen uitgroeien.
II. DE VERNEDERLANDSING VAN DE LANDBOUWSCHOLEN
II.1. Achtergrond (19)

De geschiedenis van het landbouwonderwijs hangt in Belgic zeer nauw
samen met economische evoluties en dieptepunten. Toen in 1846
(18) Handelingen XXXII, dl. 1, p. 96-97.
(19) Het materiaal voor deze achtergrondinformatie komt in hoofdzaak uit
J. E. Verheyen en R. Casimir, Paedagogische Encyclopedie, II, Antwerpen,
1949, p. 203-205.
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Vlaams-Belgie werd getroffen door een grote economische crisis,
vooral veroorzaakt doot de opkomst van de mechanische katoenspinnerij, hadden de aardappelziekte en een slechte graanoogst bij een
groot deel van de verarmde bevolking ondervoedin,g tot gevolg. Om
in het vervolg een analoge ramp te vermijden, werden van overheidswege enkele maatregelen genomen die een betere en meer op de
toekomst gerichte organisatie van de landbouw moesten waarborgen.
Zo ontstonden, met toelagen van de regering, twaalf middelbare landbouwscholen en twee tuinbouwinstituten. Het was vooral de bedoeling
via die scholen de landbouwerskinderen bekend te maken met de
allernieuwste technieken en productiemiddelen. Daardoor, zo hoopten
de verantwaordelijken, zou in de toekomst een ramp zoals die van
1846 achterwege blijven. In Vlaams-BelgiE zouden slechts twee van
die opleidingscentra, de landbouwscholen van Vilvoorde en van Gent,
tot in de twintigste eeuw blijven voortbestaan. De andere verdwenen
al na enkele jaren, aan de ene kant omdat de leerkrachten doorgaans onvoldoende waren voorbereid en aan de andere kant wegens
het uitsluitend Franstalig karakter van die scholen. (20) Vooral dit
laatste punt verwekte ergernis, am. op de N.T.L.C.
In 1880 brak een nieuwe crisis uit, nog heviger dan de vorige.
Opnieuw werd de rampzalige situatie van de Belgische landbouw als
een van de hoofdoorzaken aangewezen en weer werd naar middelen
gezocht am een dergelijke ramp te voorkomen. Tussen 1885 en 1890
werden een reeks nieuwe landbouwscholen gesticht, waarvan een
vijftal in Vlaams-Belgie. Inmiddels had ook het vrije onderwijs meer
interesse gekregen voor het lanbouwprobleem. Een duidelijk teken
hiervan was de oprichting in 1881 van een vrije hogere landbouwschool te Leuven. (21) Belangrijk was ook dat in 1884 voor landbouw,
tot dan resorterend wider Binnenlandse Zaken, een autonoom ministerie werd opgericht. Onder impuls van dat ministerie werd in 1890 een
nieuwe wet op het landbouwonderwijs van kracht. Voortaan zouden
(20) In 1885 werd bij koninldijk besluit beslist te Torhout een lagere
landbouwschool op te richten met het Nederlands als voertaal. Deze school
zou de eerste instelling waren voor landbouwonderwijs waar de lessen niet in
het Frans werden gegeven. Ze is er echter nooit gekomen, zodat het landbouwonderwijs een zuiver Franstalige aangelegenheid bleef (cfr. J. E. Verheyen
en R. Casimir, Paedagogische Encyclopedie, II, p. 204).
(21) Ook de staat beschikte reeds over hogere landbouwleergangen. In
1860 was te Gembloers een hoger rijkslandbouwinstituut gesticht (cfr. J. E.
Verheyen en R. Casimir, Paedagogische Encyclopedie, II, p. 204).
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aan elke landbouwschool met ten minste vijftien leerlingen die de
officiEle programma's wilde volgen, speciale toelagen worden verstrekt. Deze overheidssteun kende een zeer gunstige invloed. Ze had
een ware opbloei van het landbouwonderwijs tot gevolg. Het aantal
instituten voor landbouwonderricht groeide vlug van jaar tot jaar.
Enkel de eerste wereldoorlog kon die expansie voorlopig tegenhouden.
11.2.

Op de N.T.L.C.

11.2.1. Redevoeringen, opmerkingen en discussies

Tijdens de eerste algemene vergadering van het negende N.T.L.C.
(Gent, 1867) hield de Antwerpenaar J. I. de Beucker een opgemerkte
redevoering. Deze katholieke en Vlaamsgezinde tuinbouwkundige gaf
een vrij bondig maar leerrijk overzicht van de taaltoestanden in de
door het rijk gefinancierde landbouwscholen. Voor De Beucker waren die instituten een van de meest schandalige vormen van verfransing die in Zuid-Nederland bestonden. De landbouwerskinderen, die
meestal weinig of geen onderwijs hadden genoten, kregen er al hun
lessen in het Frans. Hiertegen protesteerde De Beucker met klem :
Schandelijker misbruik bestond er toch niet dan de wijze, raarop het
land- en hofbouwkundig onderwijs in ons land gegeven wordt. Wat
denkt men, dat air den buitenjongen wacht op het ogenblik, dat
hij aan de deur klopt ? Zijn het de grondige beginsels zijner moedertaal, der taal waarin hij van zijn vader het eerste onderricht in zijnen
stiel ontvangen heel t, die welke hij verstaat, en waarvan hij zich
later bij het uitoefenen van zijn ambt zal moeten bedienen ? Neen,
Fransch wil men, proeven van bekwaamheid in het spreken, schrijven
en lezen van het Fransch vraagt men van hem. (22)

Hierna zette De Beucker zijn aanklacht onverminderd voort. Door
het opsommen van een reeks Franse termen die in de landbouwscholen
werden gehanteerd, poogde hij het belachelijke van de hele toestand
aan te tonen. Naast de Franse terminologie gaf de Antwerpse tuinbouwkundige ook de Nederlandse equivalenten op, die, hoewel veel
gemakkelijker te onthouden, in geen enkele school werden gebruikt.
Door deze vergelijking, die bij herhaling „den laehlust der aanwezigen" opwekte, had De Beucker duidelijk gemaakt hoe het landbouwonderwijs op een nodeloze wijze moeilijker werd gemaakt. (23 ) Pas als
(22) Handelingen IX, p. 201-202.
(23) De Beucker gaf niet minder dan. 57 Frame termen op met hun Nederlandse vertaling. Dat de Franse terminologie voor Fransonkundige leerlingen
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de landbouwscholen de Nederlandse terminologie zouden hanteren,
konden de leerlingen uit die instituten iets van hun onderricht meedragen. Zolang dat niet gebeurde, had het landbouwonderwijs bitter
weinig nut. ( 24) De Beucker vond het dan ook noodzakelijk dat van
het congres een verzoek tot wijziging zou uitgaan. Hiervoor zou nog
uitvoerig worden gedebatteerd.
De dag na zijn redevoering formuleerde De Beucker in de afdeling
Taal- en Letterkunde een concreet voorstel, dat uit vier delen bestond.
(25) Vooral het eerste is hier van belang. Daarin eiste De Beucker
de oprichting van een landbouwschool in Vlaams-Belgie, waarin alle
lessen in het Nederlands zouden worden gegeven. Het voorstel, dat
in de optiek van De Beucker aan de Belgische regering moest worden
gericht, werd niet meteen aanvaard. Na een vrij lange discussie, waarin de Groningse hoogleraar H. H. Moltzer stelde dat De Beucker de
verfransing in Vlaams-Belgie fel overdreef ( 26) – een typisch Noordnederlandse opmerking – werd besloten de uiteindelijke beslissing
uit te stellen tot de derde zitting van de algemene vergadering. ( 27) Op
die zitting kende het voorstel van De Beucker niet de minste tegenkanting. Het werd er goedgekeurd samen met een verzoek van de
Antwerpse leraar H. Lenaerts i.v.m. de vernederlandsing van het
lager en het middelbaar onderwijs. Beide voorstellen zouden warden
doorgestuurd naar een commissie bestaande uit „de te Gent gevestigde leden der bureelen". (28) Een woordvoerder van de commissie
zou op het volgende congres verslag komen uitbrengen.
alles behalve eenvoudig was, is vrij duidelijk. Zo moesten de landbouwerskinderen o.m. het woord „acotyledonees" leren, terwij1 ze het Nederlandse
„zaadlobbenloze" waarschijnlijk veel beter begrepen. Dat een „trechtervormige
bloem" ook „une fleur infundibuliforme" was, zal zeker niet iedere leerling
onmiddellijk hebben gevat. (voor de rest van de lijst met termen : cfr.
Handelingen IX, p. 202-204).
(24) Illustratief voor de aanpak in het landbouwonderwijs was volgens
De Beucker de toestand in de staatslandbouwschool van Vilvoorde. Hoewel
het programma van de school ten dele onderricht in het Nederlands waarborgde, werden bijna alle lessen er in het Frans gegeven (cfr. Handelingen
IX, p. 205-206).
(25) De andere punten van het voorstel hadden betrekking op de wantoestanden bij het onderricht in het leger en op de vernederlandsing van het
onderwijs in het algemeen (cfr. Handelingen IX, p. 233).
(26) Handelingen IX, p. 234-235.
(27) Handelingen IX, p. 238.
(28) De omschrijving van de commissie vonden we in Handelingen IX,
p. 457. Als met die omschrijving rekening werd gehouden, moeten tot de
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Een jaar later was het J. Vuylsteke, die te 's-Gavenhage op het
tiende N.T.L.C. de resultaten van de Gentse commissie i.v.m. de vernederlandsing van het onderwijs kwam bespreken. Het werd een zeer
large uiteenzetting, (29) waarin merkwaardig genoeg de activiteiten
van de commissie uit de Arteveldestad nauwelijks ter sprake kwamen.
Nadat Vuylsteke de verdiensten van J. I. de Beucker op de voorgaande Noord-Zuid-bijeenkomst uitvoerig had belicht, vertelde hij
uiteindelijk ook, zij het heel kart, wat de commissie met het voorstel
van de Antwerpsse tuinbouwkundige had aangevangen. Omdat het
richten van verzoeken tot de overheid een van de grootste oogmerken
der N.T.L.C. moest zijn, hadden de Gentenaars het voorstel van
De Beucker uitgevoerd :
De commissie heeft dan ook dit middel van louter zedelijken aard
aangewend, en zoowel aan de Belgische Regeering als aan de Kerkelijke overheden brieven gestuurd, ( 30) om hunne welwillende aandacht
op de besprokene punten in te roepen en de hoop uit te drukken
dat deze bij hen, ieder on 't zijne, het voorwerp van een ernstig
onderzoek zouden uitmaken.
Doch, klagen en wenschen alleen ware eene stam, die zich in zijn
commissie hebben behoord A. de Maere-Limnander, voorzitter van het negende congres, J. Vuylsteke en M. Rooses, secretarissen van de algemene vergadering, J. F. J. Heremans, voorzitter van de afdelnig „Nederlandsche Taal- en
Letterkunde", C. P. Serrure : voorzitter van de afdeling „Nederlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde", G. Rolin-Jacquemijns, ondervoorzitter van de
afdeling „Nederlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde", P. Wouters, secretaris van de afdeling „Nederlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde", F. A.
Snellaert, voorzitter van de afdeling „Nederlandsch Tooneel, Nederlandsche
Zang en Nederlandsche Boekhandel", en B. Block, secretaris van de afdeling
„Nederlandsch Tooneel, Nederlandsche Zang en Nederlandsche Boekhandel".
Voor de volledige samenstelling van de verschillende „bureelen" op het
congres verwijzen we naar Handelingen IX, p. 53-54.
(29) Handelingen X, p. 113-125.
(30) In de periode tussen het 9e en het 1 Oe N.T.L.C. had in Belgie een
regeringswisseling plaats. Het liberale ministerie Rogier-Frere-Orban, opgericht
in 1857, bleef aan de macht tot op 21.12.1867. Op 3.1. 1868 werd het
vervangen door een nieuw liberaal ministerie met ditmaal Frere-Orban als
eerste minister (cfr. Th. Luyckx, Politieke geschiedenis van Belgie, p. 411).
J. I. de Beucker had op het 9e N.T.L.C. nooit de wens geuit dat zijn voorstel
ook naar de kerkelijke overheden werd verstuurd. Oak H. Lenaerts had op
het congres van 1867 nooit gevraagd zijn voorstel tot vernederlandsing van
het lager en het middelbaar onderwijs tot de geestelijkheid te richten. Waarom
de Gentse commissie dit wel deed, is uit de uiteenzetting van J. Vuylsteke
niet of te leiden.
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leven bedreigd voelt, onwaardig. Met de klacht moet de behandeling,
met den wensch de daad gepaard gaan ; en het is vooral zaak
zichzelf te helpen. (31)

Of de commissie een antwoord had ontvangen en zo ja hoe dat luidde,
komen we niet te weten. Duidelijk is wel dat het voorstel tot geen
enkele verbetering in de landbouwscholen aanleiding had gegeven.
Anders had Vuylsteke daar naar alle waarschijnlijkheid ten minste een
korte toespeling op gemaakt. Nu kon de liberale voorman het enkel
hebben over wat nog niet was verwezenlijkt. Een doorgedreven vernederlandsing van het onderwijs in Vlaams-Belgie was volgens Vuylsteke nog zeer veraf. Derhalve moest naar andere middelen warden
gezocht om het yolk te emanciperen. Vuylsteke dacht vooral aan het
goed gestructureerde Willemsfonds, dat in de vernederlandsing van
Vlaams-Belgie een zeer belangrijke rol kon gaan spelen. Het laatste
deel van Vuylstekes uiteenzetting was dan ook meer een aansporing
tot meer morele en vooral materiele steun aan het Willemsfonds,
waarvan Vuylsteke zelf overigens een zeer vooraanstaand lid was. (32)
Met de voorstellen van het negende congres had dit alles eigenlijk
nog maar weinig te maken.
Hoewel we geen absolute zekerheid hebben, kunnen we ons niet
van de indruk ontdoen dat de samenwerking binnen de commissie,
na het negende congres gevormd, dikwijls te wensen overliet. Jammer
genoeg beschikken we m.b.t. de verzoeken tot de Belgische regerin.g
en aan de kerkelijke overheden, waarnaar J. Vuylsteke verwees, maar
over weinig gegevens. Over de periode zelf waarin die verzoeken
werden geformuleerd, kunnen we maar weinig aanbrengen. Wel is
het vrij duidelijk dat daarna enige vorm van overleg dikwijls ver te
zoeken was. Vanaf maart 1868 was de Gentse commissie verwikkeld
in een hoogoplopende discussie met het Haagse organisatiecomite van
het tiende N.T.L.C., dat de politieke draagwijdte van de Noord-Zuidbijeenkomsten zo veel mogelijk wenste te beknotten. Het lijkt erop
dat de commissieleden hierdoor grotendeels hun eigenlijke tank, het
uitvoeren van de besluiten van het negende congres, uit het oog
hebben verloren. Dat menen we te kunnen afleiden uit een tweetal
(31) Handelingen X, p. 121-122.
(32) Het Willemsfonds, gesticht te Gent in 1851, had aanvankelijk geen
duidelijke wijsgerige signatuur. Langzamerhand, vooral nadat J. Vuylsteke
in 1862 algemeen secretaris was geworden, evolueerde het naar een anticlericale en liberaal-vrijzinnige vereniging (cfr. Encyclopedie van de Vlaamse
BeuAeging, II, p. 2081-2082).
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brieven die A. de Maere-Limnander, liberaal volksvertegenwoordiger
en voorzitter van het Gentse congres, schreef aan M. Rooses. In een
eerste brief, geschreven midden juni 1868, vroeg De Maere dat binnen
de commissie tot de taakverdelinig voor het volgende N.T.L.C. zou
warden overgegaan :
Het wordt allernoodzakelijkst zegt gij dat wij ons bezighouden, met
het vaststellen van wat wij op het Haagsche Congres gaan verrichten.
Nooit spraakt gij beter. Gaarne zou ik dan ook indien gij niet verhinderd zijt, dat dit punt Maandagavond 19 Juny speciaal kon behandeld warden. Niet alleen zoude het goed, om niet te zeggen
noodzakelijk zijn, dat er ten minste twee of drie Gentsche sprekers
optraden, maar ook dat de arbeid aangaande de uit te brengen rapporten eindelijk werd vast gesteld en verdeeld. Zoo niet zullen wij
een zonderling figuur maken, en aan vele interpellaties warden blootgesteld. Zoudt ge tegen maandagavond (ik kom in stad) eene volledige
lijst der opgegeven punten kunnen opmaken ?) (33)
Nauwelijks meer dan twee weken voor het begin van het Haagse
congres, moest De Maere bij Rooses nog heel wat inlichtingen inwinnen. Het bleek nog verre van duidelijk wie waarover zou spreken.
Voor De Maere was dat genoeg om er bijna een hele brief aan te
wig en :
Maandag 31 Augustus (zoo staat gedrukt) verslagen uit te brengen
door de commissie „belast met het uitvoeren” enz. : Dat is te zeggen
door ons :

1 . Splitsing in afdeelingen .

. Vuylsteke ?
of niemand ?
20 Verandering van naam .
. . Rolin ?
of niemand ?
3. Verbetering van het vlaamsch onderwijs . . . Vuylsteke ?
of wie ?
. Rooses ?
4. opbeuring Tooneel's .
of wie ?
Dinsdag 1 Sept :
10 eenvormigheid van uitspraak . .
. Wie ?
2° gemoderniseerde plaatsnarnen . . . . Wie ?
3. afschaffing zegelrecht . . . . Wie ?
40 geschiedenis 80 jarigen oorlog . . . . Wie ?
(33) Passage uit brief van A. de Maere-Commander aan M. Rooses,
12.6.1868 (A.M.V.C., M. 154).
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Dus in 't geheel 8 rapporten
waarvan geloof ik 2 ingetrokken
2 uitgebracht (u en Vuylsteke)
blijft over 4
Wier lotsbestemming mij geheel onbekende
is ; Dat grieft mij en hierin moet warden
voorzien, dunkt mij. (34)
Vooral uit deze brief komt een schrijnend gebrek aan samenwerking
naar voren. Hoewel we niet met zekerheid kunnen spreken over de
periode voor juni 1868 – we besdhikten niet over concreet bewijsmateriaal – lijkt het ons dat de Gentse commissie door dat geniis aan
samenwerking veel van haar waarde verloor. Het is niet onwaarschijnlijk dat het voorstel van De Beucker hieronder flink te lijden
had. De vraag rijst immers of een commissie waarin samenwerking
ontbreekt, in staat mag worden geacht de haar opgelegde taak naar
behoren te vervullen. De toelichting van Vuylsteke, die meedeelde
dat de commissie De Beuckers verzoek had uitgevoerd, was waarschijnlijk wel correct. In hoeverre echter de commissieleden zich
samen inspanden om van het staatsbestuur en van de kerkelijke overheid een concreet antwoord los te kijgen, desnoods door herhaling van
het verzoek, is niet zo duidelijk. De weinige en ook vrij vage bewoordingen die Vuylsteke aan het resultaat van De Beuckers voorstel
besteedde, laten hierover heel wat twijfels bestaan.
De Beucker zelf, die hoogstwaarschijnlijk de Haagse bijeenkomst
niet bijwoonde – zijn naam is in de ledenlijst niet te vinden –, liet zich
aanvankelijk nog niet ontmoedigen. Op het dertiende N.T.L.C. dat
in 1873 in zijn geboortestad plaatsvond, kwam de Antwerpse tuinbouwkundige opnieuw een tweetal voorstellen formuleren, die grotendeels een herhaling waren van wat hij al op het negende
congres had gevraagd. Naast de vernederlandsing van het middelbaar
en het hoger onderwijs ging De Beucker aandacht opnieuw ook uit
naar de toestand in de landbouwscholen. Weer stelde hij voor dat
aan de Belgische regering zou worden verzocht in Vlaams-Belgie een
(34) Passage uit brief van A. de Maere-Limnander aan M. Rooses,
13.8.1868 (A.M.V.C., M. 154). De onderwerpen waar de schrijver het over

heeft, zijn al de punten waarover de commissie moest beraadslagen of verzoeken versturen.
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Nederlandstalige landbouwschool op te richten. (35) Hadden de
Beuckers voorstellen in 1867 weinig of geen tegenstand ondervonden,
dan was dat zes jaar later niet meer zo. De liberale voorman J. F. J.
Heremans, voorzitter van de algemene vergadering van het dertiende
congres, weigerde de verzoeken van De Beucker ter stemming voor
te leggen. De enige reden hiervoor lag volgens Heremans bij De
Beucker zelf, die had nagelaten zijn voorstellen schriftelijk bij het
bureau van het congres in te dienen. ( 36) Hiertegen kon de Antwerpse
tuinbouwkundige niets inbrengen. Hij moest zich tevreden stellen met
enkele sussende woorden van J. Vuylsteke, die zijn eigen uiteenzetting
van op het tiende congres nog eens kort samenvatte. (37) Nog een keer
nam De Beucker in de schoot van de N.T.L.C. over het landbouwonderwijs het woord. In 1891, een kleine vijfentwintig jaar na zijn
eerste betoog op de congressen, besprak De Beucker te Gent op het
eenentwintigste N.T.L.C. nogmaals de taaltoestanden in de landbouwscholen. (38) Volgens De Beucker was er in die vijfentwintig jaar
bitter weinig veranderd. Behalve de oprichting van een Nederlandstalige afdeling in de school van Vilvoorde, waar De Beucker sinds
1891 leraar was, leek alles bij het oude te zijn gebleven. Van een
stelselmatige vernederlandsing was nog helemaal geen sprake. Daarom vond De Beucker het nodig nog eens te wijzen op de grote nadelen die aan Franstalig landbouwonderwijs waren verbonden. De
vergelijking van Franse termen met de veel eenvoudigere Nederlandse
equivalenten bewees opnieuw al haar diensten.
11.2.2. Besluit

Het streven binnen de N.T.L.C. om de verfransing in het landbouwonderwijs tegen te gaan, ging slechts uit van een persoon, J. I. de
Beucker. Als tuinbouwkundige had De Beucker het voordeel te spreken over toestanden die hem door zijn beroep zeer bekend waren. De
wijze waarop De Beucker zijn aanklachten formuleerde, wijkt duidelijk of van de bezwaren die op de N.T.L.C. doorgaans over de verfransing in het onderwijs werden geuit. Terwijl voor de andere anderwijstakken de belangstelling in hoofdzaak uitging naar politieke,
sociale, maatschappelijke en pedagogische factoren, legde De Beucker
(35)
(36)
(37)
(38)

Handelingen XIII, p. 377-378.
Handelingen XIII, p. 378.
Handelingen XIII, p. 379.
Handelingen XXI, p. 58-61.
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vooral de nadruk op de praktische nadelen van de verfransing. Zolang
de landbouwscholen in Vlaams-Belgie hun verfranst karakter behielden, zou het onderwijs dat er werd verstrekt, naar de woorden van
De Beucker, volstrekt ondoeltreffend blijven. Op de N.T.L.C. stand
De Beucker vrijwel alleen. Noch uit het Zuiden noch uit het Noorden
achtte iemand het nodig de taaltoestanden in de landbouwscholen van.
Vlaams-Belgiè aan te klagen. Het gebrek aan steun van de Noordnederlandse congresleden is niet zo verwonderlijk. Bij de behandeling
van interne Belgische kwesties bleven ze immers doorgaans zeer
passief. Het onbreken van reEle belangstelling vanuit de Zuidnederlandse hoek is heel wat minder begrijpelijk, al vormt voor velen de
mindere bekendheid met de landbouwscholen als kleinere onderwijstak een enigszins aanvaardbare verontschuldiging.
Dat de Beucker ondanks zijn grote inzet maar weinig resultaten
bereikte, was mede te wijten aan de N.T.L.C. en met name aan de
centrale commissie, gevormd na het congres van 1867. Het lijkt er
immers op dat die commissie, vooral door een gebrek aan samenwerking, op de overheid maar weini,g druk heeft uitgeoefend. Een
later initiatief van De Beucker kende evenmin enig resultaat, vooral
door een zeer strikte naleving van de bepalingen opgelegd door wat
we zouden willen noemen de „stroeve congresadministratie". Een
weinigzeggende administratieve regel was blijkbaar veel belangrijker
dan de mogelijke vernederlandsing, waar het voorstel van De Beucker
aanleiding toe had kunnen geven.
III. DE VERNEDERLANDSING VAN HET ONDERRICHT IN HET LEGER

Opnieuw moeten we hier de naam van J. I. de Beucker vermelden.
Toen de Antwerpsee tuinbouwkundige op het Gentse congres van
1867 zijn reeks voorstellen formuleerde, had hij het ook over het
onderwijs in het leger. De Beucker wenste dat het onderricht aan de
„Vlaamschen militairen" in het „Vlaamsch" zou worden gegeven. (39)
Op vraag van de Rotterdamse jurist G. Mees, die niet had begrepen
wat met dit punt werd bedoeld, gaf De Beucker verdere uitleg. Hij
vertelde dat het leger van plan was aan zijn soldaten verplicht onderwijs te verstrekken. De Beucker vond het dan ook noodzakelijk
vooraf te beklemtonen dat dit onderricht aan de Nederlandssprekende
(39) Handelingen IX, p. 237.
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soldaten zeker in hun moedertaal moest warden gegeven. (40) Toen
De Beucker een tweede keer verzoeken formuleerde, op het dertiende
congres, was het onderricht in het leger daar geen onderdeel meer
van. Toch raakte hij dat onderwerp ook dan, zij het heel kart, aan,
maar hij zette zijn woorden niet in een voorstel om. De Beucker was
vooral geErgerd door de verfransing bij de officieren, die hun soldaten nooit in het Nederlands bevel gaven. (41 ) Veel verder dan enkele
oppervlakkige beschouwingen hierover ging hij niet.
Slechts een uiteenzetting op de N.T.L.C. was integraal aan de taaltoestanden in het leger gewijd. Op het elfde congres (Leuven, 1869)
las een zekere A. Muny een betoog voor van de Aalstenaar V. van de
Weghe, evenals Muny officier bij het Belgisch leger. (42) Van de
Weghe, die was verhinderd het congres bij te wonen, had het vooral
gemunt op het volledig verfranste onderwijs in de schoot van het
leger. Het werd dan ook dringend tijd dat de bestaande wantoestanden
werden omgebogen. zijn aanklacht besloot hij op de volgende wijze :
Ik denk dat het niet ongepast zou zijn (...) dat er een rekwest aan het
staatsbestuur gezonden wierde, om de hooge overheid de noodzakelijkheid te doen erkennen tot het invoeren van zekere wijzigingen in het
hedendaagsche onderricht, als deze
1) Het onderricht in het lezen en schrijven aan onze ongeletterde
Vlamingen te doen geven door officieren en onderofficieren, die
Vlaamsch spreken en schrijven.
2) In de regimentsscholen de leergangen zoo in te richten, dat er
een evenz66 volledig onderricht in het Vlaamsch als in het Fransch (...)
gegeven worde, ten einde de Vlamingen deze met even zoo veel gemak
en voordeel volgen kunnen als de Walen.
3) In de kindersoldatenschool te Aalst ( 43 ) en in de militaire school
te Brussel (44), het grondig aanleeren der Vlaamsche taal verplichtend
te maken.
(40) Handelingen IX, p. 237-238.
(41) Handelingen XIII, p. 378.
(42) Handelingen XI, p. 369-374.
(43) Tn de in 1860 opgerichte „Ecole des Pupilles de l'Armee" (deze
officiele benaming werd pas gebruikt vanaf 1883), kregen zonen van beroepsmilitairen en rijkswachters een vervroegde militaire opleiding, samenvallend
met de eerste twee jaren middelbaar onderwijs. Deze school zou tot in 1933
blijven bestaan (mondelinge mededeling van de heer J. Ghysens, die een
studie De geschiedenis der straatnamen van Aalst voorbereidt en die ik hierbij
voor zijn inlichtingen hartelijk dank).
(44) De „Koninklijke militaire school" te Brussel werd gesticht in 1834.
Ze voorziet in de opleiding van officieren (cfr. Grote Winkler Prins Encydopedie, XI, Brussel, 1975 7, p. 245).

120
4) Voortaan geene officieren te benoemen, die de beide talen niet
machtig zijn. (45)

Over deze verzoeken werd nooit gestemd. De bekende geestelijkelexicoloog L. W. Schuermans introduceerde onmiddellijk een eigen
voorstel, dat eveneens betrekking had op de vernederlandsing van het
onderwijs, maar dan wel veel algemener bekeken. Meteen verloor
iedereen de wensen van Van de Weghe helemaal uit het oog. Terwiji
over Schuermans' voorstel een hevige discussie ontstond ( 46), vond
blijkbaar niemand het nodig op de verzoeken van Van De Weghe
nog verder in te gaan. Andere redevoeringen over het onderwijs in
het leger kwamen op de N.T.L.C. niet meer voor.

(45) Handelingen XI, p. 373-374.
(46) Handelingen XI, p. 374-379.
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1450-1600
VERTALEN IS „GHEEN CLEEN DINCK" ! WAAROM ?

VERKENNINGEN IN VROEGERE VERTALINGEN

door

F. VANDERHEYDEN
Binnenlands Erelid der Academie
JAN

De gilde der vertalers van nu zou men ook „la grande muette"
noemen kunnen ; dit in tegenstelling met de bent van hun vroegere
confraters, bijzonder dezen uit de XVIde eeuw. Vooral inzake prozavertaling.
Terughoudend over hun wederwaardigheden waren onze westerse
vertalers van toen bij verre na niet. In 't voorwerk van hun uitgaven
hingen ze vaak fleurige kransen ter ere van hun vrienden en bekenden
op ; of zoals nog een Boer van de vroegere generatie bij ons in het
bleekgroen van het voorjaargewas een donkere palmtakje plantte om
bescherming van Boven tegen alle onheil van water, wind en of
droogte to bekomen, vlochten ze een vleiend smeekschrift aan een of
ander mecenas. Tevens gaven ze echter ook dikwijls het relaas van
hun belevenissen in 't avontuur van hun vertaalwerk. En wie van
leven en beleven spreekt, zegt ook : vreugde en pijn. En inderdaad,
ze kenden ook blije momenten in hun werk ; al wordt meestal gewezen op hun labeur, hoe hard en zwaar dat somtijds uitviel. En tat
zeggen ze, dat schrijven zij ook !
En dan valt het verschrikkelijkste woord in onze taalschat : waarom ? Verschrikkelijk in se omdat op de belangrijkste „waaroms" over
leven en dood meestal en voor de meesten onder ons geen antwoord
komt dat bevrediging of berusting brengen kan ; verschrikkelijk ook
hier, omdat in deze liminaria van vertalingen veel ongezegd blijft.
En toch is dit onze opgave van vandaag : waarom was hun werk zo
lastig, zo moeilijk ? En dat is geen ijle vraag !
Uit het vorige opstel blijkt duidelijk : in de XVIde eeuw heerste er
een consensus tussen vertalers en tussen hun uitgevers dat vertalen
geen „cleen dinck" was. Overzetten werd door de vertalers zelf als
het vervullen van een moeilijke taak, die zij op zich genomen hadden,
ervaren, en dit – volgens sommigen althans – uit welke taal er ook
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overgezet werd Daarenboven werd het vertalen of en toe door
vertalers en door uitgevers als een bijzonder gewaagd avontuur tegemoet gezien ; ook op het financieel plan ! Inderdaad, hun bijdrage
tot verspreiding van een werk in een ander als het oorspronkelijke
taalgebied, waarin het uiteraard eerst en vooral thuishoorde, werd
vaak als een weinig lonende, soms zelfs riskante onderneming voorgesteld. In dit opzicht werd vertalen dan ook een weinig aantrekkelijke opgave voor de vertalers, en het opgaan in dit werk werd inderdaad door dergelijke vooruitzichten niet vergemakkelijkt.
Af en toe geven dan ook de vertalers citing aan hun gevoelens van
pijn en ontmoediging wegens de miskenning, de ondankbaarheid die
zij ondervinden mochten, zowel als wegens de geniepige of openlijke
tegenwerking en de onbillijke aanvallen waarvan zij zich het slachtoffer voelden. Vertaalwerk was ook volgens hen, om de woorden
van Wilhelm von Schlegel bier te herhalen, „eine zwar freiwillige,
gleichwohl peinliche Knechtschaft, eine brodlose Kunst, ein undankbares Handwerk" ( 2). M.a.w. het was een inzet die ootmoed, zelfverzaking en overgave, kunstzin, dienst- en handvaardigheid bij de
vertaler vooropstelde, en tevens een arbeid waarbij de overzetter
veeleer scherpe pijn, armoede, miskenning en ondankbaarheid dan
beloninig en vreugde om erkenning of waardering ervaren zou.
Of en in hoeverre deze uitspraken over de donkere zijden van het
vertaalwerk van zestiende-eeuwse vertalers eenvoudige echo's zijn of
niet van beweringen, die doorheen het westers vertaalwerk reeds uit
vroegere eeuwen hard en boudweg hadden geklonken ( 3) of van
klachten die moedeloos en gelaten ook in overzetttingen uit diezelfde
zestiende-eeuwse tijd geuit werden, ofwel of het persoonlijke stellingen en verzuchtingen zijn, Bans eigen aan de persoonlijkheid van de
(1) En dit gold voor die talen waaruit vertaald moest worden. Erkende
Thomas Wilson, de vertaler van Demosthenes, niet : „Such a hard thing it
is to bring matter out of any one language into another" ? Cfr. fol. 5 b in :
The three Orations of Demosthenes Englished ... by Thomas Wylson. London,
H. Denham, 1570.
(2) Tekst volgens de overdruk van Wilhelm van Schlegels stuk in : Das
Problem des Uebersetzens. Hrsg. v. Hans J. Stoerig. Darmstadt, 1973. (Wege
der Forschung. Bd. VIII). Cfr. p. 98.
(3) In de voor-christelijke periode is er b.v. het Boek Sirach, geschreven
in 't Hebreeuws ca. 180 en in 't Grieks vertaald in 116. In zijn voorwoord
– want in deze Griekse versie is reeds een voorwoord van de vertaler te
vinden – maakt de overzetter toespeling op de moeilijkheid van het vertalen
uit het Hebreeuws, alle moeite of vlijt ten spijt.
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vertaler, is thans moeilijk, zoniet onmogelijk, in alle gevallen uit te
maken. Doch een zaak staat vast : of zij stammen uit de Oudheid of
uit de Middeleeuwen of niet, talrijk zijn de verklaringen van overzetters uit de incunabeltijd en uit de XVIde eeuw waarin met nadruk,
en soms zelfs herhaaldelijk in hetzelfde stuk, gewezen wordt op het
lange, het lastige, het zware van het werk van de vertaler als vertaler.
Het feit dat dit thema, dat vertalers in hun voorrede soms even
aanraakten, of dat ze nu en dan zelfs uitsponnen, in de loop der
jaren een gemeenplaatsige klank kreeg en thans, van tijd tot tijd,
oud, versleten en voos aandoet, neemt niet weg dat het toch af en
toe een persoonlijke inslag kreeg.
Meer dan een vertaler vond dan ook de passende verwoording
voor deze gevoelens, en wist deze laatste in het voorwerk van zijn
uitgave, soms koelweg, soms in hartroerende woorden, uit te zeggen :
of het nu het uiten was van de zielige, beklemmende angst die hem
bevangen kon, omwille van de ontvangst die hem allicht te wachten
stand, of het klagen over de knagende pijn van de ontmoediging
die hem af en toe besloop, of het uitzuchten van het gevoel van moeheid van hand en hart dat hem vaak overviel ( 4). Ook zelfzekere
uitspraken over zijn wens en wil nuttig en aangenaam, leesbaar en
Licht verstaanbaar werk te leveren, alle technische moeilijkheden ten
spijt, klinken nu en dan tussen deze sombere bedenkingen, mijmeringen en klaagtonen door.
Wie luisteren wil kan dan ook soms nog het opschieten Koren van
het plotse lied van goedwilligheid ten overstaan van de anderen, de
minder geestelijk-bedeelden, of het opborrelen van belijdenissen van
geloof in eigen kennen en kunnen, of meer algemeen zelfs, het uiten
van blijheid omwille van de macht van 't woord dat hij hanteren kan.
't Is deze afwisseling, dit samenspel en soms zelfs mengeling van
diepgevoelde gemoedsbewegingen, die naar alle kanten uitkrinkelen
kunnen, enerzijds, met de flitsen van een rijke gedachtenwereld waarin wijsheid – geboren en gegroeid uit kennis van de anderen en
kennis van zichzelf – de juiste, passende rangorde en ware waarde
van alle dingen en daden bepalen kan, 't is (dit gars bijzonder karakter
van de opdrachten, voorredes of voorberichten in de oudere uitgaven
(4) Cfr. o.m. de voorgaande mededeling gedaan in de Academie te Gent
op 20 januari 1982. Herhaaldelijk werd hierop reeds vroeger door anderen
gewezen. Typisch in dit verband is de Duitse „formule" : „Miihe and Arbeit"
die in het voorwerk van zestiende-eeuwse uitgaven van Duitse overzetttingen,
uiteraard in verschillende spellingen opduikt. Cfr. Bijlage.
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van vertalingen die hun vaak een heel speciale klank verleent, en ze
sums in bepaalde onderdelen ervan tot ware menselijke documenten
laat uitgroeien.
Deze pak kende belijdenissen - want dat zijn ze ook vaak - zijn in
het letterkundig bedrijf van toen uitgegroeid tot een m.i. werkelijk
belangwekkende pand in de sector van de zgn. marginale literatuur.
Het ontbreekt deze liminaria noch aan schoonheid van gedachten of
gevoelens, noch aan schoonheid van 't woord, alle oprispingen van
afgunst en nijd, of alle uitingen van ijdelheid of gewichtdoenerij,
alle pluimstrijkerij ten spijt.
Wie plukt eens een tuil van deze veldbloemen ? Wie bundelt er
eens enkele van deze opdrachten of voorredes of bezorgt ons een
bloemlezing van dit tot hiertoe bijna totaal verwaarloosd proza ?
*
**

Doch we hadden het over de moeilijkheden die de vertaler te overwinnen had !
En ze waren inderdaad talrijk de moeilijkheden die het vertaalwerk
in de XVIde eeuw zuur en zwaar maakten ; ze waren ook verscheiden
van aard, van oorsprong en betekenis.
Inderdaad, zoals reeds vroeger vermeld, externe zowel als interne
factoren speelden hier een rol ( 5) , en onze taak vandaag bestaat erin
sommige daarvan op te sporen, en na te gaan hoe en in hoeverre deze
het vertaalwerk bemoeilijkt hebben.
*

Tot de eerste groep - het stel externe oorzaken - behoort a.m. de
factor : tijd ; hier in dit verband op te vatten in de zin van de termijn
die door een opdrachtgever vastgesteld werd en waarover de vertaler
beschikken kon am de voltooide, persklare vertaling van een bepaald
werk voor te leggen O.
Er is tevens het probleem van wat men bepaalde bibliologische
(eventueel : codicologische) elementen zou kunnen heten, o.m. de
materiele tekstsituatie, die bepalen kan in hoeverre een vertaler gelet op de concrete toestand van de tekstoverlevering - nog toegang
(5) Terloops zij vermeld : wat voor vroegere periodes, gold is meestal ook
nu nog toepasselijk.
(6) In het vorige opstel over „Vertalen is „gheen cleen dinck" werd dit
probleem reeds aangesneden.
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hebben kon tot een volledige oorspronkelijke versie van het te vertalen stuk. Men zou hier ook o.a. kunnen spreken van de practische,
de feitelijke bereikbaarheid van de materieel-onverminkte grondtekst
of van een gave en betrouwbare reeds-bestaande vertaling.
Derdens dan is er de vraag van de installing of van de houding
van de „anderen" – van auteurs, geleerden of van het lezerspubliek
in 't algemeen – tegenover het vertalen, tegenover vertalingen van
een bepaald genre van werk, t egenover een bepaald geschrift, tegenover een vertaler, of zelfs tegenover de vertalers in 't algemeen. Deze
houdingen en gedragingen bemoeilijkten toen soms de taak van de
vertaler.
Tot de tweede groep, d.i. het stel interne moeilijkheden, die het
werk en leven van een vertaler lastig en zuur maken konden, zou men
ten eerste deze tellen kunnen die de vertaler in verband met de al of
niet „gave" overlevering van de auteurstekst ondervond. Of de vertaler b.v. over de volledige, onverminkte auteursversie beschikken kon
of niet, m.a.w. over de echte en juiste auteurstekst, of deze laatste in
zuivere dan wel in corrupte vorm overgeleverd was, was een vraag
die soms vooraf of in de loop van het vertaalwerk gesteld kon
worden.
Het gevoelen van onzekerheid of van twijfel dat een vertaler besluipen kon bij het piekeren over de vraag of de bepaalde tekst, die
hij voor zich liggen had, al dan niet gemanipuleerd was, in een of
andere manier, dus door een vroegere hand „bewerkt" geworden was,
zou zijn taak zeker niet verlicht hebben.
Een andere bran van moeilijkheden, op het zuiver inhoudelijk plan
van de tekst, lag soms in het genre van het te vertalen werk te
zoeken. Uiteraard stelde het overzetten van b.v. een gewijde tekst
andere eisen als het vertalen van een profaan werk, en het overbrengen in eigen taal van een vreemde wetenschappelijke studie deed
problemen oprijzen die een vertaler van gewone fictionele verhalen
niet kennen zou. Inderdaad, de „inhoud" – de materie die in het
werk behandeld wordt – anders gezegd : de „techniciteit" van het
onderwerp, dat daarin onderzocht wordt, kon en kan het vertaalwerk
bemoeilijken. Wil men een geschrift over een bepaald technisch
onderwerp, dat men met het oog op bet overzetten ervan voor zich
neem.t of krijgt, met een gerust gemoed benaderen en ter vertaling
dan ook ter hand nemen, dan is een zeker inzicht vanwege de
vertaler-in-spe in de wetenschappelijke specialiteit, waarin deze studie
thuis hoort, zo niet vereist, dan toch gewenst. Bezit hij dit en een
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rijke taalschat en is hij rad ter taal, pas dan bestaat er kans dat hij
licht en los met de desbetreffende technische termen in zijn vertaling
zal spelen kunnen.
Het vreemde decor van een relaas eist vaak een zekere kennis van
benamingen op het stuk van de exotische fauna en flora waarvan
exemplaren in het werk voorkomen.
Doch benevens deze stronkelstenen op het koele en harde vlak
van de eigene of vreemde werkelijke wereld en levenskring waren
er nog andere struikelblokken, waarvan het zicht alleen reeds en
vertalers en uitgevers tot nadenken aanzetten moest alvorens dezen
het avontuur van het maken en verspreiden van een vertaling aandurven zouden.
Sams zou de inhoud of de formulering van bepaalde passages van
het oorspronkelijk werk, naar het oordeel van de vertaler, zijn
gebeurlijk boor- en leespubliek aanstoot kunnen geven op het stuk
van geloof, zeden, conventies of nog andere maatschappelijke opvattingen, vormlijkheden of gedragingen ; de vraag rees dan of deze
elementen niet best zouden gewijzigd of gemanipuleerd, of zelfs
eenvoudig achterwege gelaten warden. Vertaler en /of uitgever immers achtten soms dat zij bezwaarlijk het slagen van de uitgave in
gevaar konden brengen door een integrale overzetting in omloop te
brengen. Door deze vorm van autocensuur werd dan uiteraard het
probleem van de keuze gesteld : wat zou de vertaler (uitgever) laten
vallen ? wat behouden of wijzi,gen ?
Het wil me voorkomen dat het ook vaak gebeurt dat door de
overzetters of hun uitgevers gewezen wordt op moeilijkheden die in
de eigenaardigheden van de linguistieke vorm wortelen.
Bedoeld wordt hiermede eerst en vooral de taal als dusdanig waarNit vertaald wordt ; tevens kan hier gedacht worden – doch dan op
een ginger plan – aan de eigenaardigheden van het taalgebruik van
de auteur van het oorspronkelijk werk.
Opvallend is ook, dunkt me, dat in verband met deze taalkundige
moeilijkheden, die te maken hebben met fonologische, morfologische,
lexicale of syntactyische eigenaardigheden van de taal van de basisversie, er meteen ook gebeurlijk de aandacht gevestigd wordt op
sommige karakteristieken van de stijl van de auteur van de oorspronkelijke versie, en op de moeilijkheden die bij een vertaling
juist uit de kenmerkende stilistische eigenschappen van een schrijver
gebeurlijk voortvloeien konden.
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De taal waarin vertaald werd leverde echter ook af en toe stof tot
bedenkingen ; soms vielen deze negatief uit ; de staat van de taal,
waarin ze toen vertaalden, maakte, volgens hun zeggen, hun vertaalwerk soms niet gemakkelijk. Wel integendeel !
Dat in de XVIde eeuw, de eeuw van de uitbouw en verheerlijking
van de landstalen, naar aanleiding van een vertaling in de volkstaal,
af en toe gewezen werd, niet enkel op de positieve, doch ook op de
negatieve aspecten van het gebruik van de volkstaal in 't algemeen of
van een bepaalde volkstaal, is m.i. vermeldenswaard. Deze uiteenzetttingen leveren imrners een bewijs te meer van de toenmalige
actualiteit van de discussies over het probleem van het bestaansrecht,
en tevens van de mogelijkheden en gebeurlijke tekortkomingen van
de landstaal. Ze getuigen meestal van de wil, ook van de vertalers,
om bij te dragen tot de uitbouw, de verrijking en verspreiding van
hun moedertaal.
Dat de minder gunstige aspecten van deze taal en van haar gebruik
soms scherp belicht werden kan getuigen van de onbevangenheid van
sommige vertalers en van hunne uitgevers ; deze houding kan echter
ook gezien warden als een uiting van hun hang om de moeilijkheid,
en meteen ook de verdienstelijkheid van hun onderneming, d.i. van
hun vertaalwerk en van hun uitgeven van vertalingen, te doen uitschijnen.
Ten anderen, waarom zouden deskundig doorzicht en oprechte
onbaatzuchtigheid enerzijds, en welbegrepen besef van koopmanschappelijk eigenbelang anderzijds, soms niet kunnen hand in hand
gaan ? Een uitgeverijbedrijf was of is geen filantropische instelling !
De meeste filologen en litteraire critici blijken deze vaststelling van
een eenvoudig en onbetwistbaar feit niet te kunnen, of te willen
maken ; auteurs en vertalers daarentegen weten maar al te best en
ondervinden het maar al te vaak wat er in die wereld roert.
Ook bij de studie van litterair werk, dat vanuit bepaalde hoeken
zou benaderd warden, moot met deze feitelijke toestand en gang van
zaken rekening gehouden warden (7).
*

( 7 ) Daarom alleen reeds zijn het bewaren en het bestuderen van het
archief van uitgevers- en drukkersbedrijven nuttig, zelfs noodzakelijk, en
meteen gewenst.
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Het stellen van deze laatste vragen en het ander ogen nemen van
sommige mogelijkheden heeft — het weze bier terloops opgemerkt —
eerst en vooral zin in verband met de bijdrage van de vertalers beschouwd van uit het standpunt van de taal waarin vertaald wordt.
*

Nieuw was deze klacht van de toenmalige vertaler over de moeilijkheid van hun taak niet : het lied over hoe zwaar vertaalwerk
wegen kan is ten anderen een lied van alle tijden ; ook van nu, al
hoort men het thans minder vaak, en al ruist het op uit andere hoeken
dan deze waaruit vroeger het klaaglied opsteeg. In onze eeuw immers
wordt het meestal in los verband aangeheven, niet in of met de
vertaling zelf, en veelal dan door wie zich aan het overzetten van
woordkunst in een of meer van Naar vormen gewaagd heeft. Om er
maar een paar uit de betrekkelijk jongste jaren( ?) to noemen : een
Andre Maurois b.v., die zou geschreven hebben, zakelijk en koudweg
dan : „Ecrire est difficile ; traduire, bien traduire, est plus difficile.
Un parfait traducteur doit titre un artiste" ; of een Marcel Proust,
die, gewoontegetrouw, het omkeerde en de cryptische aantekening
naliet : „Le devoir et la tache d'un ecrivain sant ceux d'un traducteur".
Terloops moet hier toch vermeld dat in de jongste jaren, in vertalingen — voornamelijk dan van dichtwerk — en in hertalingen van
oude geschriften, vertalers en bertalers of en toe over de specifieke
taal- en stijlproblemen, die zij kennen, handelen, en dat zij dan soms
meteen op de moeilijkheid, die aan hunne onderneming inhaerent is,
wizen.
Ook vroeger werd dit gezegd en geschreven, al klonk het anders,
zoals ik het U vroeger heb mogen laten horen.
Inderdaad, over het weids gebied van het rijke vertaalwerk, dat in
de XVIde eeuw geleverd werd, liggen in feite talrijke dergelijke
getuigenissen van vertalers (of uitgevers) verspreid. En missen kan
hen geen oog, want ze zijn als zovele vlotten van waterlelies die
mysterieus over de nu verstilde watervlakken van dromerige vijvers
drijven. In het laatste licht van de zinkende zon glimmen hun kronen
helderder wit dan in de voile glorie van een zomerdag.
Zo blijft de glans van hun boodschap zachtjes uitstralen over de
eeuwen been ; glans van diep maar broos geluk om 't eerlijk gedane
werk, glans ook van verstilde pijn om 't geleden leed.
Terloops nog dit ter herinnering.
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Trachtten vele vertalers van then zich op hetzelfde vlak als dit
van de scheppende woordkunstenaars te tillen, en voelden enkelen
zich door, en zelfs in hun vertaalwerk de gelijken van de oorspronkelijke auteurs, een felt staat vast : sommigen onder hen stelden zich
zeer strenge eisen, plichtsgetrouw als ze waren, tevens in 't voile
besef van het verhevene, het edele van hun taak, God ter ere, hun
evenmens ten bate, in leute en leed, en in 't leren van weten en
wijsheid.
Daarenboven waren zij de mogelijke stellingname van het lezerspubliek tegenover hun inbreng indachtig ; meer dan een lezer stand
kritisch, zeer kritisch zelfs, tegenover het resultaat van hun inzet : de
vertaling ( 8) ; en van deze houding waren vertalers zich scherp bewust.
Verwonderen moet het dan ook niet dat in de ogen van sommigen,
die pen en boek hanteerden, de vertaler in zijn specifieke werkkring
zelfs de evenknie moest zijn van de schrijver van het oorspronkelijk
geschrift ; in simplistische termen omschreven : ging het om het overzetten van het werk van een geniaal auteur, dan moest de ideale
vertaler eveneens een genie van hetzelfde opperste gehalte zijn. En
zo kon dan ook onze Cornelis van Ghistele, de man die zoveel antiek
werk vernederlandste, in de inleiding tot zijn vertaling van een humanistische tekst verwijzen naar de wens en de wil van Alexander de
Grote die alleen door „den excellentste schilder" van toen, nl. „Appelles", mocht geportreteerd worden. Bij de herinnering aan deze
koninklijke wilsbeschikking kon C. van Ghistele zich dan ook afvragen, Welke schande over hem neerkomen zou, nu hij in zijn simpelheid, hij „die maer een slecht clerck" was, zich verstout had het
„boeck ghenaemt Lingua in onser duytschen talen ouer te setten",
een werk van de grootste geleerde en wijdst beroemde auteur van
toen, Erasmus (9).
(8) Cfr. een van de vorige opstellen waarin sprake van „niders".
(9) Erasmus : Lingua Erasmi dat is dye tonghe wt den Latine in duytsche
eerst ouer gheset. Antwerpen, 1555. Cfr. de aanhef van zijn opdracht aan
Jan van Gerwijn : „Wij lesen dat Alexander Magnus verboot / dat niemant
hem conterfeyten en mochtte / dan Appelles die de excellentste schilder binnen sinen lande was : meynende dat sinen lof daer door ooc soude te meerder
wesen. Ende hier omme (ducht ick) sal de menighe mi ooc schande na
segghen / om dat ick (die maer een slecht clerck en ben) mi onderwonden
hebbe dit boeck ghenaemt Lingua in onser duytscher talen ouer te setten /
dwelc die geleertste ende die vermaertste doctoor Erasmus Roterodamus int
Latine bescreuen heeft".
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Anders gezegd : een goed vertaler wist dat uitgever en leespubliek
van hem het hoogste vergen durfden ! Zo klonk de wet ; zo was
't gebruik ; en vertalen werd er diensvolgens niet gemakkelijker am.

**
Over sommige moeilijkheden, die uit extern factoren in verband met
de tekstoverlevering voortvloeien, en waarover een vertaler zich ergeren of beklagen kon, werd reeds in ene of andere vroegere bijdrage
sporadisch gehandeld. Zo b.v. over de al te beperkte tijd die soms
aan een vertaler gegund werd. Deze laatste hoopte en wenste immers
dat hij niet opgejaagd zou warden, om in koele, kalme rust aan zijn
vertaling te kunnen werken. Gehoor vond deze verzuchting niet
immer, meer dan een overzetter kon daarvan getuigen co, ; enkele
vertalers werden reeds vroeger in dit verband vernoemd.
Er zijn er natuurlijk nog anderen, en niet van de minsten !
Zo b.v. een Johann Altensteig. Deze wijst erop dat de haast, met
dewelke hij aan een vertaling van de Ad Nicoclem werken moest, een
van de oorzaken van allerlei moeilijkheden geweest was (11).
Inderdaad, de drukker is er vaak op uit om een werk voor een
bepaalde gelegenheid tegen een vastgestelde datum gedrukt te zien
soms dringt hij aan op inlevering van de vertaling v6Or de oorspronlijk overeengekomen datum. Voor de vertaler wordt het dan soms
een wedloop. Sommige overzetters betreurden dat dit overhaastig
werken hun de tijd niet lief om een vertaling in te leveren, die,
aithans wat de vorm betreft, „af" zou zijn. De drukker van de Duitse
vertaling van Dioscorides, nl. Jahan Dantz, began reeds het zet- en
drukwerk voordat de vertaler de helft van zijn vertaling persklaar had
kunnen maken ; de rest moest hij met de looppas trachten klaar te
krijgen ; het afwerken qua vorm werd hem aldus onmogelijk gemaakt (").
(10) Cfr. het voorgaande opstel : „Vertalen is gheen cleten dinck" verschenen in de Verslagen en Mededelingen van onze Academie.
(11) Isocrates : Jsocrates Von dem Reich. Augsburg, S. Otmar, 1517. Cfr.
fol. [A : „Darumb G. H. wenn etwas wurde pruch oder mangel sein
in solichem teiitschen dises buechlins / sol ewer strengkait das zillegen nit
meinem willen der berait ist allweg each zu dienen / sonnder meiner vnuernunnfft vnd vnwissenhait der erfarung deren ding die begriffen seyen in
disem buechlin Auch der eylung halb vnd schnellikait der verwandlung
lateins zu dem teiitschen / ...".
(12) Dioscorides : Kreutter Buch
verteutscht. Durch Johan Dantzen.
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Jacob Schenck uit Speier, die zo graaig Grieks werk, gedeeltelijk
fangs Latijnse versies am, in zijn moedertaal overzette, liet oak bij
H. Steiner in Augsburg in 1535 een Duitse bewerking van de Apologia Socratis van Plato drukken. Hij heeft het in zijn voorwoord over
de lange tijd die hij aan de vertaling van dit stuk besteed heeft en
aver de zware inspanning die dit werk van hem gevorderd heeft.
„ So vil zeyt vnnd muehe" zijn zijn eigene woorden wanneer hij
in zijn „Varrede" verantwoording van zijn vertaalwerk geeft.
Is het niet kenschetsend dat J. Schenck de stereotypische formules
„miihe and arbeit" of „arbeit und miihe" vallen laat (13 ) ? Deze
tweeslag klinkt inderdaad bij hem anders : het wordt „zeyt und
miihe". Het is geen rallende paukensdag die U tegenbonst, maar de
scherp schetterende kreet „zeyt" die apschiet, en dan zacht uitzucht
in het lijzige „miihe".
Opmerkenswaard is tevens dat hij, de vertaler, hoopt dat de lezer
de nadige tijd moge vinden am zijn stuk met vrucht to kunnen
lezen (").
Frankfurt a. Main, 1546. Cfr. fol. [a ij v.) : „Walt Gott das ich genagsatne
Zeit zu diessem werck gehabt hette / vnnd alles nach meinem gefallen zuuolnbringen. Denn der trucker Cyriacus Jacob / Trucker vnnd buerger zu
Franckenfort / der solchs Buch zu trucken angenommen / hatt das zu trucken
angefangen / the denn der halber they! ueberschriben warden ist / vnnd fast
sehr geeilet / damit ehr gegen der nechsten zukomment mess fueglicher
vrsach halben / solchs werck volnbringen moechte / das ich derhalben neben
andern geschefften vnnd arbeyten / seinem trucken / mit dem verteutschen
vnd ueberschreiben / hab muessen folgen / Wenn ich nicht hette den jetzte
gemelten Cyriacumn Jacobum woellen auff schaden vnd vnkosten treiben /
das ich nit gem gethan wolt haben / Wie dem aber nun ist / so hat ich
dennoch darauff alweg fleissig acht gehabt / das ich den sinn vnnd meynunge
des Dioscoridis / souiel moeglich gewezen / gruendtlich vnnd klaerlich dar
gethan hab. Zierlicher / besser poliert / vnd geschliffen / hette ich solchs
moegen zu wegen bringen / wenn mir die zeit gegunnet warden were".
(13) 0.m. in het voorgaande opstel werd reeds gewezen op het rijkelijk
gebruik van deze formules in de XVIde eeuw door Duitse vertalers, en
meteen werden talrijke voorbeelden ervan aangehaald.
(14) Plato : Antwort vnd entschuldigung Socratis. Augsburg, H. Steiner,
1535. Cfr. fol. [A iij v°1 : „Solch dapffere bestendig kundtschafft hat mich
erregt / ehgedachte Platonische Apology vnd gespraech. ziluerteiitschen /
geiter hoffnung wo mit fleyss ersehen vnnd bewegen / dem Leser so vii zeyt
vnnd muehe / edicher mass erstattet miige werden / inn erachtung / das
solch diser seltzamen schweren laeuffen vnd zeyten etwas gemess seind /
das auch eym Christen menschen nutzliche Heydnische buecher zalesen / nit
verbotten / Ist auss anzyehung ehgedachter heyliger lerer zduernemen".
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De gebruiken en geplogenheden van het drukkers- en uitgeversberoep mag men hierbij niet uit 't oog verliezen. Ten anderen, ook
wanneer het erop aankwam tekstuitgaven van Latijns of van Grieks
werk te bezorgen waren de drukkers van toen crop uit vroeg en vlug
op de markt te zijn. E. J. Kenney, een classicus van Cambridge, wees
nog onlangs crop hoe van oudsher sommige uitgevers geleerde tekstbezorgers afjakkerden (15).
Dezelfde drukkers, dezelfde uitgevers pasten hier, in ditzelfde verband, dezelfde methode toe : ook voor hen was tijd geld !
*

De gebrekkige tekstoverlevering was een andere factor die het vertaalwerk van toen bemoeilijken kon. „Gebrekkige" tekstoverlevering,
omdat gedeelten van sommige werken zoek waren, „gebrekkig" ook,
omdat niet rechtstreeks uit de oorspronkelijke versie van een geschrift
vertaald kon worden, en het overzetten derhalve op basis van een
reeds bestaande anderstalige vertaling gebeuren moest (16).
Vooreerst toch nog dit !
Te vergeten valt hierbij niet dat „vertalen" vaak als „bewerken in
een andere taal" opgevat werd. Zelfs meer ! Een zgn. vertaling kon
soms het resultaat zijn van het overhevelen uit verschillende anderstalige werken van een stel elementen, die in de nieuwe versie, soms
volledig, getrouw en juist vertaald, soms ook verminkt, gewijzigd en
( 16) Onlangs was E. J. Kenney zo vrank in zijn lezing op een congres
ter bevordering van de studie van het huinanisme en van de betrekkingen
Oudheid en Europese cultuur te durven wensen dat men een onderzoek zou
instellen over verschillende problemen in verband met klassieke tekstbewerkingen en tekstuitgaven van 1350 tot 1550. Hij pleitte daarin meer in 't bij zonder voor het leveren van een ernstige inspanning am o.m. „to establish
the relationship, the symbiosis if you like, of the early editors and their
printers". (P. 128). Men leze : E. J. Kenney : The Character of Humanist
Philology. P. 119-128 in : Classical Influences on European Culture A. D.
500-1500. Cambridge, 1971. Opvallend is zijn woordgebruik in de enkele
zinnen die hij wijdt aan de betrekkingen „tekstuitgever <-÷ drukker-uitgever"
en die daar te lezen vallen. To rush, to hurry, quick, hasty, haste etc. kan men
licht uit enkele regels aldaar samenrapen. Ter meditatie, oak voor sommige
neofilologen, kunnen hetzelfde thema, en zelfs dit opstel van E. J. Kenney,
de classicus, aanbevolen warden.
( 16) „Gebrekkig" oak, omdat tekstgedeelten van sommige geschriften verhaspeld uit de handen van kopiisten waren gekomen. De behandeling van dit
punt hoort m.i. beter thuis bij de bespreking van de „interne" oorzaken die
het vertalen bemoeilijken konden.
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aangepast, in- en aanelkander gelast werden. Ze werden „ghecolligiert", „vergadert" of „ghecopuleert" – zoals dit toen bij ons heette
– en „vertaelt", d.i. in zekere mate bewerkt. Inderdaad, met enkele
bindteksten verrijkt, en met af en toe aanpassingen aan de smaak en
het peil van het nieuwe publiek herschreven, werden ze door de
„vertaler" als een sluitend geheel, en, soms enigszins terecht ten
anderen, als een nieuw werk op de markt gebraeht. De Rhetorica van
Jan van Mussem van 1553 kan hier geciteerd warden. Inderdaad,
grotendeels met materiaal, uit allerlei antieke en humanistische geschriften „ghecolligiert" ( 17 ), werd deze handleiding opgebouwd
door deze Westvlaamse „rhetorisijn", Jan van Mussem, de „vertaler" – of zo U verkiest : de „bewerker" of zelfs de „schrijver", of,
zoals zijn Goudse heruitgever, Jacobus Migoen, hem „den Maker",
d.i. „de schepper", „de auteur", hem betiteld heeft ("). En zo kan
er naar andere gevallen uit onze en uit de vreemde boekproductie uit
diezelfde periode verwezen warden (19).
*

Dat belangwekkende schriftelijke getuigen van een vroegere litteraire
en wetensc'happeliike en algemeen-culturele activititeit, in hun geheel
of ten dele, verloren gegaan waren, of althans, wellicht slechts tijdelijk, zoek, was een feit dat de vertalers af en toe meldden, of waarop
zij toespelingen maakten.
Dat Sallustius een prolifiek schrijver geweest was die belangrijke
historische werken geschreven heeft, waarvan er sommige ongelukkig
verloren gegaan zijn, wist een Dietrich von Pleningen, „Ritter vnd
Doctor", zoals hij zichzelf betitelde. Zijn verklaring in een gedeelte-

(17) Op het titelblad leest men : „Rhetorica dye edele Const van Welseggbene. Ghenomen wt die oude vermaerdtste Rhetorisienen ende Orateuren".
Na het voorwoord, op fol. [A vj), de vermelding : „Rhetorica in Vlaemsche
ghenomen ende ghecolligiert wt dye oude vermaertste Oratueren ende Rhetorisienen".
r1.8 ) Jan van Mussem :
k
Rhetorica ... Nu van nieus oversien ... en verbetert.
Gouda, Jacobus Migoen, 1607. Cfr. p. 5 (fol. A iij).
( 19) Cfr. Robertus van Coelen : Constel?jke scat der gheestelijker rijcdoem.
's-Gravenhage, 1519. Daarin : „Dit boecxken heeft bij een vergadert / wt veel
boecken vnde doen printen die Eerwaerdighe heer Robertus van Coelen Abt
tot zelwart bi Groeningen van sunte Benedictus orden ...". Cfr. M. Nijhoff
en M. E. Kronenberg : Nederlandsche Bibliographie van 1500 tot 1540. II Dl.
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lijke Sallustius-vertaling van 1515 laat daarover geen twijfel bestaan (").
Caspar Hedio, de geattitreerde vertaler van Flavius Josephus, bezorgde eveneens een Duitse overzetting van de vrije Latijnse bewerking van de de Bello Judaico door Hegesippus. C. Hedio maakte in
zijn opdracht van deze vertaling aan „Landgraf Philipp von Hessen"
toespeling over 't verloren of zoekgeraakt oud werk (").
Dat sommige overzetters zich over „leemtes" uitlieten, houdt verband met hun opvatting over de eigenheid van hun werk en rol als
vertalers. Inderdaad, hoe vaak traden zij niet als „herzieners", „herwerkers" of „bervverkers" op ? En zo ervoeren ze dikwijls het voorkomen van hiaten in hun zgd. „bronnenmateriaar ! Stichtend in dit
door M. E. Kronenberg. 's-Gravenhage, 1940. Cfr. Nr. 3808, p. 755. Of zie
ook : Spiegel der Sassen. Antwerpen, 1526. Daarin : „Ende is ghecopuleert
wt die boecken der ingesetter keyser rechten". Cfr. M. Nijhoff en M. E.
Kronenberg : Nederlandsche Bibliographie van 1500 tot 1540. I Dl. 's-Gmvenhage, 1923. Nr. 1955, p. 690. Of Spiegel der volcomenheyt. Antwerpen,
1535. „Hier beghint een denote oeffeninghe ende bediedenisse alle der manieren ende wtwendige wisen die de priester inder missen doet / aelsoe die

geleerde Licentiaet inder Godheyt .M. Symon van Venloe / selue gecopuleert
ende vergadert heeft wt veel boecken ...". Cfr. M. Nijhoff en M. E. Kronenberg : Nederlandsche Bibliographie van 1500 tot 1540. II Dl. door M. E.
Kronenberg. 's-Gravenhage, 1940. Cfr. Nr. 3892, p. 794. Of vgl. de titel :
Den Sack der Consten. Wten Latine / Italiaensche / Fransche / duytsche
ghecopuleert Om te vermaken die beswaerde sinnen. Antwerpen, 1528. Cfr.
M. Nijhoff en M. E. Kronenberg : Nederlandsche Bibliographie van 1500 tot
1540. I Dl. 's-Gravenhage, 1923. Nr. 1843, p. 659.

Belangwekkend is wellicht nog een andere titel nit „Nijhoff & Kronenberg", nl. G. Boccaccio : Vanden doorluchtighen mannen ende haren wercken.
Antwerpen, 1526. Cfr. M. Nijhoff en M. E. Kronenberg : Nederlandsche
Bibliographie van 1500 tot 1540. I Dl. 's-Gravenhage, 1923. Nr. 428, p. 159.
Daarin de volgende tekst : „Hier voleynden die neghen boecken van Ioannes
met grater sorchfuldicheit te samen gecolligeert ende vergadert
Boccacius
Zum schon histowten scriuers vun voersceyten dinghen". ( 20) Sallustius :
rien Durch Dietrichen vom Pleningen getheutscht. Landshut, 1515.
Cfr. A iij : „ ... hat von der Romer geschichten grosse pueecher gemacht aber
nit mit klainem nachtail der latinischer sprach alle venom : ansgeschiden [sicl
der Catilina vnd Jugurtha obgemelt : vend etlich klain orationes von ins,
verlassen / die sind vns vberpliben".
(21) Hegesippus : Egesippus Teiitsch Durch Doctor Caspar Hedion
vertolmetscht. Strassburg, 1532. Cfr. fol. [iij IN1 : „Dann sunder zweyfel wie
dise history nun durch vil jar / in denen sunst eben manig theiir herrlich birch
verloren warden / vnd zu grundt gangen / gemeiner kirchen in latein auss
besundern gnaden Gottes behalten / ...".
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opzicht is b.v. de lectuur van het voorbericht van de Duitse Liviusvertaler, B. SchOfferlin !
Het wegvallen van dergelijke documenten was, volgens sommige
vertalers van toen, hoofdzakelijk te wijten aan de zorgeloosheid van
vroegere generaties. Inderdaad, deze waardeerden noch eerbiedigden,
zoals het hoorde, het werk van de geslachten die hun vooraf gegaan
waren ze werden dan ook meteen voor de teloorgang van dit
geestelijk erfgoed verantwoordelijk gesteld.
Waardig en verpletterend tevens is de diagnose die een Bernhard
SchOfferlin, de grate Duitse Livius-vertaler stelde, daar waar deze
b.v. het grate mangel van degelijk oud werk vooral van historisch
werk dan vaststellen moet. Hij wijt dit Bemis aan de nalatigheid
van de vroegere opeenvolgende generaties, en schrijft : „so findt ich
grossen mangel an Latinischen biichem / nit lass der Roemer mannlich that I vnnd geschichten von den alten nit beschrieben I sunder
das die besten biicher durch faerlassigkeyt der nachkommen verachtet
vnd verloren seind" (22).
Ontroerend is daarnaast de deemoed van dezelfde Bernhard Schiifferlin, en eenvoudig als eenvoudig zijn kan is zijn Bede om begrip
te willen opbrengen voor de onvolmaaktheid van zijn eigen werk, d.i.
zijn „vertaling" van Livius, waardoor hij ook de verheerlijking van
het Duitse verleden beoogde. Alle schuld voor de onvolkomenheden
en misslagen die erin voorkomen valt immers niet bij hem of bij
hem alleen te zoeken ( 23). Ook zij door wier nalatigheid en zorgeloosheid documenten, die ter zake nuttig en zelfs onmisbaar waren,
verloren of onvindbaar zijn, delen in de verantwoordelijkheid voor
de feilen en fouten in zijn werk.
Dat vertalers, na de ontdekking van tot dan toe verloren gewaande
antieke geschriften, of na het plotse wegvallen van een collega, die
een onvoltooid gebleven overzetting achterlaten moest, zich onveraan het werk zetten om de verspreiding van deze nieuwe vondsten ook in de landstaal mogelijk te maker, of om een gestrande
vertaalonderneming weer vlot te krijgen en om haar continuiteit te
verzekeren, leren ons het woord en het voorbeeld van Ivo Wittich,
(22) Titus Livius : Titi Liuij Roemische Historien ... Mainz, Ivo SchOffer,
1546. Cfr. „SchOfferlins Vorrede zu Teil II".
(23) Titus Livius : ROmische Historie uss Tito liuio gezogen. Mainz, Johann
Schtiffer, 1505. Cfr. fol. [avo] : „ bitt ich / dass man das nit allein meynem
vnfleiss vnnd gebrechlicheyt / sander dem mangel der biicher / inn den ich
die historien nit bass beschrieben find / ziilegen woell".
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een andere Duitse vertaler an Livius ; hij zette zich onmiddellijk aan
het voltooien van het werk dat Bernhard SchOfferlin en Nikolaus
Fabri Carbach niet hadden kunnen afwerken (24). Hadden anderzijds
een N. F. Carbach en later nog een Jacob Micyllus zich niet ingezet
am de nieuw-opgediepte „boeken XLI-XLV" van Livius te vertalen (25) en aldus de kroon op 't werk van B. SchOfferlin te zetten ?
Gelijkaardig is het geval van de Duitse Plutarchus-editie van 1580.
Deze uitgave van de Vitae, die te Frankfurt a. M. verscheen, werd
door „Sigmundt Feyrabent, Buchhandler" als een nieuwe herziene
Duitse versie aangekondigd. En dat was ze ! Doch oak hier sloeg
het lot weer toe ; de uitgever versaagde echter niet ! Had Gulielmus
Xylandrus de vertaling ingezet, na diens overlijiden zou Jonas
ger ze voltooien (26).
Dat koopmanschappelijke drijfveren in dergelijke gevallen een rol
gespeeld hebben am een geplande of ingezette vertaalonderneming
tot een goed einde te brengen ligt in de acrd der dingen. Grote
kapitaalbeleggingen waren soms hiermee gemoeid, en het lijdt geen
twijfel dat de „uitgevers" om deze reden geen moeite ontzien hebben
om de continuiteit van het voorbereidend werk voor de uitgave van
een vertaling te verzekeren.
De houding ter take van de vertalers kan wellicht oak gedeeltelijk
door financiele overwegingen bepaald geweest zijn. Hier is echter
m.i. nog iets anders en jets meer in 't spel : beraepstrots, lief de voor
(24) „Damit aber solch loebliche historia ... vast niitzlich ist / vnd bissher
lange zeit verborgen gewest / zu liecht vnd an den tag bracht vnnd geendet
wiirde / hab ich Iuo Wittig ... / zu ehren Teutscher nation vnd zu fuderung
gemeyns nutz / mir solch drift vnd letst theyl der Roemischen historien Titi
Liuij / das nosh von den andern (die vor zeitten verloren sein) uberig
funden wirt / auss Lateinischer sprach (...) zu eynem theyl inn Teutsch th
bringen fiirgenommen. Cfr. Titus Livius : Titi Liuij Roemische Historien.
Mainz, Ivo SchOffer, 1546.. Daarin : „Die vorrede inn das drift they! der
Roemischen historien Titi Liuij". Dezelfde tekst in de uitg. van 1523 op
fol. CXCII o , en in de druk van 1538 door Ivo SchOffer uitgegeven ; cfr.
aldaar fol. CXC v°. Uiteraard met spellingsvarianten.
(25) F. J. Worstbrock : Deutsche Antikerezeption 1450-1550. T1. I. Boppard a. Rhein, 1976. Cfr. nr. 250, p. 96.
(26) Plutarchus : ... von den ... namhafftsten Historien / Leben/ handZu Nutz vnd gutem gemeinen Vatterlandt
lungen vnd Ritterlichen thaten /
Durch ... Herrn Guilielmum
Teutscher Nation / jetzt ... transferiert
Xylandrum / von Augspurg angefangen / vnd nach seinem toedtlichen
abgang durch
Jonas LOchinger vollendet. Frankfurt a. M., 1580.
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zijn taal ! Ook het streven naar een vertaling, die o.m. naar inhoud
en geest, in taal, vorm en toon een getrouwe weergave zijn zou van
wat vreemden in een andere taal voorgeschreven hadden, leefde in
menig vertaler die het eerlijk met zichzelf, met zijn yak of kunst, zijn
publiek en zijn yolk meende. Deze betrachting sloot echter tevens in
dat het tot stand brengen van een volledige vertaling in zijn ogen
een plidht was. Dit voelt men b.v. bij het doorlopen van de liminaria
van de Duitse vertaling van de Medicina van Aulus Cornelius Celsus
door Johann Kiiffner.
Kiiffner klampte zich niet met beide handen krampachtig aan zijn
basistekst vast, nl. de uitgave die een Michael Cesarius van de de
Medicina van Celsus bezorgd had. Af en toe greep hij naar andere
uitgaven, en gebruikte ze voorzover hij er de hand opleggen kon :
„souil wir denen gehaben moechten". Zó zegt hij het inderdaad ; wat
zijn heimwee naar een rijk stel van dergelijke uitgaven doorschemeren laat ("). Hij besefte – hij wist – dat er nog andere drukken en
handschriften moesten bestaan die hem wellicht helpen konden om
tot de ware kern van het weten en het kunnen van een Celsus door
te dringen (28).
Ten anderen, er zijn nog andere getuigen die desnoods zouden
kunnen opgeroepen worden.
(27) Aulus Cornelius Celsius : Die acht Bucher ... von beyderley Medicine
...verdeutscht durch D. lohansen Khfiffner. Mainz, Joh. Schi5ffer, 1531. Cfr.
fol. [a ij vcg : „Fiirnemlich aber hab ich mich / auss anregen dess obgedachten
meines mit correctors beweget / nit allein um verteiitschen / sonder auch
an dem, collimiren / der Cesarischen editione oder drucks [...1 gehalten. Dar
neben aber auch / so was vnserm beduncken nach vnuerstaendtliches (nach
dem Bann das Latein inn den alten Exemplarien an vil orten deprauirt ist)
fiirfiele / zum besserm behilff anderer biicher / souil wir deren gehaben
moechten / als Lugduner / Florentiner / vnnd Parrhyser / doch inn allwege
des Aldischen / vnnd Setzerischen druckes am meisten gebrauchet / Bann
sy / mein vnnd jhenes bedunckens vnder den oberzaelten allen / die gerechtisten vnnd alter ansehlisten seind".
(28) De Spaanse vertaler van Livius, Pedro de la Vega – van wie een
vertaling van de zgn. „Today las decades de Titi Livio ..." in 1552 verscheen
– betreurde in zijn „A los lectores" (Cfr. fol. CXX en [CXX'.]) dat het
werk van Livius slechts fragmentarisch tot cos is gekomen. Hij sprak echter
de hoop uit dat ander meer „esta segunda Decada y tambien todas las otrasque
faltan" zouden gespaard gebleben zijn. zijn grate vreugde zou het dan geweest
zijn, voor 't einde van zijn dagen, deze nieuw ontdekte „boecken" te kunnen
vertalen.

138

Zo b.v. wordt in de Duitse vertaling van de Historia, geschreven
door Sacchi di Platina en overgezet in 't Duits door C. Hedio (29),
eveneens erover geklaagd dat eertijds zovele geschriften door de
nalatigheid — en hij preciseert : — van geestelijken verloren gegaan
zijn (3').
Waar 't krijgsgeweld over landen en streken als een wilde „varende
vrouw" of windhoos zijn spoor van vernieling achterliet, verdwenen
eveneens handschriftelijke getuigen van vroegere litteraire glorie.
Handschriften werden immers als rijke oorlogsbuit beschouwd en
weggesleurd ( 31) ofwel door barbaarse vandalen verbrand ( 32), hoe
onschatbaar de waarde ervan ook zijn mocht ("). Bij klaagliederen
(29) Sacchi di Platina : Bapt. Platinae Historia. Von der Baepst vnd Keiser
leben. Strassburg, 1546. Op fol. [AA
waar de „Inhalt discs biichs oder
durch C.
Historien" gegeven wordt, staat onderaan deze inhoudstafel : „
Hedion D. verdeutscht vnd zilsamen tragen".
(30) Sacchi di Platina : Historia. Von der Baepst vnd Keiser leben. Strassburg, 1546. Cfr. fol. AA iij : „Wer dann heuttigs tags liset / Catalogum
Scriptorum Ecclesiasticorum beim Sophronio. Gemnadium, Tritemium de
Ecclesia,rticis scriptoribus vnd vnsern Platinam, / wie mag man discs on hertzen
leid lesen oder hoeren lesen / das so viel koestlicher Buecher die ein onausssprechlicher schatz gewesen seind / wie jhener buecher schatz durch heiloss
kriegssleut also diser dutch fahrlessigkeit der Bischoff / Prelaten / Munch /
vnnd Theologen / gantz vndergangen seind".
(31) Sacchi di Platina : Historia. Von der Baepst vnd Keiser leben. Strassburg, 1546. Cfr. fol. [AA : „Es haben auch etwan Keiser / Kiinig /
Fiirsten vnd herrn im krieg nach der Beiit fiirnemlich getrachtet das jnen
die gotten buecher / als ein schatz / groesser dann gold / silber vnd edelgestein / zu handen warden /".
(32) Sacchi di Platina : Historia. Von der Baepst vnd Keiser leben. Strassburg, 1546. Cfr. fol. [AA ij y°) : Wat is die bibliotheken uit de Oudheid en
vroegere Middeleeuwen onder al dat oorlogsgeweld overkomen ? „Aber wo
seind dise vnnd viel mehr andere vieler land buecher schaetz hinkommen ?
Warlich die voelcker die etwan gegen Septentrion gewohnet / vnnd nachmals
in Italiam vnd gantz Occident sich aussgossen / die Gotther Alaner /
Wandaler / Suaben / Turuler / Hunni / Longobardi / vnnd zilletst vom
Orient die Hagareni / die haben onwiderbringlichen schaden den gilten
buechern vnnd kiinsten gethon. Als dann haben dise voelcker von natur
grausam vnnd viehisch den Bibliothecken vnnd Librarien grossen schaden
gethon / vnnd so viel Edler hiipscher buecher Opera magnorum ingeniorum,
mit dem (als dann verfleichtem fewer) verbrant". In de tekst leest men
„Vuandaler".
(33) Sacchi di Platina Historia. Von der Beepst vnd Keiser leben. Strassburg, 1546. In verband met de verwoesting van Rome door Duitse en Spaanse
huurtroepen in 1526 maakt hij een merkwaardige bedenking : „Das es ja ein
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bleef het echter niet, harde feiten en historische gebeurtenissen warden
aangehaald. Inderdaad, C. Hedio heeft het over concrete gevallen,
en citeert tot staving van zijn aanklacht namen en data, uit de antieke
zowel als uit de moderne wereldgeschiedenis. Billijkheidshalve moet
echter aangestipt dat, al vermeldt C. Hedio de hachelijke gevolgen
van deze militaire wervelstormen, hij nochtans geen woord lost over
de moeilijkheden die daaruit voor de vertaler als dusdanig voortkomen konden. Leemten in de tekstoverlevering konden nochtans,
volgens sommigen, ook het leveren van een onbetrouwbare overzetting veroorzaken ; deze mangel van een of meerdere schakels kon een
„bran" van moeilijkheden voor de vertaler warden.
*

Een factor die eveneens het vertaalwerk bemoeilijkte wat sommige
taalgebieden, of alfhans wat sommige sectoren van de letterkundige
productie betreft – is het ongunstig litterair klimaat waarin de vertaler
leven en werken moest.
Vertalen werd niet immer aangemoedigd. Integendeel ! Van de
kennis en kundigheden, waarover een goed vertaler beschikken moest,
bleek de buitenstaander soms niet het flauwste vermoeden te hebben.
Het resultaat van de inzet van de vertaler werd dan ook niet altijd
billijk gewaardeerd ; en dienvolgens de betekenis van zijn vertaalwerk gewoonlijk onderschat. Zelfs meer ; het vertaalwerk in se werd
door sommigen verwerpelijk geacht, en meteen afgewezen.
Over de polemiek daarover kan hopelijk later in extenso gehandeld ;
moge het hier volstaan er op te wijzen dat een dergelijk geestelijk
klimaat alleszins het vertaalwerk niet vergemakkelijkt heeft de
menselijke factor heeft in deze sector, zoals altijd en overal, een rot
te spelen die uiteindelijk in de meeste gevallen beslissend is. Ook
hier !
Inderdaad, de vertaler zelf – en niet alleen zijn werk – werd vaak
gekleineerd. Zoals reeds gezegd : vertalers konden niet immer op een
sympathieke receptie van hun werk vanwege sommige geletterden
rekenen ; en al te dikwijls werd dan in deze uiting, om niet te spreken
grosser jamer vnnd on widerbringlicher schad gewesen / das da Rom jm jar
M.D. xxvj / von Teiltschen vnnd Hispanischen kriegsuolck vberfallen / den
Bibliotecken grosser schad zilgestanden ist / also / das kelch / monstrantzen /
silber vnd gold hinnemen / mag disem Sacrilegio gutter buecher nit verglichen werden". Cfr. fol. [AA iijv.).
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van uitbarsting, van nijdige kritiek overzetting noch overzetter – „the
man behind the book" – gespaard. Het is b.v. typisch voor de tijd
dat, toen Johann Huff de Duitstalige geschriften – en a.m. vertalingen van Albrecht von Eyb – in 1511 uitgaf, hij schrijven kon dat hij
verwachtte dat vele mensen – hij zegt niet eens : lezers – vol haat en
nijd hun tanden er zullen inslaan am ze te verscheuren ; zij zouden
er zelfs niet voor achteruitgaan om de verwachting en het gevoel
van hoop op erkenning, die Albrecht von Eyb als vertaler eenmaal
gekoesterd had – wiji hij meende nuttig werk geleverd te hebben,
dat z.i. billijkerwijze ook waardering verdiende om de gedane inspanning – te kleineren, en zelfs te verguizen (34).
Vertalen, hoe hard en moeilijk dit werk ook uitvallen mocht, was
en bleef immer een ondankbare taak, wiji erkenning, waardering en
bewondering zelf, toen veeleer uitging naar oorspronkelijk werk, dat
dan nog liefst in 't Latijn zou geschreven zijn. Sommigen konden het
nooit over hun hart krijgen het overzetten of het bewerken van
andermans geschriften op hetzelfde plan als het scheppen van persoonlijk werk te tillen.
Moge het hier dan ook voorlopig volstaan er even op te wijzen dat
een dergelijke houding van een gedeelte van het publiek vertaalwerk
als dusdanig weinig aantrekkelijk maken moest. Doch nu daarop
verder ingaan past hier m.i. niet. We zouden meteen op de woeste
grand van de toenmalige polemiek over het „voor" en het „tegen"
van het vertalen belanden : een stekelig twistpunt dat we – zoals
gezegd – later stelselmatig uiteenzetten en ook dan scherper belichten
kunnen.
Doch terloops, d.i. in afwachting van een grondigere behandeling,
even toch een oogslag op een paar bladen uit het staalboek van
dergelijke negatieve uitspraken in verband met vroeger vertaalwerk.
Dat de houding van sommige toenmalige lezers en critici niet van
card was om wie de pen hanteren kon tot vertaalwerk aan te zetten,
hebben er weinigen klaarder gezegd als een Hieronymus Ziegler, de
Duitse humanist, die na lang aarzelen dan toch meerdere werken uit
het Latijn in 't Duits vertaalde. In 1545, in de opdracht van een
overzettting van Boccaccio's de Casibus illustrium virorum, en waarvan hijzelf het jaar tevoren nog een Latijnse tekstuitgave bezorgd had,
(34) Albrecht von Eyb : Spiegel der Sitten. Augsburg, 1511. Cfr. fol.
[ct ij wl : „ ... vil menschen / ... werden jren haessigen zan darein slahen
vnnd sich vndersteen berm Albrechts saeligen muee / auch verhofften nutz
vnnd lon zil schmelern".
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sprak hij inderdaad klare taal. Hij wist scherp en zeker wat, in tegenstelling met het bezorgen van een Latijnse tekst of studie, het maken
en uitgeven van een vertaling in 't Duits meebrengen kon : veel werk
en geringe openbare erkenning ; en dan nog van een klein aantal
lezers. H. Ziegler kende zijn tijd en tijdgenoten genoeg om niet te
verwachten dat de weerslag op het publiek van deze 'bijna gelijktijdige
ondernemingen een Latijnse tekstuitgave enerzijds en een Duitse
vertaling van diezelfde tekst anderzijds een wafelijzereffekt zijn
zou. Het monopolie van de naam en faam van in 't Latijn geschreven
werk was toen verre van doorbroken. Slechts de lezers die de twee
talen grondig kenden, en deze geregeld en volgens alle regels van de
kunst hanteren konden, waren z.i. de enigen van wie begrip, waardering en steun te verwachten viel (35).
Dit was in Duitsland in 1545 ; doch beschouwingen als deze leest
men ook of en toe in de voorberichten van zestiende-eeuwse drukken
van Engelse vertalingen.
Ook in het Nederlands taalgebied was het ook al koek en een deeg.
Wat sommigen weerhield om zich aan vertaalwerk te begeven was
niet zozeer de vermeende onmacht van de eigen moedertaal ; het was
veeleer de eigentijdse onzinnige en onbillijke kritiek. Deze ging dan
nog uit van onbevoegden, die zelf niets begrepen en ook niets ontzagen, slechts afgunst koesterden en een regime van terreur in 't leven
hadden geroepen en het nog immer in stand hielden.
Dit is althans de mening van Cornelis van Ghistele die het weten
kon, en die ook met kennis van zaken wijzen kon op deze plaag die
het litteraire leven in een groat deel van het Europa van toen verpestte. Hij tartte de aanvallen van het „Soylus ghebroetsele, slachtende den spinnen / Arch van gronde vol fenijne" ( 33), de „niders",
(35) G. Boccaccio : Fornemmste Historien vnd exempel von Widerwertigem
Gluck ... von Hieronymo Ziegler ... verteijtscht. Augsburg, H. Steiner, 1545.
Cfr. fol. ij : „mir ist wol bewist das die arbayt / so man auff die translation
auss dem Latein in des Teutsch legt / selten vnd darzu nit von yederman
gelobt wiird / es geschehe darn von denen die bayder Spraachen griindtlich
vnd wol erfaren seynd / vnnd wissen vrsach das alle Buecher in Latein
beschriben /vil hoeher, kiinsdicher vnd volkommentlicher / bey den gelerten
so man die bleyben lasst / geacht werden / weder so man sy in andere
sprachen verdolmetschet".
(36) Vergilius : Die twaelf boecken van Aeneas ... Nv eerst in onser duytscher talen door Cornelis van Ghistele Rhetorijckelijck ouergeset plaisant ende
weerdich om lesen. Antwerpen, N. Soolman, 1583. Hij begint zijn „Totten
leser" met de klacht : „Want nv ter tijt een hinderlijcke ende leelijcke beeste
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de criticasters van toen. Hij zette zich dan ook, alle miskenning en
tegenkanting ten spijt, manmoedig aan de vertaling van de Aeneis.
't Afkeuren, 't uitschelden en 't belasteren door wie vertalers alhier
niet velen kon, bleken hem niet te dezen ; hij waagde het zelfs ze te
trotseren.
Zijn inzicht in de litterair-critische situatie van toen in de Nederlanden is scherp, en het is juist ; en dit geldt ook voor zijn aanvoelen en
weten van wat zich toen in vertalers in andere Westeuropese landen
afspeelde.
Inderdaad het besef dat in onze Cornelis van Ghistele leefde, nl.
dat het ergste ,gevaar in dezen eerst en vooral vertalers van uit een
bepaalde hoek beloerde en bedreigde, werd ook gedeeld door vertalers
die in andere taalgebieden bedrijvig waren. Inderdaad, zijn stelling
dat dezen die terzake het minst bedeeld en het minst bevoegd waren
ook het onredelijkst en meteen het gevaarlijkst optraden, gold als
een axioma. Wat men sours inzake wetenschap voorhield, nl. „Scientia
non habet inimicum praeter ignorantem", – d.i. dat de enige vijand
van kennis en wetenschap ander de onwetenden te zoeken valt – gold
eveneens voor de kunst ; in elk geval was z.i. deze stelreigel ook van
toepassing op het stuk van de toenmalige litteraire critiek.
Daarenboven was het niet – zoals reeds gezegd – in de Nederlanden
alleen dat deze opvatting onder vertalers verspreid was. Inderdaad,
is het niet Richard Greeneway die in de tweede uitgave van de Engelse
Tacitus-uitgave, nl. deze van 1598, verklaart dat hij zelfs hoopt dat
het „geleerden" zullen zijn die zijn werk het meest lezen zullen ?
Wel valt er dan, op 't eerste gezicht alfhans, te vrezen dat dezen de
feilen en tekortkomingen van de vertaler inzake taalvaardigheid, wijs
en rijp oordeelsvermogen en juist begrip van en inzicht in de oorspronkelijke tekst onmiddellijk ontdekken zullen. En toch, zelfs zo ;
hij bouwt op hen, omdat z.i. geen knibbelzieke grillen of kleinzielige
en toch venijnige vitterijen van echte geleerden te verwachten waren,
in vele Landen woelende is / heetende onuerstandich begrijp / so dat menich
constich gheest daer duere hem ontsiet / ende grouwelt / yt in onser duytscher
talen ouer te settene / want ghebuert daghelijac / de ghene die dalderminste
verstant oft kennisse van eenighe materien hebben dat die meer sijn tot berispen schimpen oft lachteren / gheneghen dan die verstandighe oft geleerde
I die met goeden redenen wel te paeyen sijn". (Cfr. fol. A ij). De twee
geciteerde verzen werden aan een ander stuk van hem, dat eveneens in het
voorwerk voorkomt, ontleend. Dit is getiteld : „Den Translateur".
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juist omwille van de degelijkheid en de stevige en ruime ontwikkeling
van geest en gemoed van dit soort critici (37).
**

Buiten de zgn. externe factoren die of en toe, naar de verklaringen
van de vertalers zelf, het vertaalwerk bemoeilijkten, lagen er soms in
de te vertalen teksten, die de overzetters voor zich kregen, elementen
die de taak van de vertalers alles behalve vergemakkelijkten. Soros
waren deze betrekkelijk talrijk ; door de band waren ze van zeer
verscheiden oorsprong en aard.
Menig boek kon wel „von worden klein vnd vnachtsam" {zijn},
„von inhalt vnd verstandt aber nicht gering", schreef Melchior
Ambach in 1593 in de inleiding tot zijn vertaling van Mapheus
Vegius (38).
Inderdaad er zijn bepaalde elementen en fatetten van het te vertalen geschrift – op het stuk van de „inhoud" en van de „vorm" –
die soms het leven van een vertaler, of althans enkele dagen of
maanden in zijn bestaan, zuur en zwaar maken, wiji deze factoren de
taak van de overzetter bemoeilijken kunnen.
*

Terloops kan hier, di. vooraleer tot de behandeling overgegaan wordt
van het „waarorn" van de „zure" en „zware" momenten in 't leven
van een vertaler, – en dit volgens bepaalde inhoudelijke en vormelijke
eigenaardigheden van het te vertalen werk – kan dus hier vermeld
worden dat een van de hindernissen, die een vertaler te nemen had,
de aanwezigheid kon zijn van een soms minder christelijke inslag
qua dogma en/of moraal – in bepaalde passages in oudere geschriften.
(37) In zijn „To the Reader" van Richard Greneway (zonder paginering
of foliering in de uitgave van 1598) leest men : „And although in reason it
seemeth, I should most of all feare the censure of the learned (if any such
vouchsafe to read this translation) in regard they best can, and with quickest
insight pearce into my want of skill, iudgement, and vnderstanding ; // yet
in those is my greatest hope, because they be learned. Cause sufficient to feare
no captious or carping constructions, as a propertie ill beseeining their good
qualitie and education. I was well assured that he who best might, would
take no further pains in this kind : nor hearing of any other which would
I thought some could be contented to haue it rather it done, than not at all".
(38) M. Vegius : Klagred der Warheit ... Verteutscht ... Durch M. Melchior
Ambach. Frankfurt, H. Gulfferich, 1543. Cfr. fol. A ij.
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In het objectief vlak konden vertalers zich immers de vraag stellen
of het verantwoord was een bepaald werk door vertaling ruimere
verspreiding te verzekeren, – werk waarvan de inhoud op het stuk
van geloof en zeden met de toen verdedigde stellingen en met de
gangbare opvattingen terzake niet strookte. Daarnaast en daarenboven kon hetzelfde probleem van een subjectief standpunt uit bekeken worden. Inderdaad de vraag kon daarbij gesteld – in overweging nemend het geslacht, de leeftijd, de status van de vertaler zelf
– of het paste dat hij een bepaald geschrift door overzetting nog
een ruimer publiek zou helpen bereiken. Want volgens sommigen
rees bier een probleem wanneer het ging om een werk te vertalen
dat, in een of ander opzicht, van het gewone patroon, inzake inhoud
of vorm, afweek van wat normaal als het object van de belangstelling,
de lectuur of de studie van de vertaler beschouwd en verwacht werd.
Zo werd de gebeurlijke vertaler voor zijn verantwoordelijkheid gesteld : hij stond meteen voor een keuze die hem niet altijd gemakkelijk
viel.
*

Doch even eerst terug naar de moeilijkheden in verband met het
eerste aspect van de zgn. inhoud van het te vertalen geschrift, althans
van uit de hoek van de kerkleer en christelijke moraal bekeken.
De bevinding dat het gehalte van het te vertalen werk, in zijn
geheel genomen, of dat de innerlijke waarde van bepaalde passages,
die emit konden gelicht worden, op het stuk van de christelijke
geloof s- en zedenleer bedenkelijk laag lag, en dat meteen dit geschrift
in beide vlakken als een weinig stichtelijk stuk aandeed, plaatste de
vertaler voor een nieuwe moeilijkheid. Ofwel liet men dan het werk
links liggen, ofwel werd het toch vertaald. In dit geval werd er
echter gewoonlijk gesnoeid, d.i. bepaalde passages werden onverlet,
anders gezegd : onvertaald gelaten. Ook langs een samenvatting van
eigen makelij, hetzij van een episode, hetzij van een uiteenzetting,
kon men een geul met gevaren mijden. Bij toepassing van een derde
formule werd de tekst in zijn geheel of in sommige onderdelen
ervan, voorop of in een begeleidende commentaar, die de vertaler
zelf, ofwel een geestesgenoot van hem, leverde, gebeurlijk in allegorische zin geinterpreteerd ("). Hoe werd b.v. een Ovidius niet ge(39) C. H. Conley : The First English Translations of the Classics. New
Haven Con., Yale Univ. Press, 1927. Cfr. o.a. p. 114. Cfr. ook : Luzi
Schucan : Das Nachleben von Basilius Magnus „ad adolescentes". Ein Beitrag
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manipuleerd ? Ten anderen, hier trok men de voor verder die de
middeleeuwse interpretatoren van antieke teksten zo diep in het
gebied van de litteraire studie gesneden hadden (").
Wonderbaar inderdaad zijn de wegen die vroegere vertalers opgaan
konden. Het uitpikken ter bewerking van de Metamorphoses van een
Ovidius in de Late Middeleeuwen in West-Europa en het succes van
deze onderneming tOen bewijzen hoe een antiek werk in de toenmalige westerse wereld aanvaardbaar en bruikbaar gemaakt worden
kon. Door het voorstellen van een allegorische interpretatie, zoals
vertalers, commentatoren en een gedeelte van het toenmalige leespubliek aan het relaas van feiten en aan het voorstellen van dingen
en personen meenden te kunnen geven, towel als door het herhaald
en zelfs opdringerig verwijzen door overzetters en commentatoren
naar een christelijke moraliserende strekking, die dezen in dit stel
verhalen meenden te kunnen terugvinden, werden de mogelijkheid
en het klimaat geschapen, die het maken van vertalingen en hewerkingen van dit werk van Ovidius in verschillende landstalen gunstig
beinvloedden. Overzettingen van de Metamorphoses b.v., of ze nu al
dan met van verre of van dichtbij een „bewerking" benaderden,
waren talrijk ; zelfs meer : ze vonden of trek.
*

Terloops dan Loch nog dit.
Een gelijkaardige houding vanwege het publiek tegenover het litterair werk en de bijzondere instelling van de vertaler-in-spe moeten
eerst en vooral hun weerslag hebben op de keuze van het genre van
werken, die voor vertaling in aanmerking zouden kunnen komen. Ook
op de omvang of belang van het vertaalwerk, dat aan bepaalde soorten van geschriften gewijd werd, moeten deze twee factoren per se
invloed gehad hebben... En inderdaad zijn het m.i. aan de ene kant
de mogelijke reactie van de markt, d.i. van het publiek, en aan de
andere kant de geestesgesteldheid en gedraging vanwege vertalers –
zur Geschichte des christlichen Humanismus. Geneve, Droz, 1973. (Travaux

d'Humanisme et Renaissance. 133). Cfr. p. 50 : „Unmoralisches in den Biichern
der Klassiker wurde entweder weggelassen oder allegorisch ausgelegt" en
er wordt verwezen naar p. 116-117 in : Jean Leclercq : L'amour des lettres
et le desir de Dieu. Paris, 1957.
(40) Ovidius : Ovide Moralise en prose. Texte du 15 e siecle. Ed. critique
avec introduction par C. de Boer. A'dam, 1954. (Verhandelingen der Kan.
Ndl. Akademie van Wetenschappen. Afd. Letterkunde. NR 61, 2).

146
doch idit geldt hoofdzakelijk in verband met Latijnse geschriften,
(oorspronkelijke werken of reeds vertaalde stukken) – die, gedeeltelijk
althans, verklaren kunnen waarom in de Late Middeleeuwen, en in
de XVIde eeuw, het vertalen van geschiedkundige werken uit de
Oudheid zo vaak ondernomen werd.
De kans van het ervaren, bij het lezen of vertalen van deze geschriften, van het bestaan en van het uitbreken van conflicten tussen
christelijke opvattingen inzake geloof en moraal enerzijds, en de
motivering, houding en gedragingen, gevoelens, stellingen en beschouwingen van de auteurs en van de personages, die in het relaas van
historische gebeurtenissen een rol speelden, anderzijds, deze kans
leek hun blijkbaar, in verband met dit genre, veel kleiner dan wanneer het ging am b.v. zuiver-litteraire werken ter hand te nemen en
door vertalingen te verspreiden.
Ten anderen, reeds in de Middeleeuwen genoten enkele historische geschriften en sommige Latijnse moraliserende stukken een
grotere populariteit dan welke andere antieke werken ook ! Over dit
laatste soort van geschriften – de epische, lyrische en dramatische –
flikkerden en flonkerden immers de schittering en to yer van de
antieke mythologie. In het spel van woord, beeld en klank tilde en
trilde veelal een levensgevoel dat de middeleeuwer en de lezer uit
de XVIde eeuw vreemd was, en hem soms huiveren deed ; ook gedachtengoed werd hierin opengespreid dat niet paste in him ideeensysteem. Eenmaal in de ban van deze vervoerende wereld vol pracht
en praal, of van de bedwelmende wieling van de maalstroom van
problemen en oak van passies, die voor goden en mensen nu eens
springbronnen van grootheid en madit, en meteen van roem en glorie
en zalig geluk warden konden, en dan weer omslaan konden in
ondoorgrandbare oorzaken van 't schrijnend leed en plotse onheil,
die hun verder leven en lot bepaalden, geraakte de lezer in de Late
Middeleeuwen en in de XVIde eeuw verstrikt in een gedachten- en
gevoelswereld, die voor hem soms onheil, hier en later, spellen kon.
Voor hem ging daarin een vreemde wereld open waarin echter het
beeld niet meer paste van mens en God, van 't heelal en zijn geschiedenis dat hij in zich droeg en dat uit een eeuwenoude traditie was
geboren en door geslachten en geslachten, die elkaar verdrongen, was
geboetseerd, en als het ware met zijn wezen en denken vergroeid was.
Daarenboven, hij die zich in dit land van droom en verbeelding
niet verliezen wilde, doch in wie de hunkering leefde am tOch contact
met de antieke litteraire cultuur te vinden – en dat was lange tijd
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uiteraard hoofdzakelijk de Latijnse — kon wel langs bepaalde dramatische werken — de blijspelen — en zelfs langs lyrische schrifturen de
weg vinden langswaar hij sommige hoeken althans van de realiteit
van het leven van toen betreden zou, d.i. dus van het leven zoals dit
in dit soort geschriften, zij het in soms hard gekleurde beelden en
sterk gekruide taal, werd weergegeven.
Ongevaarlijk voor zijn zieleheil werd ook deze ontmoeting slechts
door weinigen geacht en uitzonderlijk en laattijdig zijn dan ook de
vertalingen, die van dit soot van antieke werken in de eerste decennia
van de XVIde eeuw verspreid werden.
Er is daarenboven een opvallend verschil inzake het tijdsschema
dat vertalers van „dramatisch werk" in de Germaanse en in de
Romaanse landen blijkbaar gevolgd hebben. Dat is licht af te leven
uit een vergelijkende chronologische lijst van vertalingen in Engeland,
Duitsland enerzijds, Italie, Frankrijk en Spanje anderzijds (41).
Euripides, Sophocles — van Aeschylus of van Aristophanes is er nog
geen sprake ! — werden in de Germaanse landen pas in het laatste
kwartaal van de XVIde eeuw gedrukt — een Duitse druk voor Euripides van 1578 niet te na gesproken. In de Romaanse landen daarentegen was het werk van deze dramatici toen al lang via het gedrukte
boek gemeengoed geworden.
Doch het doordringen van de antieke dramatische poezie — om
daarbij te blijven — verschilde nog van land tot land.
Een groot deel van het werk van Plautus en van Terentius was in
Duitsland in de eerste helft van de XVIde eeuw in gedrukte vertalingen verspreid ; in Engeland Imam de doorbraak van Plautus pas
na 1562 (en dan nog in een „bewerking" !). Was de schim van
Hroswitha in de Duitse gewesten blijven rondwaren ?
Anderzijds waren er dan de Engelse vertalingen van het werk van
Seneca dat in Engeland van af 1559 furore maakte, terwij1 Duitsland
zich voor de tragedies van deze wijsgeer en tragicus niet bleek te
kunnen, of te willen interesseren !
Breed is vaak de kloof tussen theorie en practijk ; en talrijk ook de
afwijkingen van de algemene regel. Hier ook ! Want anderzijds, is
het wel zó dat, benevens de historische werken, ook fabelliteratuur,
spreukdichten en filosofische geschriften vertalers blijken aangetrok(41 ) Cfr. o.a. Appendix II. The Translations of the Greek and Roman
Classical Authors before 1600, p. 506-541 in : R. R. Bolgar : The Classical
Heritage and its Beneficiaries. Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1963.
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ken te hebben. Veelal werd - en wordt ook thans weer - het overzetten ervan verantwoord en de populariteit ervan verklaard door de
aanwezigheid in deze werken van levenswijsheid die daaruit te puren
valt. Uiteraard zelfs ging de belangstelling dan, eerst en vooral uit,
naar deze stukken, waarin leer en lering voor 't leven te vonden zijn,
die als een voorafschaduwing van de christelijke levensfilosofie waarin zijzelf opgingen - konden beschouwd warden (").
*

En nu, ter zake !
Waar lagen nu precies deze interne moeilijkheden de vertaler op
te wachten ?
*

't Waren niet de geringste moeilijkheden, die vertalers te overwinnen
hadden, wanneer zij stonden voor deze die hun oorsprong vonden in
de tekstsituatie met dewelke zij geconfronteerd werden.
De vertalers van toen stonden inderdaad soms, zoals trouwens de
tekstuitgevers van nu, voor de mysterieuze jungle van de tekstoverlevering, met haar nare spelonken van gapende donkerte, met haar
plassen van licht en kleuren, met haar geluiden die soms hartverkillend door de lucht scheurden of prevelend en zacht-murmerend, de
angst voor het onbekende enkele ogenblikken wegsusten.
M.a.w. zij stonden meer dan Bens voor een geheimzinnig duster
tekstgeheel. Daarin moesten ze, na nader contact, omzichtig doch
gestadig voortschrijden en steeds verder doordringen, een pad barren
tot er dan weer in hen vlagen van onrust, beklemming en ontmoediging opstaken en kreten van vertwijfeling of paniek opschoten, wanneer ze zich, in de schrale en als met leproze vlekken getekende tekst,
of in het wildgewas van woorden en vormen verloren waanden.
*

Gemakkelijkheidshalve kunnen we in dit verband liefst van twee
soorten factoren spreken, beide, factoren waarmede een goed vertaler
rekening houden zal. De eerste, die ik „scripturele" zou willen heten,
(42) R. R. Bolgar schreef het reeds kart en goed : „Translations of poetical
works and of authors of purely literary interest are by comparison few". Cfr.
p. 435 in zijn : The Classical Heritage and its Beneficiaries. Cambridge, 1963.
(1 st ed. in 1954).
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en de tweede, die denkelijk best „tekstuele" elementen zouden kunnen genoemd warden.
Tot de eerste behoren deze die in wezen toch ook gedeeltelijk met
de materiele aspecten van de bestaande tekstoverlevering verbonden
zijn ; de andere daarentegen hebben enerzijds meer met het wezenlijk
inhoudelijke van het te vertalen werk te maken, maar omvatten
anderzijds ook vormelijke elementen, integrale en eigen delen van
het wezen van het oorspronkelijk werk zelf, zoals b.v. taal- en stijleigenaardigheden van de auteur van het originele werk.
Deze twee categorieen zijn niet altijd noch gemakkelijk uit elkander
te houden ; dit is zeker niet het geval in verband met de zgn. „inhoud" van het werk, wanneer problemen van bewuste interpolatie,
of van weloverwogen weglating gesteld warden.
Een eerste moeilijkheid rijst reeds op bij de behandeling van de
vraag die onvermijdelijk gesteld werd over de authenticiteit van de
versie die als basistekst ter vertaling kon of zou gebruikt warden.
*

De lezer van nu heeft meestal de indruk dat een gewetensvol vertaler,
of uitgever van een vertaling erop stand van de echte auteurstekst
te vertrekken (").
Reeds van op het titelblad van sommige vertalingen wordt immers
de lezer voorgehouden dat de overzetting, die aangeboden wordt, op
de authentieke, oorspronkelijke versie teruggaat. De uitgever Johann.
SchOffer van Mainz drukt – en dit met klem – op deze eigenaardigheid van sommige van zijn uitgaven. Zo b.v. in de titel van zijn
(43) Sommige uitgevers van vertalingen (of zijn het de vertalers zelf ?)
stellen ook belang in het probleem van het auteurschap in verband met ene
of andere tekst. Zo wordt in een uitgave van 1505 Vanden navolghen Christi,
die denkelijk te Leiden verscheen, het probleem van het auteurschap van de
„iiij. scoon zonder linge boecxkens" — waarvan een het „Qui sequitur me"
getiteld is — even aangeraakt. Lakonisch klinkt dan ook de slotbedenking ;
deze is anderzijds helemaal doordrongen van de geest van deemoed, onthechting en zin voor de betrekkelijkheid van alle dingen. Ze is van de uitgever,
die op 't einde van zijn werk, na de uitdrukking van zijn opluchting en van
zijn dank aan God — nu de arbeid gelukkig achter de rug is — schrijven kan :
„Sommich hebben gemeynt dat meester Iangerson dese .iiij. voorgenoemde
boexkens ghemaect heeft / Sommich ander hebben geseyt datse sinte Bernaert
ghemaect heeft maer tis alleens wieze ghemaect heeft als de materie goet is
in haer seluen". Cfr. M. Nijhoff en M. E. Kronenberg : Nederlandsche Bibliographie Dl. I. 's-Gravenhage, 1923. Nr. 2012, p. 717.
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Caesar-vertaling, die in 1530 verscheen ! Hier heeft hij het over de
authentieke, ook juiste en volledige Latijnse versie die als basistekst
gebezigd werd ("). Ook op het titelblad van zijn editie van de
Duitse Livius-vertaling van 1533 beklemtoont Ivo SchOffer eveneens
o.a. de authenticiteit en de juistheid van zijn Latijnse tekst die aan
de grondslag van zijn Duitse versie ligt (").
Ik geloof niet dat het aan de verdiensten van het werk van de
uitgever afbreuk doen is of hem zelf te kart doen is, of dat het zijn
bedoelingen verkeerd interpreteren is de mogelijkheid onder ogen
te nemen dat het niet immer zuiver wetenschappelijke of algemeenculturele overwegingen geweest zijn die de drukker-uitgever soms
bewogen hebben tot het beklemtonen van de authenticiteit van zijn
basisversie en van de juistheid van zijn basistekst.
Aan het nadrukkelijk en herhaald wijzen door de drukker-uitgever
op de correctheid van de basistekst van zijn vertaling kan een koopmanschappelijk reukje zitten. Toen wist men ook al wat „reclame"
was ! Wie kan ten anderen zeggen dat in dergelijke gevallen de vertalers ook niet een vinger in de pap hadden ? In elk geval, het
leggen van de klemtoon op woorden als „wahr" en „recht" in de
titel zelf reeds is een aanduiding van het belang dat aan dit aspect
van de tekst, die als basisversie dienen zou, gehecht werd, tevens
van het feit dat het attributieprobleem, een nachtmerrie van gewicht
voor sommige critici of historici, niet van vandaag of gisteren is (").
Terloops nog een geval van bij ons !
Van Sint-Augustinus verscheen in 1532 te Gent een vertaling van
sommige Soliloquia onder de titel Sente Augustijns eenelicke sprake
der sielen met God. Uit de titelopgave leest men eveneens dat het
(44) Cfr. het titeiblad van zijn uitgave van 1530 met herwerkte vertaling
van Caesar door Matthias Ringmann Philesius : „ ... Dem rechten waren
Latein nach von newem besichtiget an vil often gebessert auch so vormals
auszgelassen wider hinzilgethon".
(45) In de lange titel van „Titi Liuij ... Roemische Historien" (Mainz,
1533) leest men : „ ... Vnd dem rechten Latein nach jetzundt mit gantzem
fleiss ... besichtigt gebessert vnd gemert warden".
(46) De verbaler van Vitruvius, Walter Ryff (alias Rivius) voelde zich
aangespoord — en als het ware genoopt — om de geschriften van Vitruvius
te vertalen „aus dem rechten gewissen grund" (Cfr. fol. [A Y°)-{A 4) in :
Vitruvius : Vitruuius Teutsch. Erstmals verteutscht ... Durch D. Gualtherum
H. Riuium. Nurnberg, 1548) . Is het vermetel, gelet op de context van deze
verklaring van de vertaler, daaruit of te leiden dat Ryff ernaar gestreefd
heeft am van een juiste authentieke auteurstekst uit te gaan ?
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„ ... Met alder nersticheyt ghecorrigeert [is) na die aldercorrectste
latijnsche exemplarisen” (").
Dat het werk van een gewetensvol vertaler in dit opzicht niet
altijd gemakkelijk gemaakt werd leert ons Nicolaas van Winghe, die
o.m. ook het werk van Flavius Josephus „vernederlandste". Hij klaagt
in zijn „Prologhe des Translateurs" in de uitgave van 1552 van zijn
vertaling van de de Bello Judaico de misleidende practijken van sommige vertalers en uitgevers aan. En deze zijn menigvuldig. Inderdaad,
fictionele stukken van eigen vinding worden als ware historische
verhalen voorgesteld ; bestaande geschiedkundige documenten worden
vervalst of sommige scheppingen van eigen verbeelding op naam
van bekende en gezaghebbende schrijvers uitgegeven (48).
*
**

En wie toen met geschriften omging wist bovendien dat de tekstoverlevering niet altijd gaaf en vlekkeloos was : hij ook nam aanstoot
aan leemtes of misslagen die hij vaststelde.
Schrijffouten eerst en vooral ! Inderdaad, dat o.m. schrijffouten
door kopilsten begaan werden heeft schrijvers van alle tijden geergerd : een Horatius b.v. in de Oudheid ( 49), een Chaucer, om een
klinkende naam uit de Middeleeuwen te vernoemen ( 50 ) ; hun bevindingen met de minder gelukkige practijken van sommige overschrijvers hebben hen of en toe tot bidden of klagen aangezet, of
hun verwensingen ontlokt. Doch ook vertalers voelden zich niet
altijd gelukkig wanneer hen een gevoel van onzekerheid of wantrouwen t.o.v. hun basistekst beving. Inderdaad, de bevinding dat
deze laatste niet was wat hij, naar hun gevoelen, moest zijn, dd. de
(47) M. Nijhoff en M. E. Kronenberg : Nederlandsche Bibliographie van
's-Gravenhage, 1940. Cfr. Dl. II. Nr. 2331, p. 48.
(48) Flavius Josephus : Seuen boecken van die Joetsche oorloghe. Antwerpen, S. Cock, 1552. Cfr. fol.
ij.
(49) Horatius : Satires, Epistles and Ars poetica. With an English translation by H. Rushton Fairclough. Cambridge Mass., Harvard Univ. Press ;
London, Heinemann, 1966. (The Loeb Classical Library). Cfr. vs. : 354-356 :
„ut scriptor si peccat idem librarius usque, / quarnvis est monitus, venia caret,
et citharoedus / ridetur, chorda qui semper oberrat eadem : ...".
(50) Cfr. Chaucers gedichtje : „Chaucers Wordes unto Adam, His Owne
Scriveyn" ; de tekst hiervan is te vinden o.m. p. 534 in : The Works of
Geoffrey Chaucer. 2'14 ed. Ed. by F. N. Robinson. Boston, Houghton Mifflin
Co., 1957.
1500 tot 1540. Dl. II.
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echte, de zuivere correcte auteurstekst om van de gave volledigheid
niet te spreken maakte het vertalen niet gemakkelijk. Zou C. Hedio
ook niet o.m. aan verschrijvingen in zijn basistekst gedacht hebben
toen hij in de algemene inleiding tot zijne vertaling van het verzameld
werk van Flavius Josephus schreef dat een Latijnse tekst, die links
of rechts corrupt was hem niet in de mogelijkheid gesteld heeft
altijd en overal van dit ontzaglijk werk een goede overzetting te
leveren die als voorbeeld zou kunnen gelden ("). Dit is dezelfde
Hedio die in datzelfde stuk amper een bladzijde verder herhaalde :
„Russ boesem latein gfitt teiitsch zu machen ist nit yedermans
ding" (52).
Als zwaar en lastig werd dus het vertalen ervaren wanneer de
vertaler door het gevoelen beslopen werd dat hij van een gebrekkige
en corrupte basistekst vertrekken moest.
En dat vertalers bewust waren, niet alleen van verschrijvingen,
doch ook van verminkingen en inlassingen inzake tekstoverlevering
– en hier zitten we innig verstrikt in een vorm van een denaturatieproces van de oorspronkelijke tekst blijkt uit meer dan een voorwoord. Een paar gevallen werden reeds vermeld (53)
Weinigen zijn er echter, meen ik althans, die dit verschijnsel zo
scherp en zo alomvattend van het standpunt van de vertaler uit formuleerden als de geroutineerde overzetter, die Caspar Hedio was.
Deze stelt o.m. dat het vermengelen van tekstgedeelten uit verscheidene werken, of het afzwakken of krachtiger maken (om het mild te
zeggen) van een formulering of relaas, of het boudweg vervalsen
zelfs van feitelijke en zakelijke gegevens en verwoordingen ervan,
of het interpoleren van teksten een aloud en universeel verschijnsel
is (54). En hij citeert voorbeelden uit de geschiedenis van de teksten
(51) Flavius Josephus : Josephus Teiitsch
Durch D. Caspar Hedion
Strassburg, B. Beck, 1531. Daarin : „Vorred D. Caspar Hedions in alle buecher
Flauij Josephi" fol.
v : „In den nachuolgenden history buechern ists on
gross gefar / so hatt man auch gmeynlich den sententz / wiewol boess latein
nit iiberall aussbundig gut teutsch hatt geben moegen".
(52) Flavius Josephus : Josephus Tetitsch
Durch D. Caspar Hedion
Strassburg, B. Beck, 1531. Cfr. fol.
vv.°).
(53) Het gaat hier nu hoofdzakelijk over de authenticiteit en de integriteit
— in de zin van volledigheid — van het stuk. Op problemen in verband met
het bewust ingrijpen in de tekst zelf als dusdanig, later meer
(54) Chronica der Altenn Christlichen kirchen durch D. Caspar Hedio
verteutscht. Strassburg, 1530. Cfr. fol. a : „So ist auch kein wunder / ob disen
buechern beschehen were / wie andern meer / beynach in alien sprachen /
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van klassieke schrijvers uit de Oudheid zowel als uit de overlevering
van de geschriften van kerkvaders (55).
*

De vraag werd toen ook gesteld ; nl. hoe de moeilijkheden, die uit
deze gebrekkige en corrupte tekstoverlevering voor de vertaler voortvloeien konden, te ondervangen ?
Rijk en verscheiden was de tactiek die hierbij toegepast werd.
Door het onderling vergelijken en het collationeren van handschriften of gebeurlijke drukken van het oorspronkelijke werk, waarop de vertaler de hand leggen kon, d.w.z. door het opzoeken, samenbrengen en het lezen, het herlezen en het grondig onderzoeken en
bestuderen, het keuren en herkeuren van deze verschillende lezingen
in deze zgn. oorspronkelijke versies enerzijds, en door het betrekken
van reeds bestaande versies in andere talen bij zijn voorbereidend
vertaalwerk anderzijds. Door dergelijke practijken kon de vertaler sommige van deze misslagen of tekortkomingen ontdekken ; deze ervaringen en bevindingen konden hem dan toelaten naar middelen uit
te zien om een volledige en juiste vertaling van de vermoedelijk gave
authentieke auteurstekst te leveren.
Zo moest hij vaak vooreerst leren zich doorheen het stekeihout van
de schrijf- en drukfouten en spellingsvarianten van de exemplaren
van zijn voorschrift en van andere geraadpleegde bronnen te werken.
Het ontdekken van een verwaterinig van een tekst door interpolaties,
verminkingen of het blootleggen van onbeschaamde vervalsingen
van de auteursversie door een vroegere vertaler, kopiist of drukker
was een bron en oorzaak van nieuwe wrevel en moeilijkheden allerauch bey den Heyden vnnd Christen / das sy vermischt / geschwecht vnd
gefelscht warden sint / vnd etwas darzu kummen das sich so libel reymet /
als so einer groben zwilch / an ein purper kleid neyen woke". Uit zijn
„Verwarnung an den Christlichen Leser ...".
(55) Chronica der Altenn Christlichen kirchen ... Burch D. Caspar Hedio
verteutscht. Strassburg, 1530. Cfr. fol. a : „Homerus / Plato I Aristoteles /
Cicero I Quintilianus / Boetius vnd vil andere kostliche buecher bey den
Heyden sint gefelscht warden I vnnd hat man ynen zilgeschriben / class jrrn
Stilo gar zilwider ist. Bey den Christen / ist der alten lerern buecher " Chrysostomi I Hieronimi / Cypriani / Augustini vnd anderer nit ringe schmach vnd
verletzung widerfaren 1 vileicht wie zil besorgen ist / in den letsten geuerlichen zeiten da die Bischoff jrs ampts nit gwartet / vnd die buecher in
deren gwalt gwesen sint I die rechte ware kunst mit sampt warem gotsdienst /
nit hoch geachtet / sunder haben vntergon Lassen".
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hande. Ging het om een overzetting in een westerse landstaal op
grond van een reeds bestaande vertaling — b.v. op basis van een
Latijnse versie van een oorspronkelijk Grieks werk — dan moest de
nieuwe vertaler de mogelijkheid van een gebeurlijke verknoefing van
de oorspronkelijke tekst door (een van) zijn voorgan iger(s) ander de
ogen nemen.
*

Gemakkelijk was dit niet immer, en dit voorbereidend werk bezorgde
vertalers heel wat last. Getuigen in dezen zijn licht te vinden.
En sommigen namen geen blad voor hun mond ! Zo b.v. J. Sieder,
die van Apuleius het frisse verhaal van de „Gulden Esel" vertaalde
en in 1538 uitgaf ! ("). Hij herinnert eraan dat dit vertalen van
hem heel wat inspanning gevergd had, o.m. ten gevolge niet alleen
van de z.i. ietwat roestige taal, die als een stuk alaam rammelde van
het oud ijzer dat er tussen bengelde, doch ook ten gevolge van de
zo vaak verkeerde Latijnse versie waarop hij als vertaler steunen
moest (").
Was dit harde taal, ook de werkelijkheid, waarmede een vertaler
soms of te rekenen had, was hard, niet alleen in theorie, ook in de
practijk, zoals Caspar Hedio, de man die o.m. Flavius Josephus verduitste, dit eveneens verklaren kon ( 58). Want als er iemand was die
(56) Apuleius : Ain SchOn Lieblich ... gedichte ... von ainem gulden
Esel. Augsburg, 1538.
(57) Apuleius : Ain SchOn Lieblich ... gedichte ... von ainem gulden Esel.
Augsburg, 1538. Cfr. fol. [a iij) : „ ... das mich bewegt / dasselb buechlin
jhn teutsche sprach zilbringen / wiewol vber mein verrnoegen / nach dem
sich Apuleius vast alter verlegner wort / vnd vnbrauchs halben rostig vnd
schymlicht / gebraucht / dasselb / vnnd dann auch das das lateinisch Bilch
vast vngerecht gewest / mit grosse arbeit gemacht hat / ...".
(58) Cfr. Flavius Josephus : Cfr. JOsephus Tefitsch ... Mit nutzlichen
Scholien vnd ausslegungen ... Durch D. Caspar Hedion. Strassburg, B. Beck,
1531. Cfr. o.a. fol. ( vv()) : „ ... Welche ich zurn teil durch Collation
vnnd vergleichung viler Exemplarien geschriben vnnd getruckte / vnd durch
bedachtlich verweylet lesen vnd erwaegen vermerckt / ersehen vnd aussgerechnet habe (einander den gelustet / weltze auch disen stein) dam& mir auch
die frummen vnnd gelerten ... meine gelieben freiind vnd briider geholffen
haben. So hat dass wenig so mir Gott in sprachen verlauhen / etlicher
woerter halb die gantz gefelscht gwesen in verstand verholffen deren ich
etlich hernaher im Entscheid der schweren woerter setzen will.
•••

Mich hat offt der verlateiner Ruffinus nit wenig gesaumet / das ich dest
minder iiberall so helle sententz hab moegen treffen / als wol were gild
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met het gezag van de kennis en ervaring over de moeilijkheden van
het vertalen spreken kon, dan was het toch wel deze onvermoeibare
een gewetensvolle, humanistisch-gevormde en reformatorisch-gezinde
Duitse vertaler : „overzetten" ging z.i. onvermijdelijk met „corrigieren" gepaard, en een pad van rozen viel hierbij niet te bewandelen,
doch wel een weg „voller disteldorn / vnd hecken" ("), wat de
gang, voor wie ook, slechts moeilijk maken kon. En een losbol, die
lichtjes over alles heenliep, was die gedegen Hedio nu precies ook
niet. Hij was een onderlegd kenner van de Oudheid ( 60) en een gewetensvol vertaler, die herhaaldelijk in zijn voorrede tot zijn Josephusversie allusie maakte op zijn collationeren van zijn Latijnse teksten.
Te kunnen steunen op betrouwbare bronnen was hem een nood en
behoefte die hem immer beklemden. Hij besefte dat het ideaal zou
geweest zijn dat hij zou hebben kunnen ter hand nemen die tekst die
hij als de oorspronkelijke beschouwde – in casu Josephi : de Griekse
versie – ; de vormgeving van zijn vertaling zou er z.i. bij gewonnen
hebben. Ongelukkig dit ging niet ; toch meende hij zijn lezers te kunnen verzekeren dat – algemeen gesproken – de inhoud en betekenis
van het werk van Josephus in zijn Duitse versie geeerbiedigd werden,
het manke Latijn van zijn basistekst ten spijt ("). Hij meende zich
gwesen. Auss baesem latein gat teiitsch th machen ist nit yedermans ding.
Doch wie der Maroneer weir / ob man scion vil wasser darein schiittet /
so behalt er doch sein krafft / also auch ein gilt nutzlich bush ob jrn schon
an etlichen sententzen vnd worten felet / vnd mit Barbarischer red vermenget
ist / kan es doch den gesclunack seins innhalts nit gar verlieren".
v(59) Flavius Josephus : Josephus Tefitsch. Strassburg, 1531. Cfr. fol.
fol. {: vv°1 : „Dann was arbeit vnnd vnnlw ich in disen buechern
th verteiitschen vnnd Corrigiern / vnd ich gleithsam auff eim weg voller
disteldorn // vnd hecken hab wandlen muessen / ist on nott ausszilsdireyen".
(60) Cfr. a.m. in een van de vorige citaten (Cfr. voetnoot nr. 50) zijn
allusie op de tot in de Romeinse Oudheid beroemde wijn van Maroneia die
reeds sedert Homerus in de Griekse wereld faam en naam had. Cfr. s. v° :
Maroneia in : Paulys Realenicyclopiidie der classischen Altertumswissenschaft.
Neue Bearbeitung ... 28. Halbband. Stuttgart, 1930.
(61) Flavius Josephus : Josephus Tefitsch. Strassburg, 1531. Cfr. fol.
viv°)-fol.
v : „Nun wer disen buechern vol ein schoener kleid anththen gwesen / wa die Griechischen exemplaria gemoecht bekummen werden.
Dieweil aber die selbigen noch zur zeit verborgen ligen es sey zil Rhom /
Venedig / Pareiss oder in andern nammhafften bibliothecen / hab ich gedacht / wie weger ist / hiibsche bluemlin vnnd // violen bey eim ruhen vnd
steinechten grund abzilbrechen / dann der selbigen somans sunst nit bekummen
mag / gar manglen. Also auch weger sein / etlicher mass Josephum lesen /
ob schon etwan in worten vnnd wenig sententzen felet / dann sein eins so
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inderdaad te moeten verantwoorden, en verklaarde dat deze staat en
gang van taken hem niet ten laste konden gelegd warden.

Inderdaad, hij kon onmogelijk een Grieks afschrift in een Duitse
bibliotheek vinden, al wist hij dat een Giovanni Pico della Mirandola
en een Guillaume Bude, een van de grootste hellenisten van zijn tijd,
Griekse versies van de werken van Josephus ander ogen gehad hadden ("). Als bewijs van zijn wil zijn yolk te dienen en als onderpand
van zijn bezorgd-zijn am troost en steun in dezen aan zijn teleurgestelde lezers te geven, meende C. Hedio ietwat verder in zijn verantwoording aan deze laatsten te moeten mededelen dat hij – al had hij
Been Grieks handschrift van Josephus kunnen inzien – hij toch a.m.
met de emendaties die G. Bude, op basis van de Griekse tekst, in
zijn Latijnse versie voorgesteld had, rekening had gehouden (63).
Welnu, onze Nicolaas van Winghe loste dezelfde moeilijkheden,
oak in verband met de vertaling van een werk van Josephus, op een
gelijkaardige manier op. Hij was niet zozeer erop uit am een woordelijke overzettting van de de Bello Judaico te leveren, doch veeleer een
Nederlandse versie, die de „rechten sin" van het verhaal van Josephus
trouw blijven zou, m.a.w. die een juiste weergave zijn zou van de
inhoud van het historisch relaas der gebeurtenissen dat Josephus ons
had nagelaten. Doch Nicolaas van Winghe die blijkbaar een uitstehochniitzlithen history schreibers gar manglen. Dann ob schon in den zwentzig
buechern von den alten geschichten etwas manglet / hatt man die Bibel /
fiir die dreyzehen ersten buecher. In den nachuolgenden history buechern
ists on gross gefar / so hatt man auch gmeynlich den sententz / wiewol boess
latein niet iiberall auszbiindig gilt teiitsch hatt geben moegen".
(62) Flavius Josephus : Josephus Teiitsch. Strassburg, 1531. Cfr. fol. [
iij vo ) : „Vend wiewol in Teiitschen landen / souil mir A. wissen ist / vnnd
ich von andem erfarnen der Bibliothecen vnd Libraryen erfragt hab / die
Griechischen Exemplarien Josephi biss hieher alle nit vor hander gewesen
seind / die aber dock grosses Bolts werdt weren / so mans moecht bekummen
/ so bezedgen doch Johannes Picus Comes Mirandule vnnd Guilielmus Budeus
fast nemmhafftige menner / das sie Griechische Exemplar Josephi gehabt /
vnnd eben die zeiignissen / wie sie in dem Latinischen Joseph° seind gelesen
haben".
(63) Flavius Josephus : Josephus Tefitsch. Strassburg, 1531. Cfr. fol. v :
„In den buechern wider Appionem / .../ ists woll nit alles so hell off enbar vnnd verstendig / als ich gem woke / vnnd das Griechisch Exemplar hett geben moegen / doch hab ick auss Gwilielmo Budeo des kiinigklichen
Secretarij in Frankreich bilch de asse et partibus. Ein oft oder .xiij. so er uss
Griechischen Joseph° restituiert / vnnd gentzet hat / hernaher woellen. setzen
/ den leser freiintlich vnd fleissig zil bitten / disen mein gneigten willen jm,
zu dienen vnd willfaren alter besten meynungauffziinemen".
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kend latinist moet geweest zijn, voelde dat er of en toe in de Latijnse
versie, die zijn basistekst was, wat schorten moest. Een oplossing voor
de moeilijkheden die uit deze vermoedens en bevindingen voor zijn
vertaalwerk voortsproten trachtte hij dan te vinden door het collationeren van die bepaalde passages uit zijn basistekst met de Bazelse
druk van de Griekse tekst (64).
Nog een ander geval gewenst ? Ziehier dan !
Zo&en werd er reeds op gewezen dat Hedio aanstipte dat in de
Latijnse versie van Contra Appionem van Flavius Josephus, die hij
verduitste, niet alles zo klaar, zo helder – anders gezegd: zo verstaanbaar – aandeed, zoals hij, de vertaler, dit zou gewenst hebben ( 65) ;
gelukkig zou, z.i. althans, latere collatie met de oorspronkelijke
Griekse versie bier in zekere mate redding, of althans hulp kunnen
brengen. Uit de context blijkt m.i. alleszins dat C. Hedio niet de
auteur, Josephus, doch de kopilst(en) of de Latijnse vertaler(s) de
schuld geeft : dezen, en dezen alleen, zouden voor de corrupte Latijnse tekstoverlevering verantwoordelijk zijn.
*

Er waren dus wel vertalers die hun vertaling op een gave en zuivere
grondtekst wensten te baseren. Met dit op 't oog werd, daar waar
het mogelijk was over meerdere handschriften of gedrukte uitgaven
van de tekst van de oorspronkelijke auteur te beschikken, gebruik
gemaakt van een of meerdere versies, d.i. andere dan deze van de
gebezigde basistekst. Daarenboven is het een feit dat bij het beroep,
dat op deze of andere getuigen gedaan werd, de vertaler soms zeer
critisch en selectief te werk ging.
In dit verband kunnen eveneens het geval en het getuigenis van
de reeds eerder vemoemde Duitse vertaler Johannes Kiiffner opgeroepen warden.
In 1531 gebruikte deze Kiiffner als basistekst voor zijn Duitse versie
van de de Medicina van Celsus de toen pas verschenen uitgave, die
(64) Cfr. in de „Prologhe des Translateurs" in de Antwerpse druk van
1552 van de vertaling van de de Bello Judaico fol. pI4 iiij vl : hij heeft „dese
hystorie verduytscht" schrigt hij daar „weer den sin dan die woorden volghende / hoe wel irk den rechten sin dicmael wten Latine niet wel en heb
connen begripen / maer dyen moeten soecken wten Griecxschen exemplaren
/ onlancx te Basel ghedruct / door hulpe van sommighe mijn goede vrienden
inder Griecxscher talen wel gheleert".
v.
(65) Flavius Josephus : josephus Tefitsch. Strassburg, 1531. Cfr. fol.
lie voorgaande voetnoot (nr. 63) voor tekst.
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Dr. Johannes Cesarius van Keulen bezorgd had. Hij ondervond aldra
dat deze versie corrupt was ( 66). Met het oog op het wegwerken van
de ontdekte oneffenheden en met het oog op het leveren van een
verduitsing, die de authentieke en juiste tekst weergeven zou, werden
andere Latijnse uitgaven, die in Lyon, Florence en Parijs verschenen
waren, bij dit vergelijkend onderzoek en bij dit speuren naar de gave
auteursversie betrokken (67).
Dan is er ook nog het getuigenis van de Engelse vertaler P. Holland.
Hij ook ontzag geen moeite om door 't collationeren van de „beste"
handschriften van Livius-teksten de mogelijkheid te scheppen om in
zijn vertaling telkens juist de ware bedoeling van zijn auteur weer te
kunnen geven (68).

Een tweede hulpmiddel waarvan een vertaler gebruik maken kon
waren vertalingen die reeds vroeger in zijn taalgebied in omloop gebracht waren en waarop hij gebeurlijk de hand kon leggen.
Het is echter niet immer uit de verklaringen van de vertaler op te
maker of hij bij het raadplegen van deze overzettingen uitsluitend
erop uit was om de echte, de juiste, de oorspronkelijke versie te
achterhalen. Van daaruit, d.i. van de aldus „ontdekte" en eventueel
gereconstrueerde auteurstekst, zou hij dan zijn persoonlijke, zijn eigen
onaanvechtbare overzetting trachten te leveren.
Onmogelijk is dit niet ; het lijkt echter heel onwaarschijnlijk ! De
verklaring voor het raadplegen van reeds bestaande vertalingen ligt
(66) A. C. Celsus : Die acht Bficher ... von beyderley Medicine. Mainz,
Joh. Schaffer, 1531. Cfr. fol. [a iji) : „Dar neben aber auch / so was
vnserm beduncken nach vnuerstaendtliches (nach dem darn das Latein inn
den alten Exemplarien an vil often deprauirt ist) fiirfiele / zum besserm
behilff anderer biicher
gebrauchet / ...".
(67) A. C. Celsus : Die acht Bucher ... von beyderley Medicine. Mainz,
Joh. Schaffer, 1531. Cfr. fol. Ca : „Fiirnemlich aber hab ich mich / auss
anregen dess obgedachten meines mit correctors beweget / nit allein am
verteiitschen / sander auch an dem collimiren / der Cesarischen editione oder
drucks (so mit vil schoenen adnotaten / durch den selben hochgelerten Doctor
Johannem Cesarium von Coeln kurtz verschiner zeite herfiirgemutzet) gehalten. Dar neben ..." Cfr. vorige voetnoot voor vervolg.
(68) Titus Livius : The Romane Historie written by T. Livius ... Translated
out of the Latine into English, by P. Holland. London, A. Islip, 1600. In
zijn „To the Reader", verklaart hij dat hij geweest was „endevoring by
conference especially of the select copies in Latin (...) to come as neere as
possibly. ... to the true meaning of the Author".
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m.i. niet eerst en vooral op het tekstcritische plan te zoeken, doch
veeleer in het practisch vlak van het overzetten zelf.
Inderdaad, het is niet uitgesloten dat hij, gelet op de moeilijkheid
van zijn tekst, wegens de techniciteit of duisterheid van corrupte, of
zelfs authentieke passages in zijn basisversie, uitgezien heeft naar
passende huip om zo gemakkelijk en vlug mogelijk in zijn eigentijdse
moedertaal (of eventueel zelfs in een vreemde taal) een juiste, klare,
licht-verstaanbare overzetting te geven.
Deze houding van vertalers verantwoordt dan ook – meen ik althans
– dat we later, in verband met de behandeling van de techniciteit en
het exotisme van het onderwerp en van het taalgebruik dat hiermede
samenhangt, sommige van dergelijke uitspraken van vertalers (en
uitgevers) opnieuw even onder de loupe nemen.
Terloops hier toch een drietal van dergelijke verklaringen die –
de laatste uitgezonderd – ietwat clubbelzinnig uitvallen.
In de Londense uitgave van 1600 van de Livius-vertaling door
P. Holland, wordt allusie gemaakt op zijn beroep op andere vertalingen om zo getrouw mogelijk te vertalen ("). Bedoelde hij hiermede de Engelse fragmenten van Sir Anthony Cope (1544) of van
de toen nog onuitgegeven vertaling van Alexander Neville (1576),
of een vreemde ? Want vertalingen die in andere moderne talen verschenen waren konden natuurlijk ook bij de afwerking van een
overzetting in eigen taal gebruikt warden.
Sloeg de uitgever S. Feyrabent de hand aan een herziene druk
van de Vitae van Plutarchus in 't Duits dan zag hij op moeite noch
kosten voor de revisie van de Duitse tekst en voor de collatie ervan
met vertalingen in andere talen, om aan zijn lezers een nog betere
Duitse overzetting te kunnen aanbieden (").
(69) Titus Livius : The Romane Historie written by T. Livius... Translated
out of the Latine into English, by P. Holland. London, A. Islip, 1600. In het
laatste gedeelte van zijn niet-gepagineerde noch gefolieerde uiteenzettting :
„To the Reader", heeft hij het over zijn werkmethode ; hij trachtte de hand
te leggen op een uitgelezen stel exemplaren niet Latijnse verses, „ ... yet
not reiecting other translations (such as I had some little skil in) to come
as neere as possibly I could, to the true meaning of the Author : ...".
(70) Plutarchus : ... Historien, Leben, Handlungen und ritterlichen Thaten
... transferiert ... durch Guilielmum Xylandrum angfangen und durch Jonas
Lochinger vollendet. Frankfurt a. M., Feyrabent, 1580. „Sigmundt Feyrabent

Buchhandler" – zo ondertekent hij zijn opdracht – hoopte dat zijn uitgave nu
„um so viel desto mehr vielen, behaglich / gesellig vnd nutzlich sein [werde)
nu hij zoveel verbeteringen had aangebracht wiji hij „Derentwegen nicht one

160
Als Nicolaas van Winghe hier nog eens mag optreden ditmaal
als vertaler van de Bijbel dan zou ik hier graag verwijzen naar zijn
verklaring over het dankbaar gebruik dat hij bij de voorbereiding van
zijn uitgave van 1548 gemaakt heeft van een vroegere Nederlandse
en van twee oudere Duitse versies van de Bijbel (71).
Hier is alle twijfel uitgesloten, en dit in tegenstelling met de twee
vorige gevallen. Nicolaas van Winghe had zich immers geen vragen
te stellen over de authenticiteit en zuiverheid van zijn basistekst. Hij
kon zich zonder kommer of vrees op de officieel goedgekeurde Latijnse versie van de Bijbel, die bij dezelfde drukker, B. de Graeve, pas
verschenen was, verlaten. Vlugger en gemakkelijker kunnen werken,
dit was wat hij beoogde bij 't betrekken van andere versies in de
volkstaal bij zijn vertaalwerk.

Een manke of gebrekkige tekst die o.m. de vertaler moeilijkheden
bezorgen kan is echter niet altijd het resultaat van het ingrijpen van
de kopiisten (of latere drukkers), al gaan dezen vaak niet vrij uit.
Ook de onkunde, de onachtzaamheid of andere tekortkomingen vanwege de auteur zelf kunnen het voorkomen van feilen en fouten, die
in een of andere passus van de oorspronkelijke versie te vanden zijn,
verklaren.
Dit neemt echter niet weg dat afschrijvers het vaakst en het scherpst
in het vizier genomen worden.

Dus, terloops eerst over de houding van de vertalers t.o.v. de tussenkomst van de kopiisten (of latere drukkers).
Inderdaad, om bij een getuigenis van C. Hedio te blijven, antieke
teksten zowel als geschrif ten van kerkvaders werden soms door middeleeuwse afschrijvers verhaspeld, of en toe moedwillig en bewust
Muehe vnnd Vnkosten es auffs new mit besonderm fleiss Reuidiren / mit
anderen Spraachen Conferiren vnd etlichs besser darauss verteutschen" had
kunnen. Cfr. fol. ( ?) iij.
(71) Den gheheelen Bybel ... Leuven, 1548. Cfr. fol. [ct iij vcg „ Maer
hier teghen is my beloeft ende ghedaen groat behelp daer toe dienende. Want
sonder een duytsche Bybel ouer tseuentich iaer in Hollant ghedruct. Item
noch twee versceyden hoochduytsche bybelen / waer aff die eene ouerghesedt
was vanden hooghe gheleerden heere Joannes Eckius / die ander vanden
eerweerdighen Joannes Dietenbergius vander predicaren order ...".
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verminkt, of zelfs vervalst. Uit winstbejag werden sommige geschriften aan een beroemd auteur toegeschreven bij bepaalde geschriften
gebeurde dergelijke vervalsing ook om misleidend ideeengoed des te
gemakkelijker aan de man te brengen ( 72). C. Hedio verwees dan
o.m. naar sommige apocryphe evangelien. En wie volgens Hedio in
het manipuleren van de teksten van kerkleraars een zekere rol gespeeld hebben dat waren de monniken en de kloosterzusters die in
hun cellen of kloosterscriptoria soms een groot gedeelte van hun
leven aan 't overschrijven van teksten wijdden. Inderdaad, deze gewijde teksten werden z.i. door „MOnchen vnd Nunnen" ( 73) door
elkaar gehaspeld, handig afgezwakt of brutaal vervalst ( 74). Zó luiden
althans zijn kleurrijke verklaringen in zijn „Verwarnung an den
Christlichen Leser" van 1529, een toemaatje bij zijn versie van een
kerkgeschiedenis, nl. bij zijn Chronica der Altenn Christlichen kir(72) Chronica der Altenn Christlichen kirchen durch D. Caspar Hedio
verteutscht. Strassburg, 1530. Cfr. fol. a-I ay.) : „Es ist auch beschehen / das
elm offtemiall die namen hoeher vnnd beruempter leytt / off buecher geschriben warden sint die sy gar nit gmacht haben / allein da-//umb dass sy

weiter koemen / mer gwins tragen / vnd vnter eim anmuetigen Tittell / das
gifft der verfierung destweyter sich aussgosse. Also hat die begird buecher
zilfelschen / auch den Euangelien nit verschonet ...".
(73) Cfr. voetnoot nr. 55 met het citaat uit Chronica der Altenn Christlichen kirchen durch D. Caspar Hedio verteutscht. Strassburg (1530),
fol. a. ; niet alleen antieke teksten werden verhaspeld, ook de geschriften
van de Kerkvaders waren niet veilig. Door wiens schuld ? Door deze van de
kloosterlingen, schrijft C. Hedio op dezelfde fol. a : „So ist auch die ubung
buecher ab zdschreiben vor zweihundert jam vast bey den Moenchen vnd
Nunnen gewesen / die haben nun elm offtermall / wie man sagt ein x fur
ein v gmacht / vnnd wie der guckgauch yre ever in froembde nester gelegt".
(74) Over de verschillende manieren waarop oude geschriften in de tekstoverlevering gemanipuleerd konden worden en werden oppert hij de volgende
bedenking op fol. a van zijn „Verwarnung an den Christlichen Leser" van
zijn Chronica : „Oder aber solche vnsatte vnnd nit so hoch niitzliche ding
in ein besundere ordnung an end des bilchs satzte / damit dem Leser nit
statt geben wurde sich zii beldagen / als ob man etwas mit uffsatz hette
haerauss gelassen. Dan in disen dingen / wie auch in andern in hoeren vnd
mindern / nach vilerley der koepff / vilerley vrteyl sich zettragen / Einem
gefelt dis / dem andern das.
So ist auch kein wunder ob disen buechern beschehen were / wie andern
meer / bey nach in alien sprachen / auch bey den Heyden vnnd Christen /
das sy vermischt / geschwecht vnd gefelscht warden sint / vnd etwas
kummen das sich so iibel reymet / als so einer graben zwilch / an ein purper
kleid neyen wolte".
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chen (75). Van leken, die als beroepsafschrijvers reeds van de XIIIde
eeuw of in scriptoria buiten de kloostermuren werkten, rept hij Been
woord ( 75), zomin als van 't kopieerwerk in de kapittelhuizen.
Van de Naturalis historia van C. Plinius Secundus vertaalde Heinrich von Eppendorf enkele „boeken". Aantrekkelijk leek hem dit
vertaalwerk op het eerste gezicht niet. Inderdaad, de tekst van Plinius
is reeds duister op zichzelf, en is derhalve ver van gemakkelijk. Komt
er echter nog bij dat de oorspronkelijke tekst van ,deze auteur, ander
de handen van de ongeletterden, die hem in de loop van de eeuwen
gehanteerd hebben, besmet en bevlekt was geworden. Het was alsof
alles, dat in zijn dierenwarande en lusthof leefde, met pestbuilen,
typhusplekken en andere ziektentekenen bedekt was. Heinrich von
Eppendorf schrijft dan ook dat „der Plinius ... vast deprauirt oder
befleckt sey" (77).
Alle blaam treft echter niet de kopiisten ; de auteurs zelf gaan
niet immer vrij uit.
*
De oorspronkelijke tekst kon natuurlijk reeds foutief zijn ! En waarom
niet ? Door achteloosheid van de schrijver b.v., om maar een aanleiding of oorzaak te noemen !
Dit te moeten bevinden, of zelfs maar te moeten vermoeden, maakte
de vertalers niet immer gelukkig.
C. Hedio – steeds dezelfde ! – alludeerde een paar maal op de
duttende Homerus in verband met dergelijke auteursfouten ( 78). Be(75) Chronica der Altenn Christlichen kirchen auss Eusebio / Ruffino /
Sozomeno / Theodoreto / Tertulliano / Justino / Cypriano I vnd Plinio /
durch D. Caspar Hedio verteutscht. Strassburg, 1530.
(76) E. J. Kenney : The Character of Humanist Philology in : Classical
Influences on European Culture A. D. 500-1500. Ed. by R. R. Bolgar. Cambridge, 1971. Cfr. p. 122 : „The thirteenth and fourteenth centuries saw the
secularisation of the copying of texts, with the decline of the monastic
scriptorium and the rise of the professional scribe ; ...".
(77) C. Plinius Secundus : CA# Plink Secundi ... Natfirlicher History Ftinif
Buecher ... Newlich durch Heinrich von Eppendorff verteutscht. Strassburg,
1543. Cfr. fol. [a j'n°] : Plinius vertalen is niet gemakkelijk „ ... dann der
Plinius an ym selbst dunckel vnnd schwaer / auch durch die vngeleerten vast
deprauirt oder befleckt sey".
(78) Flavius Josephus : Josephus Tefitsch. Strassburg, 1531. Daarin de
„Vorred D. Caspar Hedions", de vertaler : „Wiewol Josephus auch etwan
schlafferig handlet / wie dann nach Biblischer geschrifft keiner yhe so trefflich in seinem schreiben gwesen ist / dem nitt et-wan der schlaff / wie den
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doeld worden dan deze die uit nalatigheid van de schrijvers gesproten
zijn, en zich geleidelijk in de loop van jaren, en vaak van eeuwen, in
het geheel vastzetten en dieper en dieper door vrome en trouwe handen als het ware voorgoed en vast ingebed werden.
*

Uit welke taal vertaald wordt wordt nu gewoonlijk reeds op 't titelblad
vermeld. Ook vroeger werd dit gegeven daar medegedeeld. Soms
groeide echter toen deze aanduiding tot een omstandige mededeling
uit wanneer de twee of drie trappen aangegeven werden langs dewelke de nieuwe vertaalde versie, die in de titel aangekondigd werd,
tot ons neergekomen was. Inderdaad, veelal gebeurt een vertaling uit
de eerste hand ; het komt echter vaak voor dat de nieuwe versie langs
een omweg, soms zelfs langs een omweg met bochten, tot ons komt.
Dit kan te wijten zijn aan de gebrekkige kennis van de vertaler
van de „oorspronkelijke" taal – klassieke of moderne – van de over
te zetten tekst. De onbereikbaarheid van de grondtekst kon ook ingeroepen worden. Wat gebeurde !
In feite moet men vaststellen dat vertalers van ras – zoals een
Nicolaas van Winghe bij ons, of een Caspar Hedio in de Duitse
gewesten – waar of wanneer het ook maar kon, gepoogd hebben, in
geval van twijfel over de juiste zin van een passus die in bun basistekst opdook, de oorspronkelijke versie van de auteur zelf te achterhalen.
*

De basistekst, waarop de vertaler steunde, kon – zoals eerder gezegd –
een reeds bestaande overzettting zijn in een andere taal als deze die
hi j, de nieuwe vertaler dan, gebruiken zou.
Een bijzonder geval vormden Wen – althans in de XVde en 't begin
van de XVIde eeuw – de geschriften uit de Griekse Oudheid. Inderdaad, vaak dienden Latijnse vertalingen (of „bewerkingen") van
Griekse werken als vertrekpunt voor „vertalingen" in een of andere
westerse volkstaal. 't Is dikwijls via een Latijnse versie van werk van
Aesopus, Apuleius, Aristoteles, Demosthenes en zovele anderen (79)
giciten Homerum, in seiner profession hab gemacht nicken / ...". Cfr. de
eerste fol. [iiiij J.
( 79) Om bij de Duitse vertalingen van Griekse geschriften, die via het
Latijn om gemaakt werden, even te blijven, wordt hier, aan de hand van de
reeds zo vaak vernoemde bibliografie van F. J. Worstbrock nog verder ver-
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dat een overzetting in een landstaal in de incunabel- of postincunabeltijd door de druk verspreid werd, of dit nu in 't Nederlands, in 't
Duits of in 't Engels taalgebied is of niet.
't Is ook langs deze weg, d.i. langs Latijnse versies, dat Griekse
geschriften van de Oosterse Kerk aanvankelijk in 't Westen verspreiding vonden (apocriefe stukken ofwel werken van Oosterse kerkvaders) ( 80).
De goeie weg is dit niet altijd geweest ; dit ervoeren de westerse
vertalers van wie sommigen zich inderdaad niet altijd gelukkig voelen
konden met de Latijnse versies die zij hanteren moesten. Neem b.v.
het geval Johann Sieder ; deze zorgde voor een vertaling van de
Metamorphoses van Apuleius, – tekst die in 1538 in Augsburg gedrukt
werd (81). Sappig en humorvol zijn de opdracht en de voorrede die
Sieder voor deze druk schreef. In een bevlieging van overmoed heeft
hij – naar hijzelf uiteenzet – het aangedurfd dit stuk te verduitsen,
hoe archaistisch en ongewoon de taal van de auteur ook was en –
meld : Herodotus (1535) , Isocrates (1517) , Lucianus (o.m. 1507, 1528) ,
Thucydides (1533) en Xenophon (1525, 1540).
Cfr. ook de Ecclesiastica von Eusebius Caesariensis bij ons, nl. Die Historie
die men heet Ecclesiastica, die te Antwerpen in 1534 van de persen van
Gevaert van der Haghen kwam. Van op het titelblad wordt men reeds ingelicht over de basistekst, nl. een Latijnse bewerking van Ruffinus : „Eerst
ghetranslateert wten Griexsche doer den priester Ruffinum / Ende nv (tot
ghemeynen oirbore) ouerghesedt in onser duytscher spraken". Cfr. M. Nijhoff
en M. E. Kronenberg : Nederlandsche Bibliographie van 1500 tot 1540. Dl. I.
's-Gravenhage, 1923. Nr. 883, p. 320.
(80) Op het titelblad van een Nederlandse vertaling van het apocrief geschrift Die Testamenten der twelff partriarchen van 1540 leest men o.m. het
volgende : „t Oeuergeset wt den Greecschen in Latijnscher talen / doer den
erwerdigen Bysschop van Lyncol / Heere Robbert Grosse Testo / Anna 1242
vnde Anno 1538 in gemeyner duytscher spraken ghetranslatiert". Cfr. M.
Nijhoff en M. E. Kronenberg : Nederlandsche Bibliographie van 1500 tot
1540. Dl. I. 's-Gravenhage, 1923. Nr. 1999, p. 712. – Of nog : het geval
van een Antwerpse druk van 1537 van een Franse uitgave (een Engelse was
reeds in 1535 verschenen, eveneens te Antwerpen, doch bij een andere drukker) van de Psalmorum omnium paraphrastica interpretatio van de Leuvense
hoogleraar Johannes Campensis ! Daarin leest men o.a. : „Sensuit apres le petit
Traictie du sainct Athanase sur le liure des Psalmes / Translatee du Grec en
Latin par Iehan Reuclin / et maintenant en Ian .M.ccccc. XXX vij. traduict en
Franchois". Cfr. M. Nijhoff en M. E. Kronenberg : Nederlandsche Bibliographie van 1500 tot 1540. Dl. II. 's-Gravenhage, 1940. Nr. 3260, p. 504.
(81) Apuleius : Ain Schoen Lieblich / auch kurtzweylig gedichte Luc*
Apuleij von ainem gulden Esel / ... grundtlich verdeutscht / durch Herren
Johan Sieder. Augsburg, 1538.
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voegt hij erbij – hoe misleidend het Latijnse voorschrift dat hij bezigen
moest ook zijn mocht. Inderdaad, z.i. ging de „maker" van de Latijnse
versie niet vrij uit ; en zeer zwaar was dan ook de taak van de Duitse
vertaler, die in de ban van dit geschrift gekomen was, uitgevallen (82).
Of neem het geval van C. Hedio. Deze klaagt b.v. over zijn voorschrift, d.i. de Latijnse versie die Ruffinus van het Griekse werk van
Flavius josephus maakte. Deze Romeinse „bewerker" heeft vaak
„nit wenig gesaumet" en meteen een heldere weergave van wat Josephus eigenlijk bedoeld moet hebben moeilijk gemaakt (").
De zaak wordt nog bedenkelijker en moeilijker voor een gewetensvolle vertaler wanneer hij weet dat zijn Latijnse basistekst een vertaling of bewerking is van onbetrouwbare versies van b.v. Grieks werk.
De Straatsburgse drukker Theodosius Rihel kan bier als getuige optreden. Inderdaad, in een van zijn uitgaven vermeldt hij als een van
de oorzaken van de gebrekkigheid van een Duitse vertaling het feit
dat een overzetter een vervalste of foutieve basistekst gebruiken moest,
tekst die zelf reeds een vertaling was van versies die sporen van
vervalsing vertoonden (84).
Kan men zich hachelijker situatie en lot voor een plichtbewust
vertaler indenken ? In dergelijke omstandigheden een betrouwbare
(82) Het gevoelen dat de ontspanning, die de lectuur van dit werkje hem
gebracht had, ook anderen aangenaam en nuttig zijn kon heeft hem „bewegt /
dasselb buechlin ihn teutsche sprach zilbringen / wiewol vber mein vermoegen
/ nach dem sick Apuleius vast alter verlegner wort / vnd vnbrauchs halben
rostig vnd schymlicht / gebraucht / dasselb / vnnd darn auch das das lateinisch Belch vast vngerecht gewest / mit grosse arbeit gemacht hat / bis ich
den esel nun teutsch reden geloert hab / ...". Cfr. fol. [a iijj in uitg. van
1538.
Zoeven werd — in een ander verband dan — op deze vertaling van Johann
Sieder gewezen.
(83) In zijn „Vorred" tot zijn vertaling van de volledige werken van
Flavius Josephus : josephus Teutsch. (Strassburg, 1531) fol. vv01 schrijft
hij het volgende : „Mich hat offt der verlateiner Ruffinus nit wenig gesaumet / das ich dest minder iiberall so helle sententz hab moegen treffen /
Os wol were gilt gwesen. Auss bOsem latein gilt teiitsch zel machen ist nit
yedermans ding".
(84) Titus Livius & Lucius Florus : Von Ankunfft vnnd Vrsprung des
Roemischen Reichs. Strassburg, Th. Rihel, 1574. Cfr. fol. * iij : misslagen in
vertalingen zijn talrijk zegt Th. Rihel in de „Vorrede". „Vnd kommt solcher
vnfall daher lass ... die / so Griechische Auctores vertieren / ... auch falscher
Truck vnd Exemplarien gebrauchen : Wie kan denn nuh die Teutsch oder
Franzoesisch Translation / welche auss der Latinischen / die nicht gut gewesen / genommen / gerecht vnd Just geachtet werden ?".
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en licht verstaanbare vertaling te leveren was inderdaad Been werk
dat voor de eerste de beste weggelegd was. Dit was „nit yedermans
dine,
Nu moet erkend dat niet alle vertalers in deze vorm van tekstoverlevering een bron van moeilijkheden zagen of zochten.
Zo bestaat er b.v. een heel vroege Duitse versie van Lucius sive
Asinus. Poggio, de Florentijn, vertaalde dit stuk van het oorspronkelijke Grieks in 't Latijn ; en Niklas von Wyle zette deze Latijnse
versie in een Duitse over. Dit leren we uit het colofon van de lste
druk van 1478 ("). Een toespeling op problemen inzake tekstoverlevering of interpretatie die bij het overzetten zouden opgedoken
zijn, komt zelfs in de inleiding van de vertaler niet voor ; het blijft
daar bij een laconieke, zakelijke mededeling betreffende het avontuur van het vertalen (").
Voor de Duitse vertaling van het stuk van Lucianus, nl. diens
Calumniae non temere credendum, ging men dezelfde weg : via de
Latijnse versie ervan leverde Dietrich von Pleningen reeds in 't begin
van de XVIde eeuw een Duitse overzetting ( 87). Hier, al evenmin als
daar, wordt er op moeilijkheden bij de vertaling gewezen die op deze
onrechtstreekse overbrenging van de tekst zouden kunnen teruggaan.
(85) Het gaat hier over de druk te Augsburg door L Hohenwang. Het
colofon : „Hye endet der guldin esel durch lucium apuleium in kriechischer
zungen beschriben darnach durch poggium florentinum in latin transferiert
vnd zu letst von niclas von wyle geteuetschet".
Nicolai von Weil ...
(86) Lucianus : Translation. oder Defitschungen
Augsburg, H. Steiner, 1536. Cfr. daarin : „Die Dreytzehent Translation /
Vorrede Nicolai von Weil / der dreytzehenden Translation. Inn das gedicht
Lucian Poete / wie einer zu einem guldin Esel warde : ...". Daarin fol.
LXVII : „Pogius Florentinus hat Gnaediger Herr von Griechischer zungen
Lateinischer gebracht / vnd Transferiert / ein wundersams gedicht / von
das selbig
Luciano ... gemachet : ... Nun bin ich offt gebeten wordenn
Lateinisch gedicht weytter auch inn das Teiitsc.h zu bringen / damit die
menschen des Lateins vngelert / dise wunderpare geschicht auch moechten
verstehn / vnnd sich deren zu kurtzweyl gebrauchen".
(87) Lucianus : Von Klaffern. Hernachvolgen Zway puechlein das ein
Lucianus : vnd das ander Poggius beschriben haben Landshut, J. Weissenburger, 1516. In deze uitg. op fol. [A ij v.) : Dietrich von Pleningen verI-AA 1de een „Luciani des kriechischen : orators BuechLi das er in kriechischer
zungen vns verlassen hat" ... „woellichs birch newlichen durch den ... Friesen
Rodolfen Agricolam meinen preceptor : saeliger gedechtnus zu latin transferiert
warden ist : das hab ich E. F. G. zu nutz vnnd ere : jn vnser hochtiitsche
sprach gepracht ...".
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De Elzasser Hieronymus Boner, die rond 't midden van de XVIde
eeuw overleed, bezorgde een Duitse versie van de Historiae van de
Griekse historiograaf Herodianus. Op basis van een Latijnse versie
van deze Griekse oorspronkelijke tekst kwam deze Duitse vertaling tot
stand ; en moeten wij het titelblad geloven, dan was Angelus Politianus de auteur van deze Latijnse tekst ( 88). In elk geval, Boners stuk
kende succes ; een jaas na de eerste druk (1531) verscheen er reeds
een tweede (1532) en in 1535 een derde (89).
Een ander geval ? !
Een Duitse versie van de Philippicae van Demosthenes werd in.
1543 in Augsburg uitgegeven. De vertaler ervan was dezelfde Hieronymus Boner en de uitgever dezelfde H. Steiner. Op het titelblad van
deze uitgave staat to lezen : „Erstlich auss Griechisther spraach inns
Latein / Nachmaln durch ... Hieronymum Boner ... auss dem Latein
inns Teiitsch transferiert vnd beschriben" ( 90) ; volgens fol. [A ijvi
geschiedde de vertaling uit 't Grieks in het Latijn slechts korte tijd
voor de vertaling in 't Duits aangevat werd (").
De Duitse vertaling van de Secreta Secretorum van Aristoteles die
Johann Lorchner maakte – denkelijk nog voor 1500 -- was op een
Latijnse versie gebaseerd ; deze laatste ging niet op de Griekse tekst
zelf terug, maar wel op een Arabische vertaling van het werk van
Aristoteles (").
*

Het kon niet anders of het doorgeven van werk van Griekse schrijvers
in een Latijnse versie moest verwarring stichten, en dit niet alleen in
(88) Herodianus : Der Fiirtrefflich Griechisch geschichtschreiber Herodianus / den der Hochgelert Angelus Politianus inn das Latein / vnd Hieronymus
Boner in nachuolgend Teutsch pracht. Augsburg, H. Steiner, 1532.
(89) Fr.-J. Worstbrock : Deutsche Antikerezeption 1450-1550. Teil I. Boppard a. Rhein, 1976. Cfr. p. 75.
(90) Demosthenes : Vler Schoene vnd zierliche Orationes oder Reden ...
Demosthenis. Augsburg, H. Steiner, 1543.
(91) Demosthenes : Vier Schoene vnd zierliche Orationes oder Reden ...
Demosthenis. Augsburg, H. Steiner, 1543. Cfr. fol. [A ij vcg : „So hab ich
jetzt die gedachten vier Orationen / so kurtzlich auss dem griechischen inn
das volgend teiitsch gebracht".
(92) Aristoteles : Das alley edlest vnnd bewertest Regiment der gesundtheit ... Auss Arabischer Sprach durch Mayster Philipsen ... In das Latein
verwandelt / Nachmals auss dem Latein in das Teutsch gebracht / Bey Doctor
Johann Lorchner. Augsburg, H. Steiner, 1530.
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het vlak van de tekstproblematiek, doch ook op het stuk van de
identiteit van de auteurs zelf.
Inderdaad, het komt voor dat Griekse schrijvers van wie geschriften
in Latijnse vertaling of bewerking in 't Westen in omloop gekomen
waren, tot in de XVIde eeuw zelfs, als Romeinen beschouwd werden,
die als geleerden uiteraard het Latijn als hun medium hanteerden.
Wie b.v. het titelblad van de Antwerpse druk van Den Roseghaert
vanden bevruchten vrouwen van 1529 doorloopt zal daaruit leren dat
deze uitgave „vermeerdert [weft] wt die boecken van die alder
expeertste scriuers die van deser materien [...) int latijn gescreuen
hebben". De uitgever ontrolt dan een lijst van deze „Latijnse" schrijvers ; deze ziet er uit als volgt : „Albertus magnus / Aristoteles /
Plinius / Auicenna / & Marcus Varro / ende meer ander" (93).
Dit door elkander klotsen van de namen van een Zwaab, een Griek,
twee Romeinen en een Pers hoort men nog in andere officina's in
't Antwerpse, nl. in het drukkersatelier van W. Vorsterman, in dit
van Jan van Ghelen en in dit van Simon Cock. Inderdaad, dezelfde
lijst komt voor in de druk die W. Vorsterman in 1530 to Antwerpen
drukte, in de uitgave van Jan van Ghelen (ca. 1540) en in deze die
Simon Cock ook rand die tijd op de markt bracht (").
*

Vertalingen van Griekse geschriften in een westerse landstaal werden
eveneens soms gebaseerd op reeds bestaande vertalingen in een andere
volkstaal. Een typisch voorbeeld is Aesopus, waarvan het zgn. levee
en de fabels uit het Grieks en „Dwelck altesamen wt den Latijn in
Franchoys ouergheset sijn... Ende daer nae wt den Franchoys in onser
Duytscher spraken ..." vertaald werden ; andere fabels zijn dan weer
„wt dat Latijn in onser Duytscher spraken" overgezet ("). En zo kan
er, zelfs voor ons taalgebied, naar verschillende gevallen verwezen
worden (96).
(93) Cfr. M. Nijhoff en M. E. Kronenberg : Nederlandsche Bibliographie
van 1500 tot 1540. Dl. I. 's-Gravenhage, 1923. Nr. 1832, p. 654.
(94) Cfr. M. Nijhoff en M. E. Kronenberg : Nederlandsche Bibliographie
van 1500 tot 1540. Dl. I. 's-Gravenhage, 1923. Nrs. 1833, 1834, 1835,
p. 655-656.
(95) M. Nijhoff en M. E. Kronenberg : Nederlandsche Bibliographie van
1500 tot 1540. Dl. II. 's-Gravenhage, 1940. Cfr. Nr. 2247, p. 13.
(96) Den grooten Cathoon ... (Antwerpen, Cl. de Graeve, 1519) werd
„wten walschen in duytschen ... ghetranslateert ...". Cfr. M. Nijhoff en
M. E. Kronenberg : Nederlandsche Bibliographie van 1500 tot 1540. Dl. I.
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John Wylkinson vertaalde een stuk van Aristoteles, ni. diens Ethica,
uit het Italiaans ( 97), en de Engelse versie van de Politica van deze
Griekse wijsgeer en veelzijdige geleerde – vertaling die tegen het einde
van de eeuw te Londen verscheen – was door een zekere I. D. uit het
Frans overgezet (98). Zo werden eveneens tien „boeken" van de Bias
door Arthur Hall vertaald, niet uit het Grieks ; ook niet uit het Latijn,
doch uit het Frans ( 99). In het midden van de XVIde eeuw verscheen
te London een Engelse vertaling van de de Bello Peloponnesiaco van
Thucydides van de hand van Thomas Nicolls „citezeine and Goldesmyth of London" (100)).De basistekst hier was een Franse vertaling.
*

Ook Latijns litterair goed werd niet altijd rechtstreeks overgeheveld ;
een vreemde distilleerkolf werd soms als tussenschakel opgesteld.
Een geval wens ik hier te citeren, omdat het tevens een bewijs
temeer is van de vakmanschappelijke eerlijkheid die toen in sommige
vertalers leefde.
Het gaat hem hier over The Booke of friendeship, gedrukt in 1550
te London als vertaling van de de Amicitia van Cicero. John Harington
zorgde voor de Engelse bewerking op basis van een Franse versie
van dit tractaat ("1). Macaber detail : gedurende zijn gevangenschap
in de Tower had hij Frans geleerd. Opmerkenswaard is echter in
't bijzonder dat, al had J. Harington benevens „the learned" ook
,.the vnlatined" op 't oog, het zijn wil en wens was dat zijn lezers
– wie zij ook zijn zouden – de juiste weergave van de echte Cicero's-Gravenhage, 1923. Nr. 542, p. 202. — Dit geldt eveneens voor niet-kiassiek
werk. Cfr. b.v. Dboeck-der-inghelen ... (Brussel, 1517) werd „ ... ghetranslateert wten franchayse in duitsce ...". Het werk was oorspronkelijk in
't Latijn geschreven. Cfr. M. Nijhoff en M. E. Kronenberg : Nederlandsche
Bibliographie van 1500 tot 1540. Dl. I. 's-Gravenhage, 1923. Nr. 431, p. 160.
(97) „I therefore ... haue translated this bake of the Ethiques of Aristotle,
out of Italian into our vulgare toting ..." schreef „Jhon Wylkinson" in zijn
opdracht aan „Edward Earle of Derby" in : The Ethiques of Aristotle ...
London, 1547. Cfr. fol. (A ij'o).
(98) Aristoteles : Aristotles Politiques, or Discourses of Gouerment. London,
1598. Cfr. titelblad.
(99) Homerus : Ten Books of Homers Blades translated out of French. By
Arthur Hall. London, R. Newberrie, 1581.
(100) Thucydides : The hystory writtone by Thucidides the Athenyan of
the warre translated oute of Frenche into the Englysh language by Thomas
Nicolls. London, 1550.
(101) M. T. Cicero : The Booke of friendeship. London, 1550.
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tekst voor zich hebben zouden. Daarom had hij een collatie van de
Latijnse tekst met zijn vertaling laten uitvoeren ("2). Het beste, d.i.
Cicero's ideeEn en formulering, was niet te goed voor hen.
Het werk van de Griekse geschiedschrijver Diodorus Siculus, of
althans zijn Historia, werd betrekkelijk vroeg in 't Westen in omloop
gebracht ; uiteraard 't eerst in 't Latijn door Italiaanse bewerkers.
Italiaanse en Duitse versies van de Historia werden eveneens in de
loop van de XVIde eeuw gemaakt en gedrukt ; Franse eveneens, en
het is het fragment, (nl. XVIII-XX) , dat de prolifieke Franse vertaler
C. de Seyssel in 1530 heeft laten drukken, dat in 1569 in 't Engels
overgezet werd door Thomas Stocker en bij Bynneman in 1569 in
London van de pers kwam ("3).
Vaststellen dat Nederlandstaligen niet immer rechtstreeks uit het
Grieks of zelfs uit 't Latijn de klassieke schrijvers vertaald hebben
mag dan ook geen verwondering baren. De wet van de geringste
inspanning liet zich hier ook gelden.
Ter illustratie een geval ; een van de Cato-drukken !
Op het titeiblad van Den grooten Cathoon, bewerking van de
Disticha Catonis die in Antwerpen in 1519 verscheen, staat te lezen
dat dit werk „wten walschen in duytschen nv eerst ghetranslateert"
werd (104).
*

Als curiosum kan hier allicht het geval aangehaald van een. vertaler
die van de taal, waarin een gedicht oorspronkelijk gesteld was, geen
woord afwist en het toch waagde een bewerking te leveren van een
(102) M. T. Cicero : The Booke of friendeship. London, 1550. Cfr. fol.
[A iij vc. )-A iiij : „ ... and to thende the sence might not be chaunged, nor
the goodnes of the matter by shift of tounges, muche mi // nished, I caused
it to be conferred with the latine auctor ...". — In diezelfde geest valt waarschijnlijk ook de titel te lezen en te interpreteren van een Frame vertaling van
de Politica van Plutarchus : „Politiques de Plutarche ... translaties de Grec
en Latin par le Seigneur Nicole Sagundin. Et a present de Langues Grecque
& Latine en Langaige francois par Maistre Geofroy Tory de Bourges. Paris,
1532.
(103) Diodorus Siculus : A righte noble and pleasant History of the
Successors of Alexander. London, Bynneman, 1569.
(104) Cfr. M. Nijhoff en M. E. Kronenberg : Nederlandsche Bibliographie
van 1500 tot 1540. Dl. I. 's-Gravenhage, 1923. Nr. 542, p. 202. Op het verso

van het schutblad van het exemplaar (11385 Ki) van het British Museum
is er een handschriftelijke nota aangebracht ; volgens deze aantekening werd
deze Ndl. tekst uit het Latijn vertaald !
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overzetting van dit poeem, overzetting die meer dan Brie eeuwen te
voren gemaakt werd.
Dit is inderdaad het avontuur dat Ovidius in Duitsiand beleefde.
In 1545, en dan nog in Mainz, verscheen bij de grote drukker-uitgever
Ivo Schaffer een nadichting van zijn Metamorphosis van de hand
van Georg Wickram, en dit op basis van een Duitse versie, die
Albrecht van Halberstadt in 1212 ,gemaakt had. En dezelfde Wickram
schreef zonder enige omhaal in de opdracht van zijn „verbeterde„vertaling” dat hij geen Latijn kende : „dann ich dess Lateins gar
vnkundig bin" (106,) .Komt daarbij dat hijzelf klaagt over de onverstaanbaarheid van de Duitse versie van Albrecht von Halberstadt.
Zijn uitspraak in dezen is dan ook bijzonder hard : deze Middelhoogduitse bewerking is, naar hij beweert, onverstaanbaar voor een Duits
lezer van de XVIde eeuw : zij kan „ ... mit keynem verstand gelesen ... werden" (106,) .Opvallend is dat z.i. dit te wijten is en aan
de taal en aan de verstechniek die Albrecht von Halberstadt bezigde ("7). De mogelijkheid dat deze duisterheid van de tekst van 1212
in sommige passages gebeurlijk zou kunnen ontstaan zijn uit een
verkeerd begrip van de Latijnse tekst, laat hij, als Latijnonkundige,
wijselijk in het midden.
*

Dat oorspronkelijk werk van ene landstaal in een andere rechtstreeks
werd overgezet ligt in de lijn van de normale gang der dingen ; dat
hoeft geen bewijs noch verklaring.
Toch bereikten soms werken, die in een „modeme" westerse taal
geschreven waren, een ander, vreemd taalgebied langs een vertaling
(105) P. Ovidius Naso : ... Metamorphosis [ ... Etwan durch ... M. Albrechten von Halberstat inn Reime Weiss verteutscht / fez erstlich gebessert
... / durch Georg Wickram zu Colmar. Mainz, Ivo SchOffer, 1545. Cfr. fol.
a ij : „ ... wiewol eilwer Veste nit meynen soil / mich so erfaren sein inn.
Latinischer sprach / dass ich diss Buch auss dem Latein transferiert hab 7
dann ich dess Lateins gar vnkundig binn".
(106) p. Ovidius Naso : ... Metamorphosis ... Mainz, Ivo SchOffer, 1545.
Cfr. fol. a ij : „ ... Albrecht von Halberstatt / auss dem landt Sachsen / der
selbig mit grosser arbeyt dise fiinfzehen Bucher tsicj inn reimen gestelt /
wie aber semliche reimen geschriben seind / werden an volgendem Blatt inn
seiner Vorred / die ich nit hab enderen woellen / gelesen / wiewol ich die
inn keynen weg schelten kan / so seind sie doch mit solchemm alten Teiitsch
vnd kurtzen versen gemachet / so dass sie mit keynem verstand gelesen.
moegen werden".
(107) Cfr. voorgaande voetnoot.
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in de Internationale taal van toen (en zelfs van veel later !), nl. het
Latijn.
De rol die het Frans en daarna het Duits in dezen gespeeld hebben
en soms nu nog spelen, dock die thans in feite voor het grootste deel
door het Engels overgenomen werd, viel toen het Latijn te beurt, en
niet noodzakelijk in de wetenschappelijke context alleen. Inderdaad,
boert en satire, zowel als doodernstige mededeling van wijsheid en
kennis, of zelfs van mystieke ervaringen, zoals ze in moderne westerse
talen waren verwoord, konden toen in Latijnse overzettingen over de
taalgrenzen been overgeheveld warden.
In feite is het toepassen van dit procede het doortrekken van
verbindingslijnen die reeds in de Middeleeuwen, soms enkel aangezet,
meestal echter zwaar uitgestippeld waren en gevolgd werden. Ook
toen werd door middel van Latijnse vertalingen litterair werk, dat in
een of andere landstaal geschreven was, naar andere taalgebieden
„overgezet".
En nu denke men maar liefst niet dat het hier alleen am werken
over mystiek en devotie ging. In de Middeleeuwen zomin als in de
XVIde eeuw !
Enigszins bevreemdend is echter dat deze overheveling in bepaalde
gevallen van uit nochtans machtig grate, dock ongelukkig sterk opgesplinterde taalgebieden nog in de XVIde eeuw via het Latijn gebeuren moest.
Ter illustratie een Duits en een Italiaans geval !
Sebastian Brant schreef toch zijn Narrenschiff in 't Duits ; een van
de talrijke Nederlandse versies ervan kwam bij ons in 1584 van de
pers. In het woord „Tot den Christelijcken Leser" verklaart de uitgever Jan van Ghelen dat hij dit stuk, ten behoeve van dezen „die
niet dan Duytsch alsoomen in Neder-landen spreect en connen"
„ouerghestelt ende getranslateert" heeft „wten Latijne" ( 108). Gecontroleerd heb ik het niet ; men bedenke echter hierbij dat vroegere
uitgaven van Nederlandse versies, nl. van 1500 en van 1505, „wt den
latijne ende walsche / in duytsche verstelt" zijn ! Deze werden te
Parijs gedrukt (109).
En dan het geval van Americo Vespucci° !
(108) Sebastian Brant : Der Sotten Schip. Antwerpen, Jan van Ghelen,

1584. Cfr. fol. A2.

(109) M. Nijhoff en M. E. Kronenberg : Nederlandsche Bibliographie van
Cfr. Nrs. 2555-1556, p. 169-170.

1500 tot 1540. Dl. II. 's-Gravenhage, 1940.
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Italiaans was blijkbaar toch in de XVIde eeuw een taal die in de
Nederlanden een zekere verspreiding kende ! Waarom heeft dan de
vertaler van het werk van Vespuccio over de Nieuwe Wereld een
Latijnse vertaling ervan als basistekst voor zijn Nederlandse versie
genomen ? Want „Van der nieuwer werelt" „is ghetranslateert ende
ouerghestelt wt dat ytaliaensthi in latijn : ende voordt wten latijne in
duytscher spraken...". Was hij, de vertaler van bij ons, zó ander de
indruk van deze Latijnse uitgave die pas te Antwerpen van de pers
gekomen was ( 110) : Chi lo sa ?
*
**

Wie vreugde beleeft, niet alleen aan bloem en bloeisel, maar ook aan
't rijke sap en 't geurend vlees van vrucht en fruit, blijft niet in de
ban van lijn en kleur alleen, doch zint op wat de kern hem brengen
kan.
Wie literatuur hanteert blijft niet bij 't formele alleen stilstaan ;
hij zal trachten door te dringen tot het hart van 't andere element dat
ook wezenlijk telt en in en door bet werk verwoord wordt.
Dit is ook wat de vroegere vertaler deed die niet alleen lafenis voor
zijn dorst naar schoonheid, maar ook verrijking van zijn kennis en
herbronning van zijn levenswijsheid zocht, voor hem en ook voor de
„anderen".
En plukken deed hij dan ! Uitlezen ! M.a.w. de vertaler stond meteen noodgedwongen voor een keuze, op welke basis deze ook gebeuren mocht, soms zelfs voor een aaneenschakeling van beslissingen
over nemen of laten, waarvan elke beslissing op de verschillende
trappen van zijn vertaalactiviteit opgedrongen worden kon.
Inderdaad, uit wat voorafgaat moet wel gebleken zijn, meen ik
althans, dat om redenen van morele of dogmatische aard een vertaling van een of ander antiek of modern werk achterwege gelaten
worden kon. Cook hij, die gebeurlijk aan het maken van een vertaling
van een bepaald geschrift gedacht had, en bij nader toezicht, soms
zelfs na rijp en lang beraad, om redenen van dezelfde aard van zijn
plan afzag, had eveneens moeten kiezen, en had gekozen.
(110)
k ) M. Nijhoff en M. E. Kronenberg : Nederlandsche Bibliographie van
1500 tot 1540. Dl. I. 's-Gravenhage, 1923. Cfr. p. 763, nr. 2154. De Latijnse

uitgave waarvan sprake verscheen eveneens te Antwerpen ca. 1504, de Nd!.
versie, van de persen van Jan van Doesborch, ca. 1507.
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Aangenomen mag warden dat deze keuze niet altijd even licht
meet geweest zijn, zelfs als de beslissing om verstek te laten gaan
voor de eerste spadesteek viel.
Bij 't nemen van een besluit in een of andere zin – vertalen of
niet vertalen – was het echter de „inhoud" van het geschrift als
dusdanig alleen niet die de keuze voor sommigen bemoeilijkte ; ook
de „persoon" van de vertaler-in-spe speelde hier soms een rol. Inderdaad, de maatschappelijke stand, of het beroep, of de leeftijd van de
vertaler werd af en toe als voorwendsel ingeroepen om het idee van
het vertalen van een werk te verwerpen, of om het verwezenlijken
van een overzettting ervan door anderen af te keuren, of... te verantwoorden.
op de onverenigbaarheid van de wezenlijke aard van het werk –
het te vertalen of het vertaalde – en de personaliteit van de vertaler
werd toentertijd herhaaldelijk gewezen. Het onbehoorlijke van het
maken en verspreiden van de vertaling van zekere werken door een
persoon van een bepaald beroep, stand of leeftijd werd meer dan
eens door criticasters aan de kaak gesteld. Het voorkomen van dergelijke uitvallen tegen sommige vertalers en uitgevers kan gedeeltelijk
verld.aren waarom een overzetter, die vermoeden mocht dat schampere
critiek op dit stuk hem niet zou bespaard blijven, in de liminaria van
zijn gepubliceerde vertaling een preventief aanvalsmaneuver inzette.
Uit andere voorwoorden, voorberichten of opdrachten kunnen dan
weer echo's opgevangen warden van de reacties van vertalers op
afbrekende critiek die elders uitgebracht werd.
*

De novelle over Lucretia en Euryolus, nl. de de Duobus amantibus,
die Aeneas Sylvius, als jonge pauselijke secretaris schreef, was gebaseerd op een berucht geval uit de chronique scandaleuse van die tijd.
Bij ons zou er reeds v6Or 1530 een anonieme Nederlandse bewerking
bestaan hebben ( 111 ) ; een Engelse versie ervan verscheen te Antwerpen rand 1515 (" 2). In elk geval in Duitsland bezorgde een drukker
van Augsburg in 1536 een stel vertalingen van Niklas von Wyle,
waaronder een Duitse versie van hetzelfde verhaal van Aeneas Syl(111)) M. Nijhoff en M. E. Kronenberg : Nederlandsche Bibliographie van
1500 tot 1540. Dl. III. 's-Gravenhage, 1942. Cfr. Nr. 013, p. 2-3.
(112)
k ) M. Nijhoff en M. E. Kronenberg : Nederlandsche Bibliographie van
1500 tot 1540. Dl. II. 's-Gravenhage, 1940. Cfr. Nr. 2240, p. 9. Dit werk
zou bij Jan van Doesborch gedrukt zijn.
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vius. Niklas von Wyle, de Duitse vertaler, wist dat zijn tijd- en
landgenoten hem verwijten zouden tijd en moeite gestoken te hebben
in een werk dat meer kwaads dan goeds bevatte. Aanvaarden kon
men niet dat hij op zo'n hoge leeftijd en van uit zo'n verheven status
zich tot zo iets laags verleiden liet : „inn solchem alter vnd wesen
seins stands" ( 113 ) Hijzelf echter meende dat hij door zijn vertaalwerk nuttige lectuur met een aantrekkelijke inslag bezorgde. Waarom
dan niet doen wat anderen reeds voor hem gedaan hadden ; temeer
daar de auteur van ditzelfde verhaal, Aeneas Sylvius, later paus geworden was ? !
Werden ouderen van dagen soms scherp op de vingers gekeken
wanneer zij zich aan het overzetten van bepaalde geschriften van
lichter allooi waagden – denk even aan het verwijt dat Niklas von
Wyle over zijn „Alter" te horen kreeg ! – de jeugdige leeftijd van
een vertaler was soms eveneens een bron, zoniet van er,gemis, dan
toch van argwaan en mistrouwen.
Deze houding van bepaalde lezers belette niet dat de jonge Thomas
Lancaster ( 114), die toen amper een goeie 17 jaar oud was ( 115) en
die daarenboven, naar eigen zeggen, slechts een wankele taal- en
talenkennis bezat ( 116 ), de vertaling ondernemen durfde van een
werk dat in 't Latijn gesteld was en waarvan het onderwerp bovendien zwaar en moeilijk uitviel (117).
(113) Cfr. Translation oder Deiitschungen ... Nicolai von Weil. Augsburg,
H. Steiner, 1536. Cfr. A iiij : „Die selben Lateinischen beschreybunge ich yetz
zu etlicher muessiger zeyt (deco mir doch wenig verlihen wirt) inn discs
Teiitsch hab gebracht / vnd Transferiert / vnd zweyflen nit / dann das vil
verkerer / sollich meyn. werck / als ein ding / mer args dann gilts lerende /
scheiten werden : vnd mich schumpfieren / als einen man / der inn solchem
alter vnd wesen seins stands / des billicher hette gefeyret :".
(114) Het is een veeleer „laat" voorbeeld, nl. Famianus Strada : The Siege
of Antwerp. Written in Latin by Famianvs Strada, Englished by Thomas
Lancaster, Gent. London, H. Moseley, 1656.

(115)In het voorwoord : „The Translator to the Reader" o.m. het volgende : „But how can that bee expected from a Schoole-boy ? for neither by age,
nor knowledge, dare I assume more to my self e, having not passed the
eighteenth yeare of my age, nor saluted any University, or Schoole of more
eminent learning ...".
(116) In de opdracht (fol. A 2) erkent hij dat hij is „so little verst in the
curiosity of either language.
(117) In de opdracht (fol. A 2) heeft hij het over „the subject being so
serious". In het voorwoord komt hij hierop andermaal terug, waar hij zich
uitlaat over zijn schrale contacten met geleerden en schrijvers die stijlgevoel
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Begrijpelijk wordt dan ook de aandrang waarmede hij zijn schutsheer verzocht hem welwillend in zijn beseherming te nemen.
De dichter Valentin Boltz van Ruffach was in kerkdienst ; toch was
hij, zoals onze Erasmus, een groot bewonderaar van Terentius die hij
dan ook ten behoeve van de „armen schillerlin" vertaalde. Hij ook
wist dat critiek zijn aandeel zijn zou ; doch daardoor liet hij zich niet
afschrikken. Inderdaad, in 1540 liet hij een vertaling verschijnen van
de nog bewaarde blijspelen van Terentius, met o.m. de bedenking :
„Darab werden sich onzweiffel auch etliche vngelerte verwaente
Theologi streiissen : das ich als ein kirchen diener / mid): solcher
weltfreydiger I schimpffiger / fleischlicher matery vndernimm" (118) ,
Uit het Engels taalgebied is het zo moeilijk niet soortgelijke gevallen te vermelden. Een katholiek priester, Alexander Barclay, was niet
alleen de dichter van pastorale stukken ; naast deze herdersdichten is
er nog van zijn hand een vertaling van het Narrenschiff van S. Brant ;
hij bezorgde – denkelijk in 1520 – een Engelse versie van de Bellum
Jugurthinum. In het voorwoord tot dit laatste geschrift, nl. zijn Warre
... against lugurth wijst hij de verwijten of die hij zeker was te
moeten horen.
Als man van God en als beoefenaar van een godsdienst, die de
beleving van peis en vrede met God en met de mensen voorhoudt
en oplegt, mocht hij zich niet met het vertalen van dit soort werk
inlaten. Het zou niet passen en zelfs tegen het wezen van zijn geloof
ingaan dat hij zich met krijgsvoering, of met welke worm van krijgsgeweld ook zou bezighouden (119).
De verdediging van A. Barclay was snedig en kort : de studie van
de geschiedenis kunnen beoefenen is een zegen voor de enkeling en
voor de gemeenschap. Het nut en de noodzakelijkheid ervan te willen
negeren is een uiting van waanzinnigheid en van kwaadaardigheid.
hebben, met het gevalg dat hij zich „less able to treate of so serious a
subject" voelt.
(118) P. Terentius : Publij Terentii Aphri sechs verteutschte Comedien ...
transferiert. Durch Valentin Boltz. Tubingen, U. Morhart, 1540. Cfr. fol. A iij.
(119) Sallustius : Here begynneth the famous cronycle of the warre which
the romayns had against Iugurth. London, 1520 ( ?). Cfr. fol. a v : „ ... But
I clout nat : but that some calurnnyous detractours shat maligne agaynst this
my besynes and profitable labour / sayeng that to a preest and man professed
to obseruance of religion : it is farre contrary and dysagreynge to intermyt
hymselfe with warfare : or to intermyt with thyngs of batayle aither by dedes
/ counsel / ar writynge ...".
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Alexander Barclay was de enige niet die als vertaler van een bepaald werk aangevallen werd omdat hij tot de geestelijkheid behoorde.
Ten anderen, niet alleen „roomsen" werden om die reden belaagd en
belasterd ; ook in het kamp van de Puriteinen werd men in deze
aangelegenheid geleidelijk meer en meer anti, strenger en strakker.
Inderdaad, wie de pen hanteren kon en vertaalde werd vaak in deze
kringen aangevallen omdat het vertalen synoniem geworden was van
het verspillen van tijd aan beuzelarijen, „trifles" ! Behoorde de vertaler daarenboven tot de geestelijke stand dan werd het geval nog
erger.
Thomas Drant, een classicus en een Puritein „van de strenge observantie", daarenboven „domestic chaplain to Archbishop Grindal",
nam dit niet, hij die een fragment van Homerus had vertaald, en
Pro Archia van Cicero overgezet, en de Sermones, Epistolae en Ars
poetica van Horatius in een Engelse versie in 1566-1567 liet drukken.
Dit vertalen was zwaar werk ; deze geschriften lezen zware lectuur ;
dock „good thyngs are hard, and euyl things are easye". Zo luidde
zijn uitspraak, en vandaar zijn andere stelling : het succes van lichtere
literatuur ligt te zoeken in haar gemakkelijke toegankelijkheid en
oppervlakkigheid ; voor hem zijn dat „tryfles", „venenouse Allectyues,
and sweete vanityes". Zich daarmee inlaten „wyth suche trashe" –
is de kans verkijken om kennis en wijsheid op te doen. Is het lezen
van de geschriften van een Cicero, van een Horatius zware lectuur,
juist daarom is het zo lonend. Dat geldt ook voor de schrijver (en
meteen voor de vertaler) : voor hem valt het leveren van dergelijk
werk heel wat moeilijker uit dan het schrijven van fictionele literatuur (120).
Verwonderen moet het dan ook niet dat op het titelblad van de
Engelse vertaling van de Satyrae van Horatius dezelfde Thomas Drant
drukken liet : „Enghyshed accordyng to the prescription of Saint

(120) Horatius : His Arte of Poetrie pistles and Satyrs Englished ... by
Thomas Drant. London, 1567. „ For good thyngs are hard, and euyl things
are easye
[Hij handelt dan over het verhaal van „Sir Chauntideare and
Dame Partilote") This and such like is easy to be indyted I take them
to be rype tounged tryfles, venenouse Allectyues, and sweete vanityes. To be
shorte, (as it is best for a man to be wyth hys freed) he that is least
acquainted wyth suche trash; and pelfe wyll better perceaue suche thinges
whych be sauerye and sappye".
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Hierome. Episto ad Ruffin. : Quod malum est, muta. Quod bonum
est, prode". En hij bleef vertalen (121).
Is het misschien misplaatst hier de vertaling van Ad Quintum fratrem van Cicero door Goddred Gilby te vermelden ( 122) ? Ik geloof
van niet ! Inderdaad, volgens Gilby – die naar alle waarschijnlijkheid
een Puriteins godgeleerde was – versmaadden zijn tijdgenoten Gods
woord, zeker wanneer het door „a man that is learned in gods
worde" wordt voorgehouden ( 123 ). Vandaar zijn vraag : zouden ze
wellicht het woord van een wijze leek aanvaarden ? Op hoop van
zegen vertaalde hij dan deze „Exhortacion unto hys brother Quintus"
van Cicero. Bemoedigend voor een vertaler-in-spe, die voorhebben zou
moraliserende of devotieliteratuur te vertalen, klinkt zijn opdracht
of voorrede stellig niet.
Zal men hier nog het geval van J. Sieder toevoegen, de secretaris
van Bisschop Johann von Dalberg, die het ondernomen had Apuleius
te vertalen, nl. diens Metamorphoses ? Inderdaad niet elkeen tilde
de bezwaren die sommigen tegen dit soort literatuur opperden zo
zwaar. Er waren er gelukkig nog die 't anders zagen. 't Frivole, 't
lichte heeft toch ook zijn recht in 't leven ; een lach of en toe is
zelfs belangrijk, en dit op elke leeftijd ; nog 't meest na een zware
dagtaak. 't Is bovendien Tangs blijde dreven dat men de jeugd het best
naar kennis en wijsheid leiden kan. 't Is dan ook in die geest, meende
en schreef Johann Sieder, dat Apuleius dit verhaal Van den Gulden
Ezel geschreven heeft, en dit niet als filosoof, doch als poeet. 't Is
ook in dezelfde geest dat hijzelf, Johann Sieder, al was hij klerk en
secretaris op 't bisdom, niet geaarzeld had dit stuk in het Duits te
vertalen. En klinken – schrijft hij – sommige passages nogal rauw,
en passen enkele episodes niet al te best voor een jeugdig gehoor,
wie zal zich wel wijzer willen voordoen als een H. Jeronimus of een
H. Basilius ? Waarom soortgelijke verhalen niet lezen zoals men dan
(121) Horatius : A Medicinable Morall, that is, the two Bookes of Horace
his Satyres, Englyshed accordyng to the prescription of Saint Hierome. Episto.
ad Ruffin : Quod malum est muta. Quod bonum est prode. London, 1566.
(122) M. T. Cicero : Ad quintum fratrem. An Epistle, or letter of exhortation written in Latyne ... to his brother Quintus ... Translated into Englyshe
by G. G. London, R. Hall, 1561.
(123) M. T. Cicero : Ad quintum fratrem ... London, 1561. Cfr. fol. A iij :
„ ... but these officers vnderstand not their office and duty or yf they do
vnderstand it, they will not do it, & which is the worste of all, when thei
do it not, thei may not be told of it, especialy by a man that is learned in
gods worde".
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toch de Bijbel ook leest ? Desnoods kan men ten anderen altijd
snoeien ; en dit is dan ook wat hij bij 't vertalen of en toe gedaan
had (124).
En wie was het die bij ons in 15 5 7 drukken liet : „Dat en es gheen
schande den geest met lichte boucxkens en poèterye to verlichtene.
Exempel van dien es Cato den wysen" (125) ?
*

Waren er „niders" die meenden dat zij het leven verzuren moesten
van vertalers van hoge leeftijd en rang die, volgens hen althans, zich
aan werk van lichter allooi zouden vergrepen hebben, dan zijn er –
gelukkig voor ons nu – toch enkele vertalers geweest die prachtige stalen van antieke en humanistische woordkunst hebben uitgelezen, overgezet en in de volkstaal verspreid. Alzo hebben dezen, tezamen met
sommige koplisten, parels van onze oudere Europese lyrische en narratieve woordkunst soms helpen bewaren, en ze voor vele gretige en
goedjonstige lezers gemeengoed gemaakt. Het schaadde geenszins dat
zij soms meenden dat ze, in hun begeleidende aantekeningen of in een
voorwoord of opdracht, niet alleen de lust, die zij aan 't lezen en
herlezen en vertalen van degelijk werk beleefden, mochten botvieren,
doch dat ze ook 't nut, dat het vertaalde stuk aan anderen bieden kon,
moesten doen uitschijnen (126).
*
**

(124) Apuleius : Ain SchOn Lieblich ... gedichte ... von ainem gulden
Esel. Augsburg, 1538. Cfr. fol. [a iij) : „Was aber Apuleium geursacht hab /
rein kunst vnd lere / hindern furhangk der erdichten fabel thuerbergen / vnd
nit nach gewonheit der Philosophen / mit offnen worten vnuerborgne lere
fiirziitragen / moechtestu fragen / vnd ich acht es sey ex antworten / darumb
/ das sick Apuleius diss arts einen Poeten / nicht einen Philosophen erzaigt
hab / Vnd d.ann auch der ursach halb / das jme als einem hochgelerten kunth
gewest / das wiewol die jugent zur lernung allerbequembst ist / doch ab
ernstlicheit der Philosophey / vnd heyligen dapfferkeit so hochbetrachter
sinne / angeborner waichxnuetigkeit halben schewet / mere dahin geneigt
ist / dahin sie jr ploedigkeit laitet / desshalb Apuleius auch vii andere fabel
erdichtet / vnd erfunden / in kurtzweiligs gedicht / auch dise damit die
jungen / gleichsam betrogen / gebracht ihn das ihen / das man wil sie
koennen vnd wissen sollen / gelaitet werden".
(125) Dat was W. Borluut van Gent in zijn uitgave van de Metamorphoses
in 1557 in zijn woord vooraf „Den ionsteghen Leser Salvyt". Cfr. fol. a2.
(126) Opvallend is hoe Cornelis van Ghistele herhaaldelijk in zijn vertalingen o.m. van Ovidius erop wijst welke nuttige lessen een lezer uit de
lectuur van b.v. de Amoreuse Epistelen van Ovidius — Heroidum Epistolae --
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Was het eenmaal uitgemaakt dat de overzetting van een werk, dat
opspraak zou kunnen verwekken, toch zou ondernomen warden, dan
kon de vertaler – om in een zekere mate althans buiten schot te blijven – sommige delen ervan in zijn vertaling negeren, ofwel kon hij
deze elementen, en zelfs het werk in zijn geheel, commentari&en en
in een bepaalde zin verklaren. M.a.w. de vertaler kon met het scalspel
omzichtig ontleden en wegteren of zelfs met zware snoeischaar dapper
snijden en knippen ; hij kon een samenvattende weergave inschakelen
van een oorspronkelijk passage, dat hem het gevoelen gegeven had
voor een heet vuur te staan – een résumé die nu echter in eigen uitgelezen termen zou geformuleerd worden. Nog een derde weg lag
toen voor hem open, en sommigen zijn die dan ook opgegaan, nl.
deze van de symbolische of allegorische interpretatie.
De gevolgde methode, met of zonder verantwoording, werd nu in
het voorwerk, dan weer in de tekst zelf, aangeduid. Altijd ! ? (127).
Ogenschijnlijk niet !
Sams blijft het bij een algemene formule ; b.v. : de vertaler is zover
gegaan als bet paste (128).
In verklaringen van bepaalde vertalers klinkt het dan weer anders.
Zo geeft Wickram, de Duitse bewerker van Ovidius, het criterion aan
dat hij toepaste om uit te maken of hij al dan niet een episode, passus
of uitdrukking overnemen zal : wat vrouwen – jong of oud – aanstoot
geven zou valt weg ( 129) !
halen kan ; welke voorbeelden van trouw en zuivere lief de daarin te vanden
zijn. Ten anderen, hij verklaart dat hijzelf „niet dan suyuere redenen sander
begrijp oft vilonye daer inne en beuind[t)". (Cfr. fol. A 3, uitg. 1555). Cfr.
ook fol. [A Y) in de uitg. van 1570 waar hij het heeft over „ouden inuentien
dienend ... tot onderwijs vanden gemeynen man ...".
(127) Ik heb de indruk dat niet alle vertalers die aan autocensuur doen
daarover in de liminaria, of elders in de uitgave van hun vertalingen, berichten. Aileen een grootschaals en diepgaand vergelijkend onderzoek kan
hier zekerheid brengen.
(128) Is dit wellicht de betekenis die er zit in de verklaring die Nildas
van Wyle in 1462 aflegde, toen hij in het voorwoord tot zijn vertaling van
de „novelle" van Aeneas Sylvius, nl. „de Duobus amantibus", neerschreef :
(fol. A iij in de druk van 1550) „Weil ich aber dise Translation dem Latein
nath / so gemaess ich mochte / vnd so ferre sich auch geburt / gethon
hab : ..." ? In de Augsburgse uitgave van 1536 luidde dit : „Weil ich aber
dise Translats nach dem Latein so genawest ich. mochte / vnnd so ferr sich
auch gepiirt / gethon hab : ...". (Cfr. fol. [A ii.ijvol).
(129) P. Ovidius Naso : P. Ouidii Nasonis dess aller sinnreichsten Poeten
Metamorphosis. Mainz, Ivo SchOffer, 1545. Cfr. fol. [a iij v01 : „So weit
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Om moeilijkheden te vermijden snoeit Johann Sieder in zijn verduitsing van de tekst van Apuleius ; alles wat anderen ergeren kan
blijft onvertaald (13°).
„Anderen" ! Aigemener kan het moeilijk ; dock te vergeten valt
hierbij niet dat hij reeds in zijn opdracht zelf horen liet dat hij het
„grate publiek" op 't oog had (131 ). Daarenboven drukte hij in ditzelfde stuk op het feit dat de filosoof Apuleius dit fabeldicht gebruikt
heeft om zware wijsgerige lessen, zelfs aan een jeugdig publiek te
kunnen overmaken ( 132 ), taak waarin hij z.i. geslaagd is. Johann Sieder, de vertaler, had 66k de Duitse jeugd op 't oog toen hij dit werk
van Apuleius verduitste.
Precieser is, in zekere zin althans, Ivo Wittig in zijn programmatische verklaring. Toen deze insprong voor de eerste vertaler van de
Duitse Livius-uitgave van Mainz, en aldus de voortzetting van deze
grootse onderneming verzekerde, wees hij zijn lezers op sommige
stelregels waaraan hij zich als vertaler wenste te houden. Inderdaad,
hij, die het derde deel van de werken van T. Livius, na 't wegvallen
van Bernhard SchOfferlin, bewerkte, verklaarde in „Die vorrede inn
das dritt theyl der Roemischen historien Titi Liuij" dat hij bij zijne
mir aber miiglich / hab ich mich geflissen meine reimen zum verstentlichsten
zei. machen / auch hierinn alle vnzucht vermitten / damit diss belch von
jungen vnd alten Frawen vnd Junckfrawen / sunder alien anstos gelesen
werden".
(13°) Apuleius : Ain Schoen Lieblich ... gedichte ... von ainem gulden
Esel. Augsburg, 1538. Cfr. fol. [a iij) : „So hab auch ich / wess on schammete nit mag gelesen werden vnuerteutscht in der federn gelassen / damit
sich niemand darab moecht ergern".
(131) Apuleius : Ain Schoen Lieblich ... gedichte ... von ainem gulden
Esel. Augsburg, 1538. Cfr. fol. [a ij v ) de opdracht is gewijd aan „Dem
geitwilligen vnnd fraintlichen Lesser ..." ; de vertaler schrijft de slotzin van
zijn „toewijding" als volgt neer : „Derhalben liebster leser hab also mein
mueh arbeit / vnd verdeutschen fur gilt / dann ichs von deiner kurtzweil
wegen gethon / ... befelhe [sic] mich dir alzeit". Cfr. fol. [a iijvc.j.
(132) Apuleius : Ain Schoen Lieblich ... gedichte ... von ainem gulden
Esel. Augsburg, 1538. Cfr. fol. [a iij) : hij is er in geslaagd „ ... was
wiewol die jugent zur lernung allerbequembst ist / dock ab ernstlicheit der
Philosophey / vnd heyligen dapfferkeit so hochbetrachter sinne / angeborner
waichmuetigkeit halben schewet / mere dahin geneigt ist / dahin sie jr
ploedigkeit laitet / desshalb Apuleius auch vil andere fabel erdichtet I vnd
erfunden / in kurtzweiligs gedicht / auch dise damit die jungen / gleichsam
betrogen / gebracht ihn das ihen / das man wil sie koennen vnd wissen
sollen / gelaitet werden / ...". Voor „schewen ... ab" cfr. s. v° : „scheuen"
II, 1, a. Dt. Wtb. VIIII Bd. (1893), Col. 2614.
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bewerking van dit antieke geschiedkundige werk rekening moest houden met de christelijke „Ordnung" en met de toenmalige opvattingen
intake goede zeden ! „Christliche ordnung" „vnd gate sitten", het
woord is van hem (133).
Hij, de vertaler, snoeide dan ook op menige plaats, en zag zich
meteen herhaaldelijk voor nieuwe problemen geplaatst.
Ietwat meer ingewikkeld is het geval van Heinrich. von Eppendorf.
Deze leverde al evenmin een integrale vertaling van de Apophthegmata van Plutarchus. Niet uit enggeestigheid noch kleinzieligheid :
Heinrich von Eppendorf blijkt een heel ruimdenkend man geweest
te zijn ; hij kon tegen een stootje, en hoorde graag een goeie mop,
want lachen verkwikt geest en gemoed ( 134). Het was al evenmin
uit zorgeloosheid of uit luiheid ! Heinrich von Eppendorf wilde een
betrouwbare vertaling leveren, zelfs de bondi,ge stiji van zijn basistekst eerbiedigen en tevens rekening houden met de eigen aard van
het Duits. Hij erkent echter loyaal dat hem dit in sommige gevallen
niet mogelijk was : en dit was de reden waarom hij dan ook enkele
spreuken onvertaald liet. Doch dit lijkt enigszins een springplank te
zijn voor een andere buiteling, nl. voor de vermelding van een andere
zoniet verminking, dan toch afslankin ig van zijn tekst. In sommige
spreuken kwamen vermeldingen voor van moreel-gezien minder geschikte of onbehoorlijke handelingen of houdingen en ook stellingen,
die z.i. in het toenmalige sociaal bestel niet pasten. En ook deze –
miniem was hun aantal, ten minste zoals hij beweerde – liet hij onverlet, d.i. onvertaald (135).
(133)T. Livius : Titi Liuij ... Roemische Historien. Mainz, Ivo SchOffer,
1546. Cfr. „Die vorrede inn das drit theyl der Roemischen historien Titi
Liuij" : „ ... hab ich Iuo Wittig ... zu ehren Teutscher nation vnd zU fiiderung
[sic] gemeyns nutz / mir solch drift vnd letst they! der Roemischen historien
Titi Liuij/ ... auss Lateinischer sprach (so vil mir miiglich sein / vnnd sich
Christlicher ordnung vnnd gilten sitten gezimen will) zu eynem theyl inn
Teutsch zu bringen furgenommen".
(134)Plutarchus : PLutarchi ... vnnd anderer Kurtz weise vnd hoefliche
Spruch ... durch Heinrich von Eppendorff ... verdollmetscht. Strassburg,
1534. Cfr. fol. {iij) : „In dissem Bach wiewol auch ettlich ding befunden /
das vileicht nit vil za giitten sitten than wart / sonder mer za lachen verursachen /soll keiner meins bedunckens / straefflich achten. Lachen / erquickt
ein gemuet des mit geschaefften iiberladen vnnd bemuehet ist / allein das
solichs lachen vss einer visyerlichen ziichtigen art haer kumme".
(135)Plutarchus : PLutarchi ... vnnd anderer Kurtz weise vnd hoefliche
Sprfich ... durch Heinrich von Eppendorff ... verdolmetscht. Strassburg, 1534.
Cfr. fol. [iij v°1 : „Desszhalb hab ich ettliche Spriich / doch deren wenig /
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Schichtig stonden sommigen voor een al te innig, herhaald en
eenzijdig contact met de antieke mythologie. Een vertaler moest zich
dan ook niet al te sterk bij de Griekse of Latijnse tekst aanleunen
bij de vertaling van passages waarin heidense elementen van dit soort
voorkwamen. Ook dit was een van de regels die Bernhard SchOfferlin
meende zich te moeten opleggen (136).
*

Niet alle vertalers stoorden zich echter aan de zgn. heidense inslag
in antiek litterair werk. Zelfs in het begin van de XVIde eeuw traden
er humanistisch-gevormde geleerden aan die zich daaraan geenszins
gelegen lieten.
Thomas Murner b.v. gaf een integrale vertaling van de volledige
Aeneis van Vergilius. Hij bleef streng tekstgetrouw, ook in de passages waar sprake was van goden uit de antieke mythologie, goden
„die ietz fur tiiffel geachtet seind" – zoals hijzelf dit zegt. Zijn stelling in dezen was dat hij hier stond en werkte als „vertaler", en niet
als „dichter", d.i. als Klepper, als „maker" van een eigen en nieuw
werk ("7).
so mit firer art [met eigen aard van de taal] nit seind zilverdolmetschen / steen
lassen. hab auch die nit woellen angreiffen / seitenmal dissz ein Bfich der
sitten sein soil / die von vngeschickter vnd vngebuerlicher handlung meldung
thfin/ die sich auch off vnser burgerliche zeit nit fuegen. deren allen ein kleine
anzal ist".
(136) T. Livius : Romische Historie. Mainz, Johann SchOffer, 1505. Cfr.
fol. [avcg : „Ich wil mich aber nit flissen noch dar uff geben das ich von
wort ze wort die alten biicher der hystorien zu tiitsch bring / wan sy ziluil
lang syen. vnd menig heidisch gefert vnnd abgoettery in sich halten / sonnder
allein dar uss ziehen vnnd nemen / das sich mynem beduncken in tiitscher
sprach am basten fiigen wil". Cfr. ook uitg. 1546, fol. [Av.].
(137)Vergilius : Vergil# maronis dryzehen Aeneadischen Bucher ... durch
doctor Murner vertuetst. Strassburg, J. Griininger, 1515. Cfr. fol. [Ay()) :
„ ... dadurch ich ... allein fiirstlich giete / vnd genedige fiirsichtigkeit (wiewol
on not) ermane bei der gedechtniss Vergilii des fridsamen Keisers Augusti /
dein Keiserthilm... weiters in friden bewarest / den rum Augusti / so du
gegenwirtig hast mit dir in ewigkeit ziltragen / dabei wunderlich betrachtest
so der fridsam ewig ram Augusti bei der goetter zeit die ietz far tiiffel geachtet seind erworben ist / wie dein fridenreichs regiment mitt einem waren
got bisshar bracht / darzu ewiger friden hie vnd dort erschiessen mag I
welcher goetter gedechtniss foil ist der gantz Vergilius vnd ich das nit hab
endern soellen / so ich ein dolmetsch vnd kein dichter was".
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Meteen kon hij dan ook niet ter verantwoording geroepen worden
voor wat anderen geschreven hadden.

*
Buiten het snoeien, anders gezegd : het zuiveren van een tekst door
het wegwerken van het aanstotelijke in 't algemeen en 't verwerpelijke
intake leer of moraal, dat erin voorkomen zou, was er een andere
procedure die toegepast warden kon om een tekst voor een bepaald
kwetsbaar publiek aanvaardbaar te maken, nl. deze van de symbolische, de allegorische interpretatie van een werk enfof van onderdelen
ervan. Een verklaring over de procedure die bier gevolgd werd begeleidde soms de vertaling van het geschrift.
Een typisch geval is de Duitse versie van de Metamorphosis die in
1545 te Mainz uitgegeven werd. Gerhard Lorichius, die de verklaring
van dit werk van Ovidius op zich genomen had, leverde ook een
verantwoording van zijn aanpak. Verklarende commentaar, christelijk
in geest en formulering, is z.i. in sommige gevallen volstrekt nodig,
niet alleen bij het lezen van bepaalde brokstukken uit de profane
antieke literatuur, ook bij de lectuur van de Bijbel. En Gerhard
Lorichius had hierbij niet zozeer het oprakelen van problemen op het
stuk van de leer op 't oog, als wel de morele inwerking van het lezen
en voorlezen van sommige teksten, ook van bijbelse, want zegt hij :
„Eyn vnreiner Gotloser hundt kan auch auss der heyligen Biblia
genemen / das so zur anreitzung der laster dienet ... /", of nog :
„Also findt eyn Schelm / allenthalb / des er sich missbrauchen
kan" ( 138). Al te progressieve paedagogen neemt hij even ander
handen, en wijst hen op de noodzakelijkheid bij de studie van teksten
telkens de verklaring te geven die hun gehoor past el.

***
(138) P. Ovidius Naso : Metamorphosis ... Mainz, Ivo SchOffer, 1545.
Cfr. de „Zuschreibung sampt dem bericht Der Poetischen art" van Gerhard
Lorichius, fol. {b ij v°1 : „Eyn vnreiner Gotloser hundt kan auch auss der
heyligen Biblia genemen / das so zur anreitzung der laster dienet / als vill
weiber zu nemmen / ... Ich had warlich gehoert / es solten auch Bulen brieff
auss dem heyligen buch dess hohen Lobgesangs Salomonis geschrieben werden
I vnd das etwan eyn solch bulen brieff funden sei worden liegen / geschrieben / von eynem / dem der Teuffel seinen hals vmb gedregt vnd zerknetzet
hab. Also findt eyn Schelm / allenthalb / des er sich missbrauchen kan".
(139) P. Ovidius Naso : Metamorphosis ... Mainz, Ivo SchOffer, 1545.
Cfr. fol. [b ij vl-b iij : „Ist auch zu besorgen / das vil der gemeinen Junger
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Het is dan ook in dit verband dat met de beeldspraak van o.m. lezers
als bieen of als spinnen in alle talen toen gespeeld werd.
Aanvankelijk een los paneel uit een stuk is het gevuld met alleen
het spel en werk van de bieen, symbolen van nooit verflauwende vlijt
of nooit aflatende inspanning, van kiese smaak en trefzeker onderscheidingsvermogen. Dit schilderstuk wordt dan verder uitgebouwd
tot een tweeluik waarin plots spinnen, stil-loerend op hun prooi, gespeend van alle kieskeurigheid, wreedaardi,g als tegenspelers van de
bieen het tweede vak vullen zullen.
Ook de functie van beide – van bie en van spin – wijzigt zich eveneens in de loop van tijd. In de beginne symboliseren beide de gewone
lezer in contact met 't letterkundig werk ; in sommige stukken van
vertalers ontpoppen ze zich dan plots als litteraire critici in wier
plaats ze dan komen te staan. Er is zelfs een pleidooi en verantwoording vanwege een vertaler te lezen, en dit in verband met diens tekstkritisch voorbereidend werk, waarbij de gedragingen van de bieen
hem tot voorbeeld gediend hebben.
Inderdaad, als lezer wordt de ene, d.i. de bie, getekend als de
kieskeurige kenner, die eenmaal in de ban van de artistieke waarden,
die hij in het werk meent te kunnen onderkennen – d.i. de geur en
kleur van bloemen voor de honigbie – en aangetrokken tevens door
het nuttige, dat er, volgens de bevindingen die hij bij een eerste contact
opdeed, in het stuk verscholen liggen moest – d.i. de honig en de
was in bloemkelk en -kroon die de bie aanlokten – deze lezer haalt
dan ook, voor eigen baat en ook voor 't goed van de anderen, uit zijn
lectuur wat er aangenaams en nuttigs uit te halen yak ; hij bergit het
veilig voor latere, onzalige tijden op. De andere daarentegen, de spin,
onbesuisd en onbezonnen, werpt zich wildweg van bloem op bloem,
zonder kiezen of keuren, om uit dezelfde kronen en harten van
dezelfde bloemen- en bloeiselpracht, die ook de bie bekoorde, slechts
het zure gif te zuigen.
Houding en gedraging niet alleen van lezers werden door 't spel
van bie en spin door vertalers van toen uitgetekend, dote ook deze
Schulmeister / Solich biicher den kinden lesen / also / das es besser were /
die kinder weren nie zur Schulen kommen. Dann wo man solich biicher den
kinden list / mus man die heilig Theologi jmmer mit ein mengen / vnd
nosh dem Heydnischem gifft / von stundt den kinden eyn Christlich Tyriack
ein geben. Entweder sagen wie die vnthugent gescholten wirdt / Entweder
anzeigen / was fuer eyn schrecldich Gottes vrtheil sei / so der mensch / von //
seiner schult wegen / inn den siinden verlassen wirdt / auch wider die Natur".
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van critici werden in diezelfde geest door overzetters van toen uitgebeeld. Geen wonder ten anderen ! Hoe vaak werd reeds herinnerd
aan de stellingname van 't publiek t.o.v. vertaalwerk in 't algemeen
of t.o.v. een bepaalde uitgave.
Als speciaal geval – en hier in dit verband zeker niet to missen –
is de afbeelding van de vertaler in zijn tekstkritisch voorbereidend
werk. Hij is als de bie die zoekt en kiest uit het met bloemen besprenkeld veld van de kleurrijke tekstoverlevering, en eruit puurt
wat zoet en licht- en levenbrengend is ; wat aangenaam en nuttig
aandoet ; in casu meer in 't concrete geval van de tekststudie en
-reconstructie, wat passend en hoogst waarschijnlijk juist is.

Zijn er nu voorbeelden van deze werk- en voorstellingswijzen bewaard ? Ongetwijfeld, en in verschillende taalgebieden !
Duitse vertalers, o.m. in hun opdrachten of voorredes, bezigen
herhaaldelijk dit beeld van bie en spin.
De vijftiende-eeuwse Duitse vertaler Niklas von Wyle, een van
de eerste grote humanisten in Duitsland, verduitste niet alleen Grieks
werk via Latijnse versies ervan, – die zijn Italiaanse collega's op de
markt hadden helpen brengen doch hij vertaalde eveneens oorspronkelijk Latijns werk van deze Italianen, nl. van een Aeneas Sylvius Piccolomini, van een Poggio, en van anderen.
Hij verdedigde zijn keuze van auteurs en werken ter vertaling in
het Duits tegen het verwijt dat hij frivool en – zedelijk beschouwd
zelfs gevaarlijk werk vertaalde. Zijn stelling was echter : hij hoopte
dat zijn lezers zich als bieen zouden kunnen gedragen bij 't oogsten
en bergen van honig en was, van alles wat feestelijk en festijnlijk,
van alles wat aangenaam en nuttig aandeed (14°).
En Niklas von Wyle was niet de enige onder de vertalers die voor
zijn argumentatie in deze vergelijking bie><spin stut en steun ging
zoeken.
Johann Sieder, die de Duitse versie van de Gulden Esel (Augsburg,
1538) maakte, verdedigde zijn verduitsing van dit lichtere stuk door
( 149 In zijn „Vorred" tot zijn „Translation ... des hochgeachten Nicolas
etlicher Bucher Enee Siluii, Pogii Florentini ..." Augsburg,
1536. Cfr. fol. A iiij : „Woelche menschen sich diss buechlin gebrauchen woellen nach sitt der bynen / die von bliimen das beste jhnen
taugklich vnnd bekommenlich // zil jrem werck samlend vnd hinweg tragend
vnd das arg furgend still ligen lassen / ...".
von Wyle

187
zich op het gezag van de Kerkvader St. Basilius te beroepen. Inderdaad, „ ... der gross Basilius leret / Allerley schrifft ziilesen nutz
sey dann auss der pliimen darauss da spinn gifft saugt / pfleg die
bin honig vnnd wachs zuwifeln /... " (141).
Een echo van deze beeldspraak hoort men eveneens weerklinken
uit het verhaal dat Bernhard SchOfferlin, de Duitse Livius-vertaler,
ons vertelt. In zijn Lange voorrede tot zijn Livius-versie verwijit hij
een ogenblik bij de methode die hij toepaste am de authentieke tekst
van zijn auteur als basistekst voor zijn verduitsing te bepalen. Bij zijn
speuren naar en bij zijn reconstrueren van deze echte Livius-versie zocht
hij in alle betrouwbare handschriften en boeken naar de beste lezingen.
Hij deed dit zoals de bieen doen, die uit menige bloem het zoete
zuigen zouden : „ als die Bynen thin]. / die auss mancherley bldmen
" (142).
das siiss saugen / daruon sie jr hoenig zusammen tragen /
Hier is er geen sprake van de gebeurlijkheid – en zelfs bij verre
na niet ! dat B. SchOfferlin, de vertaler, de idee van de kritische,
doch „goedjonstige" belangstellende lezer enerzijds, of deze van een
bevooroordeelde en van spijt groen-uitgeslagen, zelfs vijandig gestemde lezer anderzijds, hier in deze zinsnede zou hebben willen
inkapselen.
Het opzet hun welwillendheid te behouden of te winnen is hem,
vreemd. De vertaler is er hier veeleer op uit een fase van zijn voorbereidend graafwerk te belichten, en de rooi-, richt- en grondlijnen,
die hij gevolgd heel t, uit te stippelen, en meteen de weg, die hij
hierbij begaan had, in voile vrijmoedigheid aan te duiden.

Bij ons was er de vurige vertaler van Grieks en Latijns werk, de
enthousiaste Cornelis van Ghistele !
(141)Apuleius : Ain Schoen Lieblich
Esel. Augsburg, 1538. Cfr. fol. [a iij J.

gedichte ... von ainem gulden

(142)„Ruch mich nit auff eyn ouch begeben / sander suss alien bewerten
biichern durch die Lateinischen vnd Griegischen beschrieben / samlen / das
mir fuglich ist / als die Bynen them / die auss mancherley bliimen dassiiss
saugen
daruon sie jr hoenig zusammen tragen / ...". Fol. [A v°1 in de
druk van 1546. Titus Livius : Titi Liuij dess aller redsprechsten geschicht
schreiberss Roemische Historien ... Mainz, Ivo SchOffer, 1546. Met spellingsvarianten vindt men deze tekst in „Eyn kurtze vorred der rechten waren
Roemische Historien Bernharts Schoefferlin", als voorbericht tot het eerste
deel van zijn vertaling, in de vroegere uitgaven van 1505, 1507, 1514, 1523,
1530 en 1533 eveneens terug.
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Hij ook nam het op tegen de negatieve critiek die tegen vertaalwerk en vertalers gericht was. Het werk van de vertaler werd z.i.
onbillijk behandeld en beoordeeld. Dit thema werd niet alleen in zijn
stuk „Totten leser" ontwikkeld ; reeds in zijn vers, dat voorafgaat,
nl. „den Translateur", gedeeltelijk uitgewerkt. Inderdaad, de criticaster, vol haat en venijn, dam, onervaren en meteen onbevoegd,
beseft niet — schrijft hij — hoe zwaar het vertalen zelfs iemand, die
het uit en met lief de doet, vallen kan.
„Ghy Soylus ghebroetsele, slachtende den spinnen
Arch van gronde vol van fenijne
Waer v onuerstandich blameren ten fijne
V sulcken arbeyt ooc, ghy sout haten saen
U onwetent voorstel, tot elcken termijne.
En v schirnpich berispen wet laten staen." (143)

Volgens C. H. Conley was het spelen met deze metafoor — met
„bieen en spinnen" — een gewoon, een natuurlijk en zeer verspreid
verschijnsel in het litterair leven in de tweede helft van de XVIde
eeuw ; ook in Engeland. Deze figuur dook dan herhaaldelijk op in de
polemieken over het al of niet geoorloofde van contacten met de
antieke literatuur, dit naar aanleiding van aanklachten, bezwaren en
bedenkingen vanwege paedagogen en predikanten over het „immoreel" karakter van deze antieke letterkunde. Lezers, met smaak en
begrip begenadigd, en die daarenboven opgaan konden in de studie
van de cultuur van de Oudheid, waren „bees" ; de bekrompen tegenstanders van de humanistische vernieuwing waren de „zoili", de
„spiders".
Over de mogelijke herkomst van dit beeld in de Engelse letterkunde of in andere westerse literaturen, geen woord ( 144 ) ; ook over
de verspreiding ervan doen de gegevens van Conley veeleer karig en
schraal aan (145).
(143)Vergilius : Die twaelf boecken van Aeneas ... Nv eerst in onser
duytscher talen door Cornelis van Ghistele ... ouergeset ... Antwerpen, N.
Soolmans, 1583.
(144) C. H. Conley : The First English Translators of the Classics. New
Haven Conn., 1927. Cfr. p. 115 : „This terminology [„bees" >< „spiders")
appears to have been common ...".
(145) C. H. Conley : The First English Translators of the Classics. New
Haven Conn.., 1927. Cfr. p. 115-116. Terloops dit : in The Battle of the
Books van John Swift is de episode van het dispuut tussen spin en bie
vermeldenswaard.
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En nochtans hier lag en ligt nog immer een probleem.
Dat dit beeld ook buiten de vertaalliteratuur gebezigd werd hoeft
geen betoog ( 145bis)
In de middeleeuwse litteraire geschriften – in profane, zowel als
in godsdienstige, in lerende zowel als in lyrische wordt alleszins
de bie – en bij geval ook de spin – in dezelfde geest en met dezelfde
symbolische waarde, als deze, die vertalers er meestal in hunne bijdragen aan hechtten, gebruikt, in 't Noorden zowel als in 't Zuiden
van Europa.
En dit ook in de XVde en in de XVIde eeuw.
Ten bewijze : Aeneas Sylvius Piccolomini (1405-1464) (146), Giorgio Antonio Vespucci (1435-1514) ( 147 ) zowel als Luther ( 148) of
een Hendrik Mande van bij ons ("9).
(145bi 8) Cfr. a.a. Jurgen van Stackelberg : Das Bienengleichnis. Eh; Beitrag
zur Geschichte der literarischen Imitatio. P. 271-293 in : Romanische For-

schungen. Ixviii (1956).
(146)Aeneas Sylvius Piccolomini neemt a.m. de beeldspraak van St. Basilius
over in zijn de Liberorum education. Ik kon de hand niet leggen ap de
jangere uitgaven ervan van 1960, 1940 of 1908. Hierbij een uittreksel uit een
editie die teruggaat tot 1912 : „in lectionibus igitur paetarum, et aliorum
scriptorum imitari apes decebit. ut enim ex flaribus ceteri quidem nihil sumunt
prefer odarem atque calarem, apes vero etiam mella inde sciunt excerpere,
ita, qui non solam festivitatem secuntur verborum, fructum aliquem recipere
possunt. nec insuper apes omnes pariter flares adeunt, nec, si quos adeunt,
eos totos absumunt, sed ea ablato, quad aperi suo aptum est, reliquum omne
valere sinunt". Even tevoren had Piccolomini naar St. Basilius verwezen :
„audi Basilium, sanctissimum atque peritissimum virum". Cfr. p. 141 in :
Der Briefwechsel des Eneas Silvius Piccolomini. Hrsg. v. Rudolf W"olkan.
Abt. Wien, 1912. (Fontes Rerum Austriacarum. II. Abt. Diplamataria et

Acta. LXVII. Bd.).
(147)Cfr. Luzi Schucan : Das Nachleben von Basilius Magnus „ad adolescentes". Ein Beitrag zur Geschichte des christlich,en Humanismus. Geneve,
Drat, 1973. (Travaux d'Humanisme et Renaissance. CXXXIII). Cfr. p. 123 :
„ das Bienengleichnis hatte er sich gemerkt als Leitsatz, den er unter
mehrere seiner Bucher setzte : ...".
(148)Luther zau geschreven hebben : „Eine spinne seuget gifft aus der
lieben rosen, darin ein bienlein eitel hanig findet, was kan sie dazu, dasz it
siiszes honig der spinnen zu gifft wird". Cfr. col. 2510 in : Dt. Wtb. X. Bd.
1. Abt. Leipzig, (1905).
(149) „Hij slacht der bye, die dat hoenich uuttrecket uut den bloemen dair
die spinne, dat is die anreyne van herten, venijn uut trecken". Uit „Een
boekskijn van drien Staten eens bekierden mensche" van Hendrik Mande.
Cfr. p. 270 in : W. Moll : job. Brugman en het godsdienstig leven onzer
vaders. 2 Dln. A'dam, 1854.
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Doch reeds in de Oudheid, toen honig nog een belangrijkere rol
speelde dan in de Late Middeleeuwen of XVIde eeuw, werd het bietje
een toonbeeld van onverpoosd werken en vergaren van aangenaam
en nuttig goed, am. bij een Horatius. Deze vergeleek zich als dichter
bij de bie ! „Ego apis Matinae/ more modoque ... carmina fingo" (150),
en Plinius in zijn Naturalis Historia had het over de vijandschap die
er bestaat tussen bie en spin, „apibus aranei hostiles" ( 151 ), want de
kobben spinnen draden, en vangen bieen in hun webben.
Ook waren er Kerkvaders die in de gedragingen van dit pienterige
insekt, de bie, een bran van leer en lering zagen ; onder meer een
kerkvader uit de Oosterse kerk, Sint Basilius. Deze oefende een machtige invloed uit op 't kloosterleven in Oast en West. Hij zag ook het
nut en zelfs de noodzakelijkheid in van het blijvend contact met de
antieke cultuur, en zette zich in voor de verdediging van de studie
en van een oordeelkundige en kritische benadering van de antieke
literatuur. Langs de jongere generatie am moest dit herstel van de
betrekkingen gebeuren en onderhouden warden. Vandaar zijn pleidooi
„grebs robs viovs"
meestal geciteerd onder een van zijn Latijnse
titels : „ad adolescentes" ( 152)) .Daarin alludeert St. Basilius op het
voorbeeld van de immer bezige, schrandere bie, vol zorglijkheid en
werklust en wijsheid (153).
(150) Cfr. Carminum Liber IV.ii.27. Bieen werden in de Oudheid vaak in
verband met de Muzen vernoemd. „Daher warden auch Dichter, Redner,
Philosophen u.s.w. mit den Bienen in Beziehung gebracht" en dichters werden
sours „bieen" genoemd. Cfr. col. 447 in : Paulys Real-Enicyclopiidie der
classischen Altertumswissenschaft. III. Bd. Stuttgart, 1899. (Over de bieEn
en de woordkunst col. 446-448). In de Oudheid en Naar literatuur blijken
de bieen eerst en vooral als symbolen van zuiverheid van zeden geprezen
to zijn. (Cfr. ook J. J. M. Timmers : ChristelUke Symboliek en Iconografie.
2edr. Bussum, 1974. S. v° : Bij). In de klassieke geschriften werden ook de
vlijt en moed van de bieen in 't licht gesteld.
(151) C. Plinius Secundus : Naturalis Historia. Cfr. XI.xxi.65.
(152) Luzi Schucan : Das Nachleben von Basilius Magnus „ad adoleicentes".
Geneve, 1973. Op p. 35-36 onderscheidt de auteur drie groepen van titels
in. 't Latijn.
(153) Hierbij een vertaling van de voor ons belangrijkste passus uit : Saint
Basile : Aux jeunes Bens. Sur la maniere de tirer profit des lettres helleniques.
Texte etabli et traduit par Pabbi Fernand Boulenger. Paris, Les Belles Lettres,
1965 (1ste druk in 1935). Cfr. p. 46-47 : „Car de meme que les fleurs ne
donnent au reste des creatures que la jouissance de leur parfum ou de leur
colons, mais qu'aux abeilles it appartient // d'en tirer aussi du mid, et bien !
de méme ici, ceux qui ne recherchent pas seulement l'agrement et la grace

191

Wie in de Middeleeuwen, boek of pen hanteerde kende veel van de
litteraire leer en lering van Horatius ; scherven van zijn Ars poetica
lagen over alle taalgebieden te glinsteren.
En toch, hier is de draad slechts spinragfijn !
Anderzijds is het parallellisme tussen sommige allusies en citaten
door XVIde-eeuwse vertalers enerzijds en de tekst van St Basilius
anderzijds te opvallend dan dat men niet zou kunnen aannemen dat
het ook o.m. in dit geschrift is dat mogelijkerwijs een vertrekpunt
voor het grate avontuur van de verspreiding van deze figuur ligt,
m.a.w. dat daarin een van de kiemen te zoeken valt van die welige
metaforische loot die door zovele geschriften rankt.
In de Middeleeuwen werd St. Basilius, ook in 't Westen, beschouwd
als een wijze uit 't Oosten, wiens raad en boodschap hier graag bed
luisterd werden. De benedictijn J. Leclercq kan daarvoor getuigen
(1"). En voor de opgang van zijn geschrift Ad adolescentes in het
Westen, en waarvan er in de eerste helft van de XVIde eeuw bij ons
zelfs reeds verschillende Latijnse versies in druk verschenen waren (155), kunnen we Luzi Schucan bij zijn woord nemen waar hij
schrijft dat dit niet-theologisch tractaat van deze Kerkvader – zijn
minst-theologische alleszins – ook zijn meest gelezen werk is geworden en gebleven (156).
Niet alleen in'houdelijk is dit een geschrift van historische betekenis
en van blijvende waarde voor onze westerse culturele traditie ; in het
dans ce genre d'ouvrages peuvent se reserver aussi du profit pour rime. Et
c'est entierement a l'image des abeilles que nous devons tirer parti de ces
ouvrages. Elles ne vont pas egalement a toutes les fleurs ; de plus, celles sur
lesquelles elles volent, elles ne tachent pas de les en/porter tout entieres :
elles y prennent juste ce qui est utile a leur travail, et quant au reste, adieu !
Nous de mane, si nous sommes sages, nous y recueillerons tout ce qui peut
nous convenir et qui est conforme a la verite, et nous passerons par-dessusle reste".
(154) T.
i Leclercq : Initiation aux auteurs monastiques du moyen-age.
L'amour des lettires & le desir de Dieu. 2'e ed. Paris, Ed. de Cerf, 1957.
(155) Luzi Schucan : Das Nachleben von Basilius Magnus „ad adolescentes". Geneve, 1973. Cfr. Anhang II p. 243-247. Cfr. ook : M. Nijhoff en
M. E. Kronenberg : Nederlandsche Bibliographie van 1500 tot 1540. Dl. I.
's Gravenhage, 1923. Cfr. Nr. 251, p. 85-86 ; Nrs. 256-257, p. 87. Dl. II
(1940), Nr. 4124, p. 907-908.
(156) Luzi Schucan : Das Nachleben von Basilius Magnus „ad adolescentes". Geneve, 1973. Cfr. p. 23.

192

zuiver litteraire vlak heeft het ook intake vormgeving sporen in de
marginale literatuur van onze vertalers nagelaten.

***
Het is echter niet altijd uit overwegingen van morele of dogmatische
aard dat vertalers hun basistekst wijzigen kunnen, in casu b.v. besnoeien, hetzij zijzelf aanstoot nemen aan wat er te vertalen valt,
hetzij ze uit eerbied voor de zedelijke beginselen of religieuze overtuiging van hun lezer hun tekst „bewerken".
Ingrepen in een tekst – of het nu gaat om weglatingen, samenvattingen of interpolaties – kunnen immers eveneens verklaard warden door de wens van de vertaler ook rekening te houden met kenmerkende eigenschappen van zijn publiek op een ander plan dan het
zedelijke of het religieuze. Hij kan het inderdaad als zijn plicht
beschouwen oog te hebben voor het geestelijk en intellectueel peil
van zijn lezers, en besef aan de dag te leggen en begrip te betuigen
voor de noodwendigheden van tijd en plaats, waarin hijzelf leeft en
werkt, en vooral voor de periode en milieu waarin de afnemers van
zijn vertaling leven.
Daarenboven moet hij de mogelijkheden van het opvangvermogen
of van de vatbaarheid van zijn lezer juist waarderen kunnen.
Een correct begrip van al deze factoren zal hem helpen om zijn
uiteindelijke taak te vervullen. Deze bestaat erin een vertaling voor
te leggen die nuttige en tevens aangename lectuur zou zijn, en dit
ander de vorm van een tekst die klaar en licht verstaanbaar is, en
meteen leesbaar. Klaarheid en verstaanbaarheid zijn en blijven toch
de twee belangrijkste streefdoelen van elk goed vertaler.
Meer dan een heeft ten anderen daarvan bewust getuigenis afgelegd. De wegen van vertalers kruisen zich alleszins in dit plan op
soms wondere wijze.
Walter Herminus Ryff – alias Rivius – ondertekende nog in 1548,
het jaar zelf van zijn overlijden, de opdracht die hij voor zijn Vitruvius-vertaling geschreven had. In deze opdracht, die tezamen met de
vertaling ditzelfde jaar in Nurenberg verscheen, verklaarde hij a.m.
dat het zijn wens geweest was bij het aanpakken, bewerken en voltooien van deze uiterst moeilijke vertaling de opvattingen van Vitm-
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im Truck
vius „auff aller einfeltigst, klerlichst vnd verstendlichst
... mit zu theylen" (157).
Enkele jaren tevoren, nl. 1535, had Jacobus Micyllus zijn vertaling
van het werk van Tacitus bezorgd. Daarin betoogde ook hij, in zijn
opdracht van 1534, dat het zijn betrachting geweest was de ideeen,
uiteenzettingen betogen, verhalen en relazen van zijn auteur „auffs
klaerlichst vnnd verstentlichste darzuthiln" (158).
Ook de formule „onverstaentnus vnd tunckelhait", die Dietrich.
von Pleningen in zijn opdracht van zijn Duitse versie van de Panegyricus van Plinius Secundus bezigt, past in deze denksfeer. Dietrich
von Pleningen speelt ermee, daar waar hij de lezer op 't hart drukken
wil hoezeer hij het lees- en leergenot, van wie ook zijn vertaling
naslaan mocht, op 't oog gehad had. Hij wijst er op hoe diep bezorgd
een vertaler am de klaarheid en verstaanbaarheid van zijn tekst zijn
kon (159). En zijn uitspraak is de enige niet bij verre na niet ! Verklaringen in die zin zijn nog uit de inleidingen of opdrachten to puren
van o.a. vertaalwerk van een Niklas von Wyle, Michael Herr, Caspar
Hedio, Johann Sieder (1").
En 't is in dezelfde jaren dat een Etienne Dolet zijn tractaatje
uitgeeft : La Maniere de bien traduire dune langue en aultre (Lyon,
1540). Voor een goed vertaler, stelt hij, zijn er vijf regels of richtNurnberg, J. Petreius, 1548.
(157)Vitruvius Polio : Vitruuius Teutsch
Cfr. fol. [A 4].
(158) P. Cornelius Tacitus : Der Roemischen Keyser Historien. Mainz, Ivo
SchOffer, 1535. Cfr. [a iiiij) : Jacobus Micyllus is er zich van bewust
dat zijn vertaling niet feilloos is : „'belches ich darn auch selber nit aller
ding widerfochten oder ver-//neynt haben wil / ziirn ersten dieweil ich mich
inn dem verdeutschen nit an alien often bei den worten gehalten sander hie
etwas darzii gesatzt dort etwas abgebrochen vnd alleyn auff den sententz vnd
auff die meynung die selbige auffs klaerlichst vnnd verstentlichste darzuthan
gesehen hab".
Durch
(159) C. Plinius Secundus : Gay Pliny des andern Lobsagung
herrn Dietrichen vonn Pleningen getheutscht. Landshut, J. Weissenburger,
1515. Cfr. fol. [A vv.)) : Met de leestekens moest de lezer rekening houden
„Den pite ich aber : Das der selbs sich fleiss nach den puncten zw loesen /
So wurdet auffhoern sein onverstaentnus vnd tunckelhait. / ...".
(16 °) Cfr. o.a. : L. I. Moderatus Columella : Das Ackerwerck Vertefitschet
Durch Michael Herren. Strassburg, 1538. Cfr. fol. A ilij. – Chronica der
Altenn Christlichen kirchen. Strassburg, 1530. Cfr. fol. [av°). – Apuleius :
Metamorphoses ... verdeutscht durch
Johan Sieder. Augsburg, 1538. Cfr.
fol. [iij vo)
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lijnen die deze te volgen heeft. De toepassing van de eerste regel
garandeert dat de vertaling „klaar en verstaanbaar" zijn zal (1").
Dat, met bet oog op de lezer, niet alleen klaarheid en verstaanbaarheid gevergd werden, doch dat tevens een zekere aanpassing aan
het lezend publiek vereist werd – wilde men dit publiek in de ban van
het vertaalde stuk houden – ook dat wisten onze vroegere vertalers.
't Is juist daarom dat ze zich vaak als „bewerkers" ontpopten, en
zelfs zich op bepaalde momenten van overmoed en Vflets als de
„evenknie" van de „makers", de scheppers, van het werk beschouwden en zich als dusdanig aandienden.
De vertalers wisten dit ; ze kenden ook de consequenties van dergelijke praemissen of stellingen, en gedroegen zich dan ook meestal
naar de regels die daaruit voortvloeiden. Neem b.v. het geval van
Matthias Ringmann, toentertijd de Duitse Caesar-vertaler. Inderdaad,
het was hij die een overzetting bezorgde van diens de Bello Gallico
en van diens de Bello Civili, overzetting die in 1507 te Straatsburg
verscheen. Hij voegde hierbij een samenvatting – niet een afgeronde
volledige vertaling – van de Liber de Bello Alexandrino, van de Liber
de Bello Africano en van de Liber de Bello Hispaniensi.
De redenen om geen volledige tekst te leveren waren a.m. zijn
wens om zijn stuk niet nodeloos lang te maken. Hij wenste tevens
daardoor gebeurlijke herhalingen te vermijden. Daaruit spreekt m.i.
toch een zeker respekt voor de lezer ( 162 ) en daardoor werd anderzijds
hijzelf vaak voor een keuze gesteld.
Of neem het geval Michael Herr, arts van beroep.
Een vreemde fauna dit gild van dokters en artsen in de XVIde
eeuw in 't Westen ! Noem filosofie, literatuur, taalstudie, bouwkunde
of andere wetensdhappen allerhande, er is geen terrein van kunst of
kennis of er doolt een of andere onrustige figuur uit deze wonderbare
groep in een of ander pand van kunst of wetenschap rond.
(161) H. W. Lawton in zijn studie Terence en France au XVIe siecle (Paris,
1926) vestigt daar nogmaals de aandacht op. Cfr. p. 338-339.
(162) C. Julius Caesar : Julius der erst ROmisch Keiser von seinen kriegen.
Strassburg, J. Gruninger, 1507. Cfr. fol. [A ij v.) in de „Vorred. Ein anleitang in die nachuolgenden biicher C. Julii Cesaris" : „Nun hab ich vber die
siiben biicher Julii Cesaris von den Gallier krieg / dass erfiillend achtste bach
A. Hircii auch getutschet / vnnd doch die and,ern dry des genanten Hircii
von den Alexandrischen / Affricanischen / vnnd Hispanischen kriegen (so
den dryen Julii von den Burgerischen krieg nachuolgen) vmb kiirtze willen /
vnnd darumb dass sie der Keiser nit selbs geschriben hat / wie wol nit gar
vssgelassen / doch allein vff das kiirtzest vssziig daruss geschriben ...".
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Michael Herr, een arts uit Straatsburg, behoort tot die bent van
humanisten die zich niet alleen in hun eigen yak laten gelden (163).
Hij vertaalt werk uit 't Grieks zowel als uit het Latijn ; niet alleen
werk over geneeskunde en hygiene, maar ook over akker- en bosbouw,
over opvoeding en over filosofie. Ten anderen, op het titelblad van
een van zijn vertalingen, ni. van het werk de Agricultura van Columella, noemt hij zich een „liefhebber van de vrije kunsten en van de
geneeskunde" (164).
Gul is hij ook met zijn mededelingen over zijn opvattingen inzake
vertaling. Hij eigende zich het recht toe niet alleen over de woordkeus en woordvoorraad van zijn auteur souverein te oordelen en te
beschikken, ook op het stuk van de „inhoud" gedraagt hij zich eigenmachtig en laat niet enkel kleinere fragmenten, doch zelfs sotnmige
omvangrijke, afgeronde elementen, die op zichzelf een geheel vormen,
eenvoudigweg vallen (165).
En waarom ? Omdat z.i. alleen dit moest vertaald worden wat aan
zijn doel toen beantwoordde, en dit in zulker voege dat de vertaler
op de meest doeltreffende manier zijn oogmerk treffen zou. Hij wilde
zijn medemensen helpen goed te leven ( 166 ), en dit anderen leren
(163) Cfr. ook Walter Ryff, een Duitse arts, die in 1548 de opdracht van
zijn vertaling van de boeken over architectuur van Vitruvius (uitgegeven in
Nurenberg in 1548) ondertekende als „Gualtherus H. Riuius Medicus &
Mathematicus" (cfr. fol. [A 4)). In het corpus van de opdracht zelf (cfr.
fol. [A 3v0)) had hij er reeds op gewezen dat hij dit vertaalwerk leverde in
zijn vrije tijd „bey neben meiner fushabenden profession / der hochlOblichen
kunst der Medicin".
Vertetitschet Durch
(164)L. I. Moderatus Calumella : Das Ackerwerck
Michael Herren / liebhabern der freien kunsten vnd artznei. Strassburg, 1538.
(165)L. Annaeus Seneca : Slttliche Zuchtbuecher
Durch Michael Herr
vertefitscht. Strassburg, B. Beck, 1536. Cfr. fol. a iiij : „ ... so etliche
klagen wurden / dieweil vil hin vnnd wider in den Episteln / auch in
andern buechlin aussgelassen vnd vndertruckt worden wer / vnnd da nit alleyn
etlich woerter oder verss / sunder gantze Episteln / die eben so wol gut weren
zeiwissen als die yhenigen so verteiitscht seind / dare' so wer vil verkoerts
darinn das Seneca anders gschriben / dann ichs an tag geben heft. Etlichen
wirt villeicht auch nit gfallen dass so heylsame leeren mit so schlechten vnd
gmeynen worten furtragen werden/ die wol wiirdig weren / dass eytel
Cicerones oder Demostenes dauon reden soften / damit so kostliche vnd
wolriechende rosen nit in eim so vnsaubern gschirr dargeben wurden".
(166) L. Annaeus Seneca : SIttliche Zuchtbuecher
Durch Michael Herr
verteiitscht. Strassburg, B. Beck, 1536. Cfr. fol. a iiij-[a
zijn
antwoord ! ? : „
class mein fiimemmen vnd gem& also gestanden ist
dais ich alleyn dem leser an die hand hab woellen geben I was yhn
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eist z.i. waarheid in een eenvoudige, en dus licht bevattelijke taal,
aan wie horen en leben wil, voor te houden (167).
Aan deze regels heeft hij, Michael Herr, de vertaler, zich gehouden
wanneer hij Seneca vertaalde of Columella in 't Duits overzette. Ook
toen hij zich voornam de Geoponica van Porphyrogennetus uit het
Grieks, ten behoeve van het Duits agrarisch publiek te vertalen, beperkte hij zich tot de overname van bepaalde fragmenten ervan. Wat
de Duitse landbouwer practisch nuttig kon zijn en wat Duitsland in
de sector van de akkerbouw baten kon werd vertaald. Doch, wat had
de Duitse Boer van toen aan uiteenzettingen over het kweken van
giiten tugenten vnd Gotsgfelligen leben bringen ki.ind / acht darneben nit was
el weltlicher zierden vnd den kiinsten dienstlich wer / dauon einer wolgelerter oder prachtiger sein kiind / aber nit besser. Das ist die vrsach auch
gwesen / dass ich das meertheyl der buecher vnderwegen vnd anston hab Lassen
/ vnd auch in denen so ich vorhanden gehabt ettliche ding aussgelassen vnd
iibergangen / dieweil das iiberhupfft nichts dienstlich wer gewesen zil tugentsamem leben / damit das gemiit des menschens dester groesser vnd besser
worden wer. Dann es seind ettlich Episteln aussgelassen / in denen er alleyn
disputiert von den freyen kiinsten / ziiuor von der wolredenheyt / oder von
den spitzigen verstaenden / damit einer ettwan einen betriegen / vnnd mit
worten fahen kiindt. Was wer aber das dem dienst-//lich der alleyn den
tugenten des gmilts nachstrebt / geflissen / wie er taeglich besser dann beredter werd ? Desshalben hab ich mit fleiss aussgelassen / was solcher ding
in den verteiitschten buechlin funden ist warden / damit nit das bilch gross /
vnd der nutz darinn klein word".
( 167 ) L. Annaeus Seneca : Sittliche Zuchtbuecher ... Durch Michael Herr
... verteiitscht ... Strassburg, B. Beck, 1536. Cfr. fol. [a iiij") : Opgesmukte,
mooie stij1 is hier niet nodig, meent de verbaler. Dus geen „colores" of
„flores" ! „Desshalben hab ich auch nit gross achtung gehabt / wie mit
gepleimpten worten die tugentsamen leeren an das liecht kaemen / dieweil
ich wol weyss / vnd von vnserm leermeister Seneca gelernt hab / das die
warheyt eynfeltige wort hat / die niemants verwiirren soli. An gilter wolbereyter speiss thiit der tucker nit vil / aber so man ettwas schaedlichs vnd
boess eim eingeben will / da ist von noeten / class mans mit ettwas anmuetigs
bedeck". Mag ik hier nog een paar verklaringen van hem overdrukken uit
zijn „Vorrede" tot zijn vertaling (Das Ackerwerck) van de de Agricultura
van Columella (druk van 1538) ? Cfr. fol. A iiij : „So vil aber die verdolmetschung antrifft (...) solt jr wissen das ich mich frei darinn gehalten hab
vnangebunden / vnd hab allwegen mehr vor augen gehabt den verstandt
vnnd nutz des lesers dann zirlichheyt der wort I vnnd mehr eyn sinn auss
dem andern verdolmetschet / darn das ich von wort zu wort den handel dar
zelt / wi er im latein vergriffen ist. Ich hab auch offter mats ettwas aussgelassen (dock on verletzung des verstands) das mich dunckt vergebenlich
hinzu gesetzt sein / oder das dem Teutschen leser in keynen weg niitzen
moecht".

197

olijfbomen of aan mededelingen over citroenencultuur (168)) ? Niets !
Wat zin had het dan dit gesehrijf erover in 't Duits integraal over
te zetten ?
*

Ook C. Hedio achtte zich gerechtigd sommige passages uit een Latijnse kerkgeschiedenis niet in zijn Duitse versie van deze kronijk over te
nemen. Zijn Chronica der Altenn Christlichen kirchen wenste hij niet
voor de vakman, doch voor de eenvoudige lezer, „den einueltigen",
te schrijven ; hij had zich voorgenomen de gewone man, die zich voor
deze geschiedenis interesseerde, in zijn opgang naar zijn laatste oord
van heil en vrede een helpende hand toe te steken ; hij Wilde op een
efficiEnte wijze zijn lezer dienen. Menende dat dit soort van lezers
niet in staat zou zijn alles te begrijpen dat in zijn te vertalen stuk
uiteengezet werd, nam hij bepaalde passages uit het oorspronkelijke
werk niet over, om ze echter elders in te schakelen (1").
Hij paste daarenboven soms nog een andere methode toe, ni. het
leveren van een samenvatting van tekstgedeelten, die z.i. in hun geheel genomen, zijn lezers toch niet interesseren zouden ("°).
*
**
(168) Constantinus Porphyrogennetus : Der veldtbaw oder das birch von
der veld arbeyt ... Strassburg, B. Beck, 1545. Cfr. fol. [ ijv°1 : „Das ich
aber den Authorem nit gantz / wie er im Kriechischen geschriben hat /
vertolmetscht hate / ist der vrsach halben geschehen / das ich mir am ersten
fiirgenommen hab dem Teaschlandt mit meiner arbeyt zudienen / darumb
so hab ich im veldtbaw aussgelassen vnd ubergangen / was in denen zweyntzig
buechlin, dem Teiitschen land nit dienstlich sein mocht / dann was nutz haben
die Teiitschen Bawren daruon / warm ich jnen vil sag / wie man die oelbeilm
I Citronen / Arancien / vnd deren gleichen beam pflantze vnd auffziehe /
so doch deren keyner im Teiitschen landt ist / vnd ob man sy schon etwan
darinn pflantzet / keyn frucht darinnen gibt ? Was hilfft es sy / das sy wol
wissten / wie die Naegelin / Muscatnuss vnnd Zimmet wuechsen / vnnd aber
jhr keynes inn Indiam ninuner kaeme / da sokhe gewaechs alleyn bekummen".
(169) Chronica der Altenn Christlichen kirchen ... durch D. Caspar Hedio
verteutscht. Strassburg, 1530. Cfr. fol. [aln°) : „Dieweil ich nun mit diser
meiner schlechten arbeit den einueltigen begerte th dienen zilm heil / hab
ich zurn vberfluss auch hiehaer gesetzt die ding / so gutter meinung in den
vorgenden zweyen thailen aussgelassen sint / die ich / wie do gesagt ist /
nit gar notwendig fur den Iaeyischen verstand achtete".
(170) Chronica der Altenn Christlichen kirchen ... durch D. Capar Hedio
verteutscht. Strassburg, 1530. Cfr. fol. a : „Oder ob man thm andem / nit
mer dan ein ausstzug in ein Summari vergriffe / dieweil der gmein teiitsch

198
Is daar dan insgelijks, inzake inhoud, de techniciteit of technicaliteit
van het onderwerp dat in het te vertalen stuk behandeld wordt.
Ook over dit aspect van het vertaalwerk bezwaart de vertaler zich
soms in de liminaria van een overzetting. Zijn vat op de stof is niet
vast ; de materie is hem niet doorzichtig genoeg ofwel lijkt ze hem
zo ij1 en fijn dat ze zijn begrip schijnt te ontglippen. Ze verplet hem,
of zij ontglijdt hem. Hij voelt zich onrustig, gejaagd, onzeker ; soms
stelt hij dan een diagnose van zijn bevreemdende situatie.
In enkele gevallen blijft dit bij een algemeen-gehouden verklaring
vanwege de vertaler of vanwege diens uiigever „over de swaericheyt
des wercs" in verband met de „materie" waarover de auteur het
heeft ; in andere wordt expliciet het bepaald gebied vermeld waarop
de moeilijkheden zich bij het vertalen voordeden, het weze nu filosofie, krijgswezen of botanica (171).
Vertalers van bij ons b.v. kennen dit probleem : de man die in
onze streken een dramatisch werk van een zuiderse canonist introduceren wilde, of zelfs een geroutineerde vertaler als een Cornelis van
Ghistele kunnen hiervan getuigen.
Inderdaad, de vertaler van het stuk van Jacobus van Teramo, ni.
van het „proces oft rechtuorderinge ... tusschen Belyal eenen duuel
der Kellen ... als eysscher aender eenre syde. Ende Moyses ... als
verweerder ter ander side" ( 172), was bewust van de moeilijkheid die
leser nitt mit allen Bingen zii beschweren were / vnd vil ding in latein hingiengen / die ins teiitschen nit solche gelegenheit hetten".
(171) Om van de Bijbelvertalingen te zwijgen die, zoals vroeger gemeld,
gewoonlijk bij deze „Verkenningen" niet betrokken warden. Terloops toch
een verwijzing naar de woorden van Nicolaas van Winghe in zijn voorrede
van 1548 en die in de druk van 1553 hernornen werden. Daar heeft hij het
over een „soo grooten swarm werck" (Cfr. fol. c1 iij) en op fol. [cV iijil
biecht hij op dat „die swaericheyt des wercs" hem „veruaert" had. En de
moeilijkheid lag niet alleen in de taal, waarin de Bijbelboeken gesteld waren,
doch ook in het feit dat „die heylighe scriftuere niet alleen en is diep van
verstande /", doch ook om wille van de „reelia". Inderdaad, „soo spreect
die scriftuere dicmael (besonder int oude Testament) van sornmighe vreemde
cruyden / boomen / beesten / ghesteenten / die in desen onsen duytschen
landen niet bekent en zijn. Item van versceyden instrumenten ende ghereetscappen van orloghen / ende vanden dienst Godts inden tempel / die nu
ter tijt nerghens ghebruyct en warden / ende daer om oock als ombekende
dinghen gheen duytsche termen en hebben daermen nochtans die soude behooren mede tenoemen" (Cfr. fol. t iij).
(172) „Consolatio peccatorum seu fis Christi et Belial coram Salome iudice".

Dit wend in 1382 geschreven. Nederlandse vertalingen ervan verschenen bij
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inhaerent was aan zijn bewerking, en dit wegens de technicaliteit
van de materie : „Want die materie swaer ende subtile van begripen
was" (173).
Horatius vertalen was geen kinderspel, zelfs niet voor een Cornelis
van Ghistele, bevoegd en ervaren als hij was ; het overzetten van de
Satirae van deze her- en satirendichter viel hem zwaar en was een
ware worstelpartij van 't begin tot 't einde. En de reden gaf hijzelf :
,.want hy [ = Horatius) een Poeet gheweest is, die sware en diepe
(174).
materien gheschreuen heeft
op een 50 jaar of stand haast dezelfde formule !
Dezelfde klacht over de moeilijkheid van de stof die bewerkt wordt
rijst ook of en toe uit het voorwerk van Duitse vertalingen op. Soms
warden daarin dezelfde termen gebezigd ; het is alsof de vertalers
onbewust dezelfde formules uitzuchten.
Zo verscheen in 1 538 in Augsburg de eerste gedrukte Duitse vertaling van de Paradoxa van Cicero ; vertaler was Simon Schaidenreisser, dezelfde die ook de Odyssee van Homerus, doch dan uit het
Latijn, overzette.
Herhaaldelijk wijst hij in de liminaria van zijn Cicero-vertaling op
de zware inspanningen die hij zich getroost heeft om dit stuk over te
zetten. Herhaaldelijk ook komt hij in zijn opdracht terug op het
lastige werk dat hij heeft moeten leveren om „das verborgen / scharpf
vnd tieffgegrundete belch Ciceronis Paradoxa" te vertalen. Want het
was niet enkel het tweevoudig probleem van de taal dat zich stelde,
doch ook de kwestie van „so schwaerer vngewonlichen materien" (175).
ons in 1512 (twee drukken) en in 1516. Cfr. M. Nijhoff en M. E. Kronenberg : Nederlandsche Bibliographie van 1500 tot 1540. Dl. I. 's-Gravenhage,
1923. Cfr. Nrs. 1190, 1191 & 1192, p. 426-427.
(173) Jacobus van Teramo : Belial. Een rechtelick ghedinghe tusschen Belyal
den belschen procureur als claghere aen dat een deel. ende jesu christo hemelschen god. antwoerdere dent ander deel. Antwerpen, 1516. (In feite is dit

een tweede verbeterde druk). Cfr. fol. A ij.
(174) Horatius : Satyrae oft Sermones ... Nu eerst daer Cornelis van Ghistele ... ouerghesedt. Antwerpen, 1569. Cfr. fol. [A iv) : „Want ghelijck
Hercules teghen den Reuse van Athenen street ende yacht, Soo hebbe ich cock
met Horatium moeten arbeyden ende worstelen, soo dat ick int leste met
grooter pijnen daer deur gheraect ben : want hy een Poeet gheweest is, die
sware en diepe materien gheschreuen heeft ...".
(175) M. Tullius Cicero : Paradoxa : Das seind wunderbarliche vnd in dem
gemainen wone oder verstand vnglaubliche spriich
jetzo in teutsche sprach
transsferiert
[durch Simon' Schaidenreisser). Augsburg, 1538.
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H. Ziegler vertaalde in 't Duits niet alleen Grieks werk, o.a. van
Lucianus en van Plutarchus zij het ook dat dit via Latijnse versies
gebeurde – oak niet-antieke geschriften las hij en „bewerkte" ze in
't Duits. Zo zorgde hij b.v. voor een Duitse overzetting van een
Latijns geschrift van G. Boccaccio. Ook deze versatiele humanist
bezwaarde zich over de narigheden die een vertaler beleven kon ter
oorzake van de bijzondere aard of van sommige bepaalde aspecten
van het onderwerp dat in zijn basistekst behandeld werd. Hij was
zelfs de mening toegedaan dat een vertaling soms de „materie" van
een werk geen recht kan laten wedervaren, afgezien van de moeilijkheden die de of stand tussen de twee talen deze van 't oorspronkelijke en deze van 't vertaalde stuk – met zich brengen kan (176).
In een Plinius-vertaling draagt Dietrich von Pleningen, die voor
deze Duitse versie verantwoordelijk is, zijn werk aan Keizer Maximiliaan op. Hij neemt deze gelegenheid te baat om even te wijzen op
de moeilijkheid in dit geval am „ain solliche dapffere materi aus
Latin zu teuetschen vnd die zw transfferiern" (177).
„Dapffere materi" ! Inderdaad ! Want „dapffer" kan zowel „wichtig" als „gewichtig" betekenen ! Ook echter – en dit zal hier denkelijk
het geval zijn, gelet op de context – „schwer", in de zin van „moeiiiikp, (178).
En snuffelend in oude folianten en miezerige en beduimelde plakketjes valt men soms op een bekentenis van een vertaler die zijn
beschermheer tevens am mild begrip verzoekt voor de fouten en feilen
die in zijn vertaling mochten voorkomen. Hun aanwezigheid in zijn
stuk is eerst en vooral te wijten naar zijn inzien althans aan zijn
(176) G. Boccaccio : Fornemmste Historien vnd exempel von Widerwertigem Gluck. Augsburg, H. Steiner, 1545. Cfr. fol. ij : „Dann es begibt sich /
das sokhe translation in das Teiitsch offtermals mangelhaftig ist / vnd der
materi ein abgang macht".
(177) A. Lexer : Mittelhochdeutsches HandwOrterbuch. II. Bd. (1876).
Leipzig, 1876. Cfr. col. 1404-1405. Cfr. ook : J. Grimm & W. Grimm :
Deutsches WOrterbuch. XI. Bd. (1935). Cfr. col. 137, s. v° „Tapferkeit"
dat ook „schwere" betekenen kon, en „Schwere" is zoveel als „moeilijkheid".
Cfr. ook : IX. Bd. (1899), col. 2550.
(178) C. Plinius Caecilius Secundus : Gay Pliny des andern Lobsagung
Durch berm Dietrichen vonn Pleningen. Landshut, 1515. Cfr. fol. [A vv°1 :
„
Ich pin auch gnadiger furst nit onwissend : ain solliche dapffere mated
aus Latin zu teuetschen : vnd die zw transferiern : Das es mir beschwaerlichen
gewesen ist / vnnd durch manchen neidischen vrtailern Ee : zu airier hoffart :
dann zu guetem gemessen moechte werden".
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eigen mangel aan kennis en verstand van de materie die in het geschrift
behandeld wordt : aan zijne „vnuernunft / vnd vnwissenhait der
erfahrung deren ding die begriffen seyen in disem buechlin / ...".
Want zo sprak Johann Altensteig die, via een Latijnse overzetting,
Ad Nicociem van Isocrates vertaalde ("9).
*

Nu stelle men zich niet voor dat de Engelse vertaler het in dit opzicht
gemakkelijker had, of dat hij – in tegenstelling met zijn collega's op
't vasteland – niet zou ervaren hebben dat het technisch karakter van
bepaalde teksten ook hem het leven zuur maken kon.
Zelfs een Nicolas Grimald, die te Cambridge en te Oxford „ter
scale liep", en zelfs in Oxford hoogleraar in de welsprekendheid
werd, en op de hoop toe zich als vertaler o.a. van Cicero ontpopte,
achtte het wijs om de bijzondere aandacht van zijn lezer te verzoeken,
en dit wegens dit bepaald moeilijk aspect van zijn Latijns „voorschrift", d.i. de speciale inhoud ervan. De daarin behandelde materie
alleen reeds maakte hem zijn taak niet licht.
En zo geschiedde. Inderdaad, toen hij in 1556 zijn vertaling van
Cicero's de Officiis liet drukken had hij het in het woord vooraf a.m.
over de regels die bij het overzetten zouden moeten toegepast warden. Hij was ervan overtuigd dat hij deze richtlijnen niet altijd gevolgd had. Hij deed dan ook beroep op de welwillendheid van de
„gentle reader". Deze zou bij de lectuur van zijn vertaling moeten
in overweging willen nemen, niet alleen het volmaakte vakmanschap
op het stuk van taal- en stijlvaardigheid van de auteur van het oorspronkelijk stuk, d.i. Cicero, doch ook de verheven vlucht van diens
gedachten, het diepzinnige van diens beschouwingen, en het rijke
ideeengoed en de zware levensfilosofie waarop Cicero zijn uiteenzettingen grondde (190).
*
(179) Isocrates : Jsocrates Von dem Reich. Augsburg, S. Otmar, 1517. Cfr.
fol. [A iij vo ) : „Darumb G. H. wenn etwas wurde pruch oder mangel sein
in solichem teiitschen dises buechlins / sol ewer strengkait das zialegen nit
meinem willen der berait ist allweg each zu dienen / sounder meiner
vnuernunfft / vnd vnwissenhait der erfarung deren ding die begriffen seyen
in disem buechlin / ...".
(180) M. T. Cicero : Thre bokes of duties turned oute of latine into english
by Nicolas Grimalde. London, R. Tottel, 1556. Cfr. fol. (ct cP VI) : „I
shall desire you, gentle reader, gentely to consider bothe the excellence of the
author, who is a perfit oratour : and also the greatnesse of [the] mater,
which is profounde philosophie".
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Bij een algemene klacht over of bij een algemene verwijzing naar de
techniciteit van het onderwerp en de daarmee samenhangende moeilijkheden bij het vertalen, bleef het niet altijd.
Sams behelzen de verklaringen, die vertalers in de liminaria van
hun nieuwe versie-in-de landstaal afleggen, over de wederwaardigheden, die ze in dit bijzonder verband beleefd hebben, onmiskenbaarspecifieke aanduidingen over de moeilijkheden die zij ervoeren op het
stuk van de technische terminologie, die zij enerzijds te interpreteren
hadden en die zij anderzijds in hun eigen taal te hanteren of gebeurlijk zelfs te scheppen hadden.
Inderdaad, de technische aard van de inhoud van sommige geschriften vergde van de vertaler een zekere kennis op de meest uiteenlopende gebieden en de vaardigheid tevens am met het technisch
woordalaam, dat voorhanden was of nog door hem te fatsoeneren
viel, handig en correct te spelen.
Wie b.v. de werken van Julius Caesar vertalen wil moet uiteraard
een diepgaande kennis van het Latijn bezitten. Dit volstaat echter
niet Vereist is dat hij ook op het stuk van de aardrijkskunde –
„cosmographia" zoals dit toen heette – en nog meer in 't bijzonder
inzake legerorganisatie en krijgskunde uitstekend onderlegd zou zijn
( 181 ). Deze kennis van de zgn. „realia" wint men ofwel door eigen
ervaring in 't veld, ofwel door studie van technische geschriften over
leger en oorlogsvoering. Zo leert het ons Ringmann ( 182) ! Doch
zelfs voor hem, die zich aan deze ervaring en aan deze tucht van
lectuur en studie onderwerpen zou, is het overzetten van een Caesar
(181 ) C. Julius Caesar : Julius der erst ROmisch Keiser von seinen kriegen.
erst mals vss dem Latin in Ttitsch bracht [Durch Matthias Ringmann Philesius). Strassburg, 1507. Cfr. fol. A iii : „ ist wol za gedencken class
th dem geschefft vor alien dingen grosser wissenheit des Latyns not ist vnd
so vil stet vnd lender nit iederman bekant da innen genant werden / mass
man der Cossmography nit vnwissen sein. Sytmaln auch offt vnnd dick in
den nachuolgenden biichem verzeichung oder beschreibung der Legionen vnd
der reisigen / herschaw vnd masterungen ussziig / legerungen / des legers
befestigung / von prouiand / fatemng wasserung / holtzholen / scharmiitzlen
/ schlachten / filter treffen / belegerungen / vnnd sturmung der stet vnd
flecken beschriben werden / ist notwendig dass man eintweder by der gleichen
geschichten etwan sy gewesst / oder aber Victruuium / Sextum Julium Frontinum / Flauium / Vegetium Aelium Modestum vnd andere mer die von
sokhen hendeln schryben / vleissidichen besichtigt hab / damit artlichen
vertiischt werd / ...".
(182)) Cfrr. citaat in de voorgaande nota.
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geen gemakkelijke opgave, maar een zwaar werk dat veel, veel hoofdbrekerij met zich brengt (183).
Deze overweging geldt ook in verband met het vertalen van geschriften op het gebied van de geesteswetenschappen. Een filosofisch
tractaatje in een westerse landstaal overzetten was, zelfs in de XVIde
eeuw, een uitdaging, als we een Jakob Schenck geloven mogen.
Inderdaad, onrechtstreeks werd soms aan de lezer door de vertaler
toevertrouwd dat het met het overzetten van een geschrift niet altijd
van een leien dakje gelopen was. De vertaler van Epictetus b.v. erkent
dat sommige passages van zijn Duitse versie van de Enchiridion geen
exacte weergave zijn van de ideeen die in dat stuk uiteengezet werden.
Dit zou, volgens Jakob Schenck, die deze vertaling leverde, te wijten
zijn o.m. aan de aard van de hierin behandelde stof, nl. de stoicijnse
filosofie, d.i. een stel begrippen en theorieen die men niet elke dag
in 't Duits hanteert (1").

Het exotisch karakter van de omgeving, waarin sommige personages
in het verhaal van het oorspronkelijk stuk zich bewogen, was of en
toe, volgens vertalers zelf, een andere bran van moeilijkheden bij het
zoeken naar een juiste en klare, betrouwbare en licht verstaanbare
versie van de basistekst. Bedenkingen in die zin warden niet alleen
geuit in het werk van westerse bijbelvertalers die met de wereld van
't Midden-Oosten te doen kregen ; ook over het voorwerk van overzettingen van profane werken, waarin het over vreemde volkeren en
streken ging, liggen ze gesprenkeld.
Zo b.v. waren de namen van planten en dieren, die in deze oude
en vreemde geschriften vermeld werden, in eigen spraak niet altijd
licht te vinden, of waren zelfs in de taal van de vertaler niet voor(183) C. Julius Caesar : Julius der errs ROmisch Keiser von seinen kriegen. Strassburg, 1507. Cfr. fol. A iii : „
so ist es nochclann nit leicht
sunder ein gar schwer vnd kiimmerlich ding / die biicher des Keisers Julii.
zu tiitschen".

(184)Epictetus : Eyn schon nutzlich Buechlin genant der Sticher des Hochweysen Heiden Epicteti
Auss Kriechischer vnd Lateinischer sprach inn
teiitsch durch Jacoben Schencken gezogen. Basel, Th. Wolff, 1534.
Cfr. fol. [A ij v.) : „Soli vnnd mag dasselbig zum theyl frembder arth der
Stoicischen Philosophi / so in teiitscher sprach vngewonlich auch das Epictetus
rich kurtzer rede vnd weniger wort beflissen / ziigelegt werden".
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handen (185). Lees maar even onze bijbelvertaler Nicolaas van Winghe
daarop na ! En op het stuk van profane geschriften kan Michael Herr
hier andermaal als getuige opgeroepen warden. Inderdaad, over akkeren tuinbouw, fruitkwekerij en veeteelt, zoals deze in Italiè tussen de
Iste en IVde eeuw na Christus beoefend warden, leverden L. Junius
Moderatus Columella en R. Taurus Aemilianus Palladius omvangrijke
bijdragen. Michael Herr – die nochtans nooit actief bij het boerenbedrijf betrokken geweest was – vertaalde deze handleidingen, ingaande op het verzoek van vrienden en van de Straatsburgse drukker
Wendelin Rihel. Een waagstuk ! Inderdaad, het verschil tussen het
landbouwbedrijf in het Duitsland van de XVIde eeuw en dit beoefend in Italic tien eeuwen of meer vroeger moet, inzake bouwgrond
en gewas, veeteelt en stoeterij, zaaien, planten en oogsten – alles wat
Michael toen op dat stuk onder zijn ogen kreeg – groat geweest zijn.
In zijn bewerking van zijn grondteksten had hij voornamelijk het nut
van zijn lezer, de Duitse boer van de XVIde eeuw, op 't oog ; en
dienvolgens was zijn betrachting eerst en vooral zijn tekst zo licht
verstaanbaar mogelijk te maken. Geleerddoenerij, gepraal en gepronk
met zware vreemde woorden was uit den ooze. Hij zocht of schiep
desnoods zuivere nieuwe typisch-Duitse benamingen voor dingen die
zelfs in het Duitsland van zijn eigen tijd in onbruik gevallen waren.
Kende iemand de oude Duitse benaming nog, die wellicht in een of
andere uithoek van het Duitse taalgebied nog leven kon, hij hield
zich aanbevolen. Graag zou hij daarenboven de „verduitsing" die hij
voorstelde laten vallen, zo iemand een betere verwoording of benaming in 't Duits scheppen kon en hem voorleggen wilde (1").
*
(185) Onze Nicolaas van Winghe wijst op dezelfde moeilijkheid inzake
vertaling van de bijbelboeken. Cfr. fol. c iij van Den gheheelen Bybel.
(Leuven, 1 548) in zijn woord tot „den goetwillighen Leser" : „Oock soo
spreect die scriftuere dianael (besonder int oude Testament) van sommighe
vreemde cruyden / boomen / beesten / ghesteenten / die in desen onsen
duytschen landen niet bekent en zijn. Item van versceyden instrumenten ende
ghereetscappen van orloghen / ende vanden dienst Godts inden tempel /
die nu ter tijt nerghens ghebruyct en warden / ende daer am Dock als ombekende dinghen gheen duytsche termen en hebben daermen nochtans die soude
behooren mede te noemen".
(186) L. Junius Moderatus Columella & Palladius Rutilius Taurus Aemilianus : Das Ackerwerck Luck Columelle vnd Pallad# ... Verteiitschet Durch
Michael Herren. Strassburg, W. Rihel, 1538. Daarin op fol. A iiiHA iiij wq :
„So hab ich auch mich eyner freiheyt gebraucht (doch nit on verstandt) inn

205

Een ander geval !
De vormen van de samenleving waren vroeger en elders verschillend van deze van het land en de tijd van de vertaler en van diens
eigentijds publiek. Ook bier stelden zich dan problemen om de juiste
benaming in eigen taal van een uitheemse instelling, ambt of beroep,
somtijds zelfs uit een verre verleden, te vinden.
Dit was een oud probleem dat men reeds in de Middeleeuwen
kende ; en onze vertalers uit de incunabeltijd en uit de XVIde eeuw
stonden vaak voor dezelfde moeilijkheden ( 187). En zo zag het alleszins ook de heruitgever van een werk van Cicero, – van diens de
Officiis waarvan op verzoek van Johann von Schwarzenberg een
nieuwe verduitsing rond 1520 ontstond. (1").

dem das ich ettlich ding genent hab mit newen / vnd bei mir gewachsen
namen / / als da ich herbam Medicam den heydnischen klee / vnd
Cythisum den weissen klee nenn / die sunst keyn namen vnd erkantnis mehr
// bei vns haben wie ander vii ding / (tie ettwan inn grossem werdt vnnd
brauch gewesen vnnd yetz sampt jren namen verloren sind warden. Doch
moecht ich wol leiden / es kerne eyner vnd zeygt vns an was es wer vnnd
wie es Mess / so wolten wir jm gem dancken / vnnd mit vnser dolmetschung
auff eyn seit rucken. Es mag sick auch wol begeben / das eyner so des handels
mehr bericht vnd verstandt heft / ettlich ding eygentlicher genent hett
dann ich / als eyner der nie bei dem handel gewesst ist / gethon haben
moechte. Dann eyn bawer weyss am basten vnderscheyd zu geben wie die
arbeyt heiss / ...".
(187) Cfr. B. Bischoff : Living with the Satirists. P. 83-94 in : Classical
Influences on European Culture. A. D. 500-1500. Ed. by R. R. Bolgar.
Cambridge, 1971. Hierin staan voorbeelden te lezen uit de laatste decennial
van de XIde en uit de eerste helft van de XIIde eeuw.
(188) M. Tullius Cicero : Officia M. T. C. EIn Bdch / So Marcus Tullius
Cicero ... xu seynem Sune Marco. Von den tugentsamen iimptern vnd
gehdrungen ... in Latein geschriben ... Augsburg, H. Steiner, 1 5 3 1 . In
„Die ander Vorred" : „Bey dem alien ist zu mercken / dy eweyl eyns theyls
Roemischer aempter / der etliche offt in gemeltem verteiitschten Bach beruert
werden dyser zeyt nit in vbung oder wesen seyn / vnnd eynem yeden
solchen namen / mit eynem oder zweyen worten / on weyttere ausslegung
vnnd vmbschreybung / keyn bequemlicher vergleychlicher teiitsch gegeben
werden mag. Das darumb die namen derselben aempter / an alien enden
wie sy yngedachtem Bach steen / vnuerwandelt gelassen I Aber was eynes
yeden sollichen ampts eygenschafft / bey den Roemern gewest vnnd durch
Pomponium Letum / in Lateinischer sprach kiirtzlich beschriben vnd aussgelegt warden / Ist durch genanten Herr Johann Neuber / auch nach kurtzer
meynung verteiitscht / als hernach volget ...". Cfr. fol. [iijvo).
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Over de manier waarop en over de middelen – glossen en lijsten –
waarmede de moeilijkheden, die uit deze situatie voortvloeiden, overwonnen werden, later ( 189) ! Taal en stij1 werden immers eveneens
als bronnen van moeilijkheden door de vertalers ervaren ; 't past m.i.
beter dat dit dubbele probleem binnen het raam van de discussie over
taalkundige en stilistische vertaalperikelen zou behandeld warden.
En dit is werk voor een andere dag !

***
Na dit schematisch overzicht van moeilijkheden die onze vroegere
vertalers, naar hun eigen „belijdenis", bij hun werk te overwinnen
hadden, is het billijk en kan het nuttig zijn dat sommige van deze
verklaringen en getuigenissen, die zij aflegden, later sterker doorgelicht warden.
April 1983.

***
BIJLAGE I
Andere voorbeelden bij voetnoot nr. 4 zijn o.m. de volgende :
Albrecht von Eybe, die o.m. werk van Plautus vertaalde en in zijn Spiegel
der Sitten (Augsburg, 1511) uitgaf, beloofde in zijn opdracht geen „muehe
noch arbait" te ontzien om zijn beschermheren door deze vertaling van dienst
te kunnen zijn. (Cfr. fol. [cr iijv°).
De Duitse versie van A. C. Celsus de Medecina van 1539 werd, vooraleer
ze ter perse gelegd werd, nagezien door Michael Herr, d.i. „mit hoechstem, /
miig,lichen fleiss / vngesparter miihe wind arbeite durchsticher. (Cfr. Die
acht Bucher ... von beyderley Medicine ... Mainz, 1531. Cfr. fol. [a ijvl).
Draagt Dietrich von Pleningen zijn Duitse vertaling van de Panegyricus
van Plinius (gedrukt in Landshut in 1515) aan Hertog Willem van Beieren
op, dan is hij zo vrij eraan te herinneren dat hij „dise lobsagung von latinischer : in tutsche zungen nit on sander mwe vnnd arbait gepracht" heeft
(Cfr. fol. A iiij) ; wanneer hij er verder op wijst dat hij deze vertaling
als vrije tijdsbesteding, het land ten bate en zijn heer ter ere, heeft gemaakt,
verzoekt hij zijn schutsheer : „nymbt sy diss mein sondere mue vnnd arbait...
mit gnaden an ...". (Cfr. fol. [A vv°1).
In zijn opdracht in 1536 aan Jeronymus Fugger van zijn vertaling van het
verhaal van de Trojaanse oorlog door Dictys Cretensis drukt de dichter Marcus
(189) Cfr. Bijlage II.
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Tatius de avertuiging uit dat geen enkele criticaster het wagen zal zijn
„muehe vnd arbeit zu schenden." (Cfr. fol. a iiij) ; de naam van zijn beschermheer zal zijn veilige schutse zijn.
Johann Sieder verzocht in het voorwoord van zijn vertaling De Gulden Ezel
van L. Apuleius zijn lezer zijn overzettting – „mein mueh arbeit / vnd verdeutschen" welwillen.d te aanvaarden. „Derhalben liebster leser hab also
mein mueh arbeit / vnd verdeutschen fur gut / dann ichs von deiner kurtzvon einem gulden
weil wegen gethon ..." in : Apuleius : Ain ... gedichte
Esel
verdeutscht / durch Herren Johan Sieder. Augsburg, 1538. Cfr. fol.
[a iijv°).
In het „Privilegium" van de vertaling van de Vitae van Plutarchus, verbaald
door Hieronymus Boner, wordt er een toespeling gemaakt op het nadrukken
van deze vertaling door andere drukkers die alzo op een oneerlijke wijze de
vruchten van anderrnans inspanningen plukken. Geen wonder dan ook dat
de vertaler verzocht dat zijn werk zou beschermd worden wegens de inspanningen die dit werk van hem gevorderd had : „sambt seiner verbrachten
muehe vnd arbeit / an bemelts biichs verteutschung". (Kalmar, 1541. Cfr.
fol. ij).
In een vertaling van 1548 van 't werk van Vitruvius komt dezelfde formule
voor : „Dieweil aber auch diser zeit / solcher niitzlichen / vnd gemeinem
nutz vnd wolf art notwendiger arbeit vnd muehe / noch keiner als eins
vnmueglichen fuernemens hat vnternemen woellen (souil mu dann zuwissen)
bewegt warden / dise schwere muehe auff mich zu nemen /
Bin ich
vilgemelte Buecher der Architecture / zu Transsferieren vnd in gemeiner /
verstendlicher Teutscher sprach / allen kunstliebhaberen durch den Truck
/ gutwilliglichen mit zu theilen". Vitruvius : Vitruuius Teutsch. Nurnberg,
1548. Cfr. fol. [A 3 v0). Tekst van Walther Ryff, de vertaler.
En tegen het einde van de eeuw blijkt dezelfde formule nog immer geldig ;
zie b.v. de Plutarchus-uitgave die de boekhandelaar Feyrabent in 1580 op
de markt bracht. Er was z.i. toen nood aan zo'n werk, wijl de vorige vertaling
niet langer aanvaardbaar was. Derhalve besloot hij op 't aandringen van velen
in te gaan en zich voor de taak in te zetten „mit aller meiner Muehe vnd
Arbeit". (Cfr. fol. (?)iij).
Dertien jaar later zou G. Schwarzkopf in de opdracht van zijn Herodotusvertaling verklaren dat hij de Historia van de Griekse schrijver het „gemeinem
Vatterland zum besten / mit grosser miih vnd arbeit in die Teutsche Sprach
versetzet ..." had. Cfr. fol. ) ( ) (. Frankfurt a. Main, N. Bassaeus, 1593.
Is er sprake van de tussenkomst vanwege een drukker in het tot stand
komen en uitgeven van een vertaling dan klinkt de formule meestal niet
„Mahe and Arbeit", doch wel „Milhe and Kasten". En deze laatste bewoording vindt men niet alleen in het voorwoord van de drukker, doch zelfs in
de formulering van het privilegie. Dit is wel een bewijs dat men ook in de
milieus van de kanselarijen oog had voor de commerdele, de financide
inbreng vanwege de drukker.
In 1531 wordt te Augsburg de Duitse versie van Justinus, nl. de Warhafftige
Hystorien gedrukt. In het voorwoord van de vertaler, H. Boner, drukt deze
laatste de vrees uit dat door gebeurlijke nadrukken „dardurch dann der erst
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Trucker
derhalben seyner gehabten muehe vnd kosten / inn nachtheyl
kommen wurd ...". (Cfr. fol. ij).
Dezelfde vertaler, H. Boner, neemt in haast identieke termen de verdediging op zich van de belangen van de drukker van zijn vertaling van Herodianus, nl. in zijn suppliek van 1530 : „Vnd aber besorgt das sollich Buch /
so das im Druck aussgeet / durch andere Trucker als bald nachgedruckt
werde / dardurch dann der erst Trucker dem er das beuolhen / derhalben
seyner gehabten muehe vnd kosten / inn nachtheyl kommen wurd ...".
(Cfr. fol. ij in de uitg. van Heinrich Steiner van 1531 to Augsburg).
Johan Dantz, die de de Materia medica van Dioscorides vertaalde, ziet een
bevestiging van de verdiensten en faam van Dioscorides in de talrijke vertalingen van het werk van deze Griekse geleerde in 't Latijn, en voor
dewelke „muehe, arbeyt noch kosten" gespaard werden. Cfr. Dioscorides :
KReutter Buch verteutscht. Durch Johan Dantzen. Frankfurt a. M. 1546.
Cfr. fol. a ij : „Denn etliche keyne muehe / arbeyt noch kosten gespart haben
/ die Buecher des Dioscoridis auffs new auss der Griechischen sprach / damit
er solche buecher beschrieben hat / ins Latein zubringen".
Th. Rihel, die in 1574 een Duitse bewerking van T. Livius uitgaf, verIdaarde in zijn „Vorrede" : „Solchem Exempel bin auch ich geuolget /
vnd derwegen keynen kosten / fleiss oder arbeyt gesparet / damit ich etliche
alte Historicos in vnser Teutsche Sprach ... durch mich getruckt / ...". (Cfr.
fol. [*iiijvo)).
Uit deze voorbeelden mag echter niet afgeleid warden dat „miihe and arbeit"
een geijkte formule was die enkel en alleen met betrekking tot het werk
van de vertaler en van diens uitgever gebezigd werd. Ook in ander verband
– de dagelijkse kommer en sleur, geestes- en handenarbeid – werd deze
formule, ook door vertalers en uitgevers, gebruikt.
Een paar voorbeelden !
Na werk komt ontspanning, schrijft Hieronymus Boner – en het lezen van
een goed en nuttig boek is ontspanning na de moeilijke dagtaak, ook voor
een vorst. Hieronymus Boner, de vertaler van Herodianus, maakt dan ook,
in dezelfde bewoordingen als deze die een overzetter voor eigen werk gebruikt, toespeling op het felt dat Koning Ferdinand na zijn dagtaak „sick
gehabter vnd farkerter muehe vnd arbeit mit lesung der warhafften Hystorien
vnd ritterlichen geschichten der alten Keisern Kiinigen vnd Fiirsten /
ergetzen vnd zu belustigen". (Cfr. fol. [ij vcg in : Herodianus : Der Fiirtrefflich Griechisch geschicht Schreiber Herodianus ... in Tefitsch pracht. Augsburg,
H. Steiner, [1531 of 1532)).
Of neem, de vertaling door C. Hedio van de bewerking van de de Bello
Judaico door Hegesippus (Strassburg, 1532). Daar waar in de opdracht
(„Vorred") gewezen wordt op de inspanning die iemand zich getroosten wil
wanner hij zich op de studie van de theologie, de rechtswetenschap of
geneeskunde toeleggen wil, wordt dezelfde formule „muee vnd arbeit"
gebruikt ! Gaat het eerst over „Juristerey", dan over „artzney vnd andere
kiinst ..." dan heeft C. Hedio het verder over „Theology" „So doch wissend
das die heylig geschrifft / clas trefflichst vnd fiirn,emst ist / dieweil gott nit
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alle mat will wunder wircken vnd das man zum rechten verstandt kumme /
auch vil zeyt muee vnd arbeyt zfigehoeret". (Cfr. fol. [yip.
Het is toch oak in deze geest en zin dat men een passus in de „Vorrede"
door Michael Herr, de vertaler a.m. van Columella's de Agricultura en diens
Liber de arboribus lezen moet. Hij schrijft a.a. : „Dann dise arbeyt ist alleyn
denen, zu lieb vndernommen warden / die lust zum erdhandel haben vnnd
lieber durch eygne / dann frembde mueh vnnd arbeyt herneert werden
woellen". (Cfr. fol. [A iij vl in : Das Ackerwerck Vertefitschet Durch
Michael Herren. Strassburg, 1538. Ten anderen, het is in dezelfde voorrede
dat we lezen kunnen : „Dann ob schon an Fiirsten hoefen eyn scheinbarlicher
pracht I so ist der selb doch vast wol mit knechtlichen diensten deren sich
eyn frei mensch beschetnen salt / vermischet / Vnnd ob schon ettlich vnderweilen dutch solche dienst zu gat vnnd narung kommen. / so will es doch
mit solchen geschwinden griffen zu gohn vber alle muehe vnnd arbeyt /
das es selten mit gfitem gewissen bestohn mag". (Cfr. fol. [A iij v0)). Schrijft
een Michael Herr in 1538 over 't hard labeur van de boer of over het doen
en laten van de haveling dan bezigt hij dezelfde formule : „muehe wind
arbeyt" !
Terloops : ook de Franse vertaler van J. Caesar hoopt in 1531 dat zijn
vertaalwerk de goedjonstige lezer „nut en vermaak" zal bezorgen ; dit zou
de beloning bij uitstek zijn voor zijn „oeuure & labeur". Cfr. : J. Caesar :
Les commentaires et briefves descriptions de Jules Cesar, stir le faict des
battailles & conquestes de Gaule : translatez de latin en vulgaire Francoys,
par frere Robert Guaguin. Paris, P. Vidoue, 1531. Cfr. fol. [a v°) : „ soubz
esperance que mon oeuure & labeur vous viendront aulcunement a plaisance,
& vous seront profitables ...".

BIJLAGE II
Bij het gebruik, de translitteratie, identificatie en gebeurlijke vertaling van
namen van a.m. 'ander', streken, beken, rivieren en stromen – algemeen
gesteld : geografische namen – stand de vertaler ook voor zeer verschillende
moeilijkheden.
Matthias Ringmann voegde bij zijn vertaling van de werken van J. Caesar,
uitgegeven in 1507, een „Anleitung in die nachuolgenden biicher C. Julii
Caesaris" ; daarin handelt hij uitvoerig over dit geval van de geografische
namen in vertalingen. Op fol. [A van C. Julius Caesar : Julius der erst
ROmisch Keiser von seinen kriegen (Strassburg, J. Griininger, 1507) kan de
belangstellende het volgende lezen : „Manche werden dise biicher vnderston
zu lezen das sie vermeinen deren lantschafft / vaeldcer / riuier / stet /
flecken / doerffer / wyler / die der Keiser meldet / eigne tiitsche namen
zu finden denen will ich vor an sagen / das sie bedencken soellen wie es
so gar ein schwer ding ist prouincen vnd lantschafften eigentlichen vnd
worlichen im latyn zu nennen. So doch Ptolomeus
Strabo / Tacitus /
Plinius
Lucaruis / Eneas Siluius / vnnd auch andere solichs mit vleiss
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beschriben haben. Nadi vil mer das in tiitschem geziinng geschicht. Dann vber
funffhundert iar lang ist nit allein in Tiitschen vnd dem, Gallier land /
sunder allenthalben by den Latinischenn vast grosser abgang / vnnd gebrust
an gelerten liken (villicht aller meist verspulgung vnd verachtniiss halben /
oder sunst durch niderlegung der Poetry) gewesst / seind also schOne biicher
nit gelesen / oder etwann gelesen vnnd doch nicht verstanden warden vnd
gar nah alle kunst verborgen gesyn. Hat niemans wol solcher natnen gekiint
achtnemen / vnd ioch sein eigen vatterland recht griintlichen nennen.
Auch schreiben die auctores den man nachuolgen soli nit allein vii vnd
mancherlei / sunder werden widerspennig / vnd ser zwitrechtig wider ein
ander erfunden. Dar zu seind der lender oerter / grenitz / frontier / anstoess
/ vssgeng / beschliiss / vnd begriff durch auctoritet vnd stifftung der oberherren erwann geendert vnd verwandelt / geengert vnd erwytert / auch
etwann die lender anderst genant warden. Dann etliche prouince die vorzeiten gross vnd breit / wart ietz vnd eintweder gar ab gethon oder sunst
klein gesehen. Herwiderumb finden wir etlich lant oder herschafft ietzunt
beriimt vnnd ser mechtig / die etwan gar nichts oder aber klein ist gewesst.
Desshalben sollen mir verzeihen die dise nachuolgende biicher lesen ob sie
nitt eben die namen an alien orten finden / die eintweder now vffgesetzt
oder nit in gebruch / vnd mir villycht verborgen seind. Ich hab noch erkantniiss Tiitscher vnd FranzOsischer sprachen wie mich hat beducht am bequemlichsten syn / etliche solicher namen getiitsthet / etlich die nit geschickt tiitsch
haben / oder ich nit za nennen weiss / latin lassen blyben".
Volgt dan de korte aankondiging van een verklarende alfabetische lijst van
namen, of liever van benamingen die hij gebruikt heeft.
Wie in 't Engels verbaalde stand uiteraard voor dezelfde problemen : getuige a.m. de verldaringen en beschouwingen van Thomas Stapleton in zijn
voorwoord tot de Engelse vertaling van de Historia ecclesiastica van Beda
Venerabilis. Cfr. : Beda Venerabilis : The History of the Chvrche of Engelande ... Translated out of Latin in to English by Thomas Stapleton. Antwerpen, Jan De Laet, 1565. Cfr. fol. 9-(9 v01 : „Concerning the proper names
of places, as of cyties and monasteries mentioned in the history, we haue
many tymes kept the latin or rather II Saxon names : where Polydore and
other instructions coude not helpe vs to call them by their present names
they now Beare. Wherein we desire the gentle Reader he rather to bear with
vs, considering that this translation being penned on this side of the seas,
we could not being out of the countie, haue such speciall intelligence of
eche shere and Countrie as to that purpose was requisit, and we might
perhaps easely hadd, yff we had been at home, and trauailed the countre our
selues. Notwithstanding as touching the sheres, principall cytes, and diners
monasteries, by the helpe of Polidore we haue termed them, as they are
now called. Whereby the whole course of the history shall be euery where
perspicuous and euident, thoughe some certaine small monasteries and villages
remaine vnknowen ...".

P. C. VERHULST, EEN ONDERSCHATTE DICHTER
UIT ONZE NEGENTIENDE EEUW (*)
door
(t)
Lid van de Academie
J. AERTS

Pieter Cornelius Verhulst, over wie ik hier een kort referaat wil
geven, was voor de geschiedschrijvers, critici en bloemlezers uit onze
nesentiende eeuw geen onbekende. In onze twintigste eeuw is het
erger met hem gesteld. Coopman en Scharpe, in hun uitgave van.
1905, noemen hem nog en karakteriseren hem nog als een „sentimentele romanticus" - wat onjuist is -, maar Eugene de Bock, een uitmuntende keener van ons verleden, vermeldt wel de Jansenistische
priester Philemon Verhulst uit de achttiende eeuw, op haar einde,
die naar Nederland vluchtte, en Rafael, de zoon van Pieter Cornelius, maar onze dichter niet. Voor de rest blijft hij bij de historici
van onze eeuw ongenoemd. Bij de bloemlezers vinden wij hem slechts
in de welbekende Spiegel van Vic van Vriesland en in mijn bloemlezing Poitisch Panorama.
Pieter Cornelius Verhulst is geboren te Kontich op 6 mei 1835.
Hij was de zoon van een handelaar in kruidenierswaren en tabak. Hij
bezocht de lagere volksschool in zijn dorp en hielp zijn vader. In
1860 werd hij klerk bij het provinciebestuur te Antwerpen. Ik laat
hier een overzicht volgen van zijn voorspoedige loopbaan aldaar,
naar een kopie van de toenmalige registers :
Pierre Corneille Verhulst.
ne a Contich le 6 mai. 1835.
4 wilt
5 fibre
12 Xbre
30 avril
30 juillet
31 janvier

1860 Nomme surnumeraire au Greffe.
1861 Nomme expeditionnaire au Greffe. — Traitement ann.
400 fr.
1861 Gratification de fr. 50.
1863 Traitement parte a fr. 530.
1864 Traitement parte a fr. 700.
1866 Traitement porte a de fr. 700 a 800 fr.

(*) Lezing gehouden in de plenaire vergadering van 15 februari 1984.
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1866 Fait partie du bureau d'expedition.
1866 Detache a la 4e Division
30 mars
1867 Traitement parte de 800 a 925 fr.
15 mai
1867 Attache a la 4e Division.
19 Xbre
1867 Traitement parte de 925 fr. a 1000 fr.
22 mars
1869 Admis a subir l'examen prescrit par l'art 6 de l'A.R.
du 15 juillet 1864.
31 mars
1869 Nomme commis de 3e dose.
14 X bre
1869 Gratification de 50 francs.
7 Xbre
1870 Gratification de 70 francs.
9 mars
1871 Traitement porte de 1000 a 1100 fr.
27 novembre 1871 Traitement porte de 1100 a 1200 fr. (minimum).
Nommt commis de 2 e elassc par suite de la suppression
de la 3 e. — Le traitement de 1200 fr. court a partir du
1 janvier 1871.
31 mars
1873 Decede.
19 avril

Gouvernement Provindal d'Anvers.
Registre du personnel.
p. 60.
Omdat de treinreis van Kontich naar Antwerpen, heen en weer,
elke dag, te duur uitkwam, deed hij vermoedelijk het trajekt van
tien kilometer, 's morgens en 's namiddags, te voet. Zijn ouders
kregen evenwel compassie en kochten voor hem een ezel, waarop hij
elke dag van Kontich naar Borgerhout reisde. Van Borgerhout ging
hij dan, heen en weer, te voet naar zijn kantoor te Antwerpen.
In zijn anecdotenrijk boekje Lof en Blaam (1892) schrijft Jozef Staes
dit verhaal over zijn tijdgenoot : „Dichter Verhulst en zijn ezeltje".
Waarschijnlijk orndat hij, met een blauwe kiel en een mispelaren stok
als een Boer gekleed naar kantoor reed, heeft Ida von Diiringsfeld
in Von der Schelde bis zur Maas (1861) — ten onrechte — gemeend
dat hij een boerenzoon was.
Hij trouwde in 1865 met een meisje van Wommelgem, Catharina
Ludwina Van der Auwera. Hij nam daar zijn intrek, met zijn ezeltje.
Het jaar daarop werd zijn zoon Rafael geboren — de later bekende
aktivist en schrijver van jezus, de Nazarener (1904) — en enkele tijd
later nog een tweede kind. Waarschijnlijk om de stijgende onkosten
te bestrijden, began Verhulst, volgens Staes na zijn kantooruren,
handel te drijven in wijn en sterke dranken. Nadien verhuisde hij,
met zijn hebben en houden, naar Borgerhout en opende daar een
likeurwinkel. Sommigen zeggen dat hij vervolgens naar Berchem
verhuisde, maar daarvan heb ik geen bewijs. Soms maakte hij in
vrije uren, op zijn ezeltje, uitstapjes naar de omliggende dorpen om
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zijn handel te drijven. Inmiddels ondermijnde hem langzaam de
tering en spoedig trok hij zich terug in zijn geboortedorp om er in
de nacht van 30 tot 31 maart 1873 te sterven, ruim zevenendertig
Saar oud.
Verhulst gaf zijn eerste dichtbundel Mifineringen (1859) uit in
eigen beheer. Het boekje wordt gekenmerkt door een diepe melancholie. Die werd door sommigen onder zijn tijdgenoten verkeerd
beoordeeld als een sentimentele of Lamartineaanse romantiek. Die
is er soms ook, soms zelfs larmoyant of gruwelachtig, vooral in zijn
langere gedichten, maar idikwijls is in zijn verzen een dieper elegisch
levensbesef aanwezig dat het leven lucide doorziet als een bestendig
verliezen, sterven, en de dood als het wezenlijke Joel van het leven.
Zo klinkt een zacht-cynisch gedicht als De Dooden :
Beklaagt hen niet, zij hebben 't goed
Al is hun woonst niet breed,
zij kennen leed noch tegenspoed
In 't beste binnenkteed.
Nooit sliepen ze op een legerspond,
Al was ze van satijn,
Zoo rustig zacht als in den grand,
Schoon daar geen kussens zijn.
En of de zomerzonne brandt,
En of de winter woedt,
Het is daer in dat donker land
Steeds even kalm en goed.
De maan karat op, — de maan verdwijnt,
En lacht de bloemen aan,
Die daar veel tederder, naar 't schijnt,
Dan elders bloeiend staan.

Verhulst had met zijn eerste bundel, die volgens onze normen
enkele zeer mooie gedichten bevat — zijn korte gedichten zijn de beste
— enig succes, en spoedig gaf hij een tweede dichtbundel uit : Echo's
der Gedachten. Levenspoézij (1861), ditmaal bij een uitgever te
Utrecht C. van der Post Jr. Hij nam daarin een groot aantal gedichten
van de eerste bundel op. Nog duidelijker dan vroeger is het centrale
tema bier het essentiae lijden van de mens, de al-vergankelijkheid, de
al-aanwezigheid van het kwaad. Ik lees u het korte gedicht Melancholie
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Als schepen die naar vreemde stranden varen,
Zoo dreven langs de hemelbaan,
De wolken snel voorbij de voile maan,
Die 'k door mijn raam stand aan to staren.
Ik dacht : eilaas ! wij varen ook zoo henen ;
Wat zijn wij meer dan walk en damp,
Die eenzaam in de bittre levenskamp
Eens worstlen, en dan zijn verdwenen.
Wij drijven ook naar ongekende zoomen,
En laten weinig aditeraan ;
Een zucht misschien, en mogelijk een traan ;
Doch vast een reeks van dwaze droomen.

Door zijn melancholie is Verhulst ook verwant met de Lovelings,
die hij in opdrachten en contacten waardeerde, en met wie hij nog
verwant is door zijn typisch Vlaamse huiselijke innigheid : een of
ander huiselijk tafereeltje, de glimlach van een vrouw, het sterven
van een hondje, enzovoort, Bingen die de Lovelings, Dautzenberg,
Frans de Cart, Dodd en andere poeten van die tijd, inspireerden.
Een andere kentrek van Verhulst — in die tijd gezien, merkwaardig
— is zijn herhaalde aanklacht van het sociale lijden en onrecht. Het
maatschappelijk kwaad, onder meer „de kindren van de werkman"
aangedaan, wordt in heel wat gedichten van beide bundels aangeklaagd. Lees gedichten als Rampzaligen, Arme Zwervers e.a. Hij
bezingt de ironie van het zonlicht, dat in de donkere gangen en
krotten van de grootstad doordringt in Spottend Licht, waaruit ik een
strofe citeer :
Laet, warme lentezon, uw lieve stralen
Niet in die smalle, donkre stegen dalen,
Waar 't mager beeld der smart treurt op verval,
Waar bier en daar zoo'n vale bloem,en hanger
Aan arme vensters in die sombre gangen,
Doch waar geen plantje ooit overleven zal.

Verhulst heeft een diep gevoel niet enkel voor de maatschappelijk
misdeelde mens, armen, wezen, weduwen, maar ook voor de wanhoop
van uitgestotenen, vervolgden en zelfmoordenaars.
Schmook heeft, in zijn boek Multatuli in de Vlaamse gewesten,
een sociale tendens in onze Vlaamse letteren gesitueerd to Antwerpen
rand het veertiendaagse tijdschrift Het Klaverblad, dat in 1859 verscheen en slechts twee jaar bestond. Na de dood van de sociale
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voorloper Zetternam in 1855, is 1859 inderdaad een belangrijk jaar
voor een sociaal bewuste literatuur met de bundel Brood van Emile
Moyson en het verschijnen van Het Klaverblad. In dat tijdschrift liet
Verhulst een lang opstel verschijnen Hoe de zending der vrouw
miskend words, dat het jaar daarop separaat als boekje bij de uitgever
van het tijdschrift, G. de Cram, verscheen (1860). Het is een geschrift, dat aanvankelijk de ideale liefde-roeping van de vrouw oproept, maar daarna uitsluitend de keerzijde van deze ideale harmonie
schildert in het eenzame weeskind, de arme weduwe, het fabrieksmeisje, de kinderarbeid, de vrouw in krotten en „fabriekssteden", het
onwettig kind, de prostitutie, alsmede de miserie van landelijke vrouwen en het zedelijk verval der burgerij. Achter dit veelzijdig beeld
van de miskende vrouw, leeft een scherp protest tegen de sociale
wantoestanden en tegen het materialisme en het egoisme in de maatschappij.
Dit lyrisch, pathetisch proza van Verhulst is een reactie op het
essay De zending der vrouw, dat Henri Conscience uitgaf in 1855
– dus vier jaar vroeger – ten bate van de weduwe van de jonggestorven Zetternam, samen met de Zwanenzang van Jan van Beers, waarin
deze ook de vrouw (de weduwe) verheerlijkt. De echo blijkt reeds
uit de beide titels. De reactie is niet scherp – polemisch maar veeleer
eerbiedig vriendelijk (Conscience is „een onzer geliefkoosde schrijvers"), doch wel zeer beslist. Conscience beschreef als volbloed romanticus de ideale vrouw en de ideale man-vrouwrelatie. Verhulst
zegt hem als sociaal realist : ziehier, Conscience, wat van uw ideale
droom in de huidige werkelijkheid terecht komt.
Verhulst gaf verder bij Buschmann, in 1860 nog een lange elegie
uit : „Wilgenlooverkransje. Hulde aan de nagedachtenis des toondichters J. F. J. Janssens", een stuk dat ook in Echo's der Gedachten
verscheen en eerst in De Vlaamsche School (1860).
Of hij ook een vertaling van de mooie novelle Trina van Klaus
Groth heeft uitgegeven, zoals de traditie beweerde, is zeer twijfelachtig. In hetzelfde jaar 1864, waarin Rosalie Loveling de vertaling
van deze novelle uitgaf, kondigde Verhulst ook een vertaling van
zijn hand aan in De Vlaamsche School. Ook zijn zoon Raf schrijft
hem die vertaling toe. Doch een exemplaar van doze vertaling is
nergens to vinden en zo good als zeker is zij nooit verschenen. Dit is,
na grondig onderzoek, het besluit van Dr. Ludo Simons in het deel
van zijn dissertatie, dat onze Academie nog zal publiceren. Het is
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zeker dat Verhulst, met zijn sterke gehechtheid aan het landelijk
leven, warme sympathie voelde voor Klaus Groth en goed bevriend
was met Constant Hansen en andere supporters van de Nederduitse
taalbeweging.
In die jaren mengde Verhulst zich ten voile in het literaire leven,
ten bewijze zijn deelname aan de Nederlandse Congressen. Hij was
als spreker ingeschreven op het Congres van 1867 te Gent, verscheen
niet maar stuurde een brief over de verspreiding van het goede yolkslied en de bestrijding van de wansmaak (cfr. Handelingen, 1867).
Nu volge een belangrijke opmerking.
Wie het werk van Pieter Cornelis Verhulst juist wil evalueren,
moet er rekening mee houden dat een groot deel van zijn werk nooit
werd gebundeld en alleen in tijdschriften te vinden is. Hij heeft na.
Echo's der gedachten van 1861 nog twaalf jaar geleefd, geen bundel
sneer uitgegeven en een zeer groot aantal gedichten in tijdschriften
verspreid.
Hij heeft gedebuteerd in 1856 in De Vlaemsche School, een Antwerps, algemeen-cultureel, verdraagzaam en partijloos tijdschrift, en
heeft er acht jaar aan meegewerkt, tot 1864. Drieentwintig gedichten
bleven daar ongebundeld.
Het Nederduitsch Letterkundig jaerboekie van Rens, waaraan hij
meewerkte van 1860 af, bevat zeven ongebundelde gedichten. In De
Eendragt en het Nederduitsch Maendschrift vindt men er, tu.ssen 1861
en '63, een tiental.
Van 1864 af, in de laatste negen jaar van zijn kart leven, heeft
Verhulst uitsluitend in Nederland gepubliceerd. Bij de uitgever Van
der Post te Utrecht, bij wie zijn tweede bundel was verschenen,
publiceerde hij, in de jaargangen 1866 en '67 van de Muzenalmanak
Aurora, tweeentwintig gedichten.
In de noordelijk-zuidelijke poetisthe bloemlezing Kunst en Harmonie verscheen van hem een zeer lang verhalend gedicht, weer over
het lijden van een vrouw : mat zal zij doen ?, dat zeker zo goed is als
het beste werk van Jan van Beers. Tenslotte verscheen van hem nog
in 1868, steeds bij dezelfde Utrechtse uitgever, een zeer lang gedicht
in acht delen : Liefde en Krug, in de Nederlands-Viaamse bloemlezing Kunst en Pazie. Om u de waarde aan te tonen van deze
ongebundelde gedichten lees ik uit de Muzenalmanak Aurora (jg.
1867, p. 247) het gedicht De Karavaan :
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Het menschclom, arme, kranke pelgrimsstoet
Streeft rusteloos langs verre woestenij en
Een doornenkroon om 't hoof d, dat smarten voedt,
En nergens zich ter rust mag nedervleien.
0 reikt elkaar de sterke broederhand,
0 reikt de pelgrimsflesch aan dorstige monden,
Gij, arme zwervers van hetzelfde land,
In ballingschap gedoemd op eigen gronden.
Hebt lief elkaar, en moed, o Karavaan !
Geen woestenij of ook zij heeft haar ende,
Een vaderoog blikt de emigranten aan,
En achter, o ver achter, blijft de ellende.
1k hoop, Waarde Collega's, dat dit referaat mag bijdragen ow
Pieter Corneel Verhulst aan to bevelen in de aandacht van de komende
historici en bloemlezers van ooze negentiende eeuw, om de beschei.
den maar reele esthetische kwaliteit van zijn werk. Ik dank u alien
zeer.

DE VERZAMELDE GEDICHTEN VAN IDA GERHARDT :
HET VERHAAL VAN EEN LOUTERING
door
CHRISTINE D'HAEN
Lid van de Academie

De chronologisch gerangschikte bundels ( 1) in de Verzamelde Gedichten van Ida Gerhardt (Athenaeum, Polak en Van Gennep, Amsterdam, 1980) maken het ons mogelijk dit poetisch oeuvre, vanaf 1940
(Kosmos) tot 1979 (Het Sterreschip), te lezen als een verhaal. We
zullen hier het verhaal minimaal bepalen als : de queeste van een
subject vanuit een toestand van tekort naar een toestand van vervulling.
We proberen de motieven in IGs poezie te organiseren als actanten
van dot verhaal.
Subject : de dichter (ik)
object van de queeste : het gedicht ; uiteindelijk de beloning
voor de vervulde opdracht
bestemmer : God
schenker van de competentie : vader
tegenstander : moeder
helper : dieren, bloemen, kinderen, vrienden
(etc.)
bestemmeling : de dichter
eind-bestemmer : God
(1) De bundels zijn de volgende :
1940 K : Kosmos
1945 V : Het Veerhuis
1947 BS : Buiten Schot
1951 SL : Sonnetten van een Leraar
1955 LM : Het Levend Monogram
1961 H : De Hovenier
1966
S : De Slechtvalk
1970 R : De Ravenveer
1974 VV : Vijf Vuurstenen
BV : Ballingschap tot het Vers
1979 SS : Het Sterreschip
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Terminologie.
Ik verkies de termen bestemmer en bestemmeling boven die van begunstiger en begunstigde (M. Bal) ( 2). In de terminologie van
A. Greimas ( 3) heeft Destinateur en Destinataire geen connotatie van
gunst, maax wet van destin. Ook ligt in de term Destinataire reeds de
gedachte van vooraf-bepaald zijn : hij zou het resultaat van de actie in
handen ontvangen. Bestemmeling is een zuidnederlands woord, maar
het is het enige dat de intentie uitdrukt.

Kwalificatie, realisatie, sanctie.
Greimas spreekt van drie essentiele momenten : de kwalificatie van
het subject, waardoor hij in het leven geintroduceerd wordt ; zijn
realisatie, door lets wat hij doet ; zijn beloning (sanction), waardoor
de waarde en de zin van zijn daad gegarandeerd zijn.
De kwalificatie, waardoor het subject competent wordt, gebeurt
in IGs paezie door de vader : die schenkt haar, als ze vijf jaar oud is,
het woord „grander.
De realisatie is het maken van de gedichten, het veroveren van het
spreken op de stomheid veroorzaakt door de hatende moeder. De
beloning komt van de eindbestemmer, God.
Daar waar in mythen water vaak vrouwelijk is, is het in IGs poezie
het motief van de vader : het beroep van de vader is het nagaan van
de waterstand, heerschappij over het water. De moeder haat het
dreigende water, haar motief is grond. Maar het is de vraaig, of het
water toch niet de vrouwelijke aard is, beheerst door de vader maar
door de moeder afgewezen, zodat van in het begin de feminiteit van
het kind problematisch zal zijn : het kan zijn feminiteit maar langs
de vader om ervaren.
Het woord , grondel verbindt de twee motieven van water en
aarde ; het betekent een visje, 20 cm lang, dat, volgens de foot van
IG-zelf, graag „staat" dicht bij de bodem.
legde hij het woord in
to vondeling,
open en bloat.
Waarvoor ik moest zorgen,
met mjjn leven moest borgen :
totaan min dood. (VV 512)
(2) M. Bal, De tbeorie van vertellen en verhalen, Coutinho, Muiderberg,
1978.
(3) A. J. Greimas, J. Courtês, Dictionnaire de Semiatique, Hachette, 1979.
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De vader geeft haar de opdracht, door gedichten de feminiteit
(grond) te zoeken. Tegenover haar gedichten, waaraan ze nu kan
beginnen, is de houding van de auteur ambigu : ze heeft ze genomen
(R. 480), gemaakt (BV 552), uitgestort (BY 613) en gebaard (passim) : ze is minnaar, vader en moeder tegelijk.
De vis is een fallisch symbool : „ symbole de fecondite extreme
... instrument de revelation ... le phallus ..." ( 4). Door dat woord
in het kind te leggen, bevrucht de vader het, symbolisch, tot de
geboorte van het gedicht. Die bevruchting gebeurt langs het oor (analogie met Maria).
Auto-psychoanalyse of lowering ?
In het lange verhalende finale gedicht, Het Sterreschip, houdt de
auteur het uiteindelijk gedicht over zichzelf. Ze heeft hear intrek
genoemen in een kleine onvriendelijke herberg aan een groot water,
in haar geboortestad ; het stralend schip, Aldebaran genoemd, dat zij
in haar kindertijd Bens zag, vaart binnen, geeft „drie horenstoten" om
haar te wenken. Zij hoort het woord van God : zij moet het eigenmachtig bedachte blijven afwijzen, om slechts te luisteren. Een groot
geluksgevoel vervult haar.
Aldebaran is een hevig rode ster in het sterrebeeld Taurus (In het
arabisch betekent Al - dabaran, van de wortel dabara, de rug toe,
keren : degene die volgt) ( 5). Taurus is het sterrebeeld van de vernieuwende bevruchting. Aldebaran kan „de zoon van de Stier" betekenen. De auteur noemt hem : de zoon des vaders – met een messianieke associatie : de middelaar. De klank van het Nederlandse woord
kan met „al" en „baren" geassocieerd worden. Ook hier weer een
vader- + een moedermotief, en, gezien de analogie vis = ichthus =-zoon, redder.
De mens kan nooit de realiteit bereiken die hij begeert. Hij benadert altijd sledhts een herinnering aan het mentale beeld van zijn
eerste gent. Die initiale beroving wordt verbeeld door het symbool
van castratie : ,,de fallus" ontbreekt dit gemis moet de mens inzien
en aanvaarden. Dit inzicht en aanvaarden zou het resultaat moeten
zijn van de psychoanalytische behandeling.
(4) C. Aziza, C. Olivieri, R. Sctrick, Dictionnaire des symboles et des themes
litteraires, Nathan, 1978.
(5) Mij meegedeeld door drs. Anna- Livia Beelaert.
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S. Leclaire (6) beschrijft het doel van de psychoanalytische kuur
zo : „La demarche psychanalytique tend... a travers le dechiffrement
du reseau oedipien, a conduire celui qui s'y engage a faire face a la
castration, c'est-à-dire a pouvoir considerer le manque sans s'en detourner aussitOt.”
Waar onze auteur in dit oeuvre de fallus eerst voor edit houdt en
dit mentale beeld projecteert in haar houding tegenover de gedichten, die ze maakt en baart, zou de loutering erin kunnen bestaan, dat
ze van die houding afziet.
Dan is de vis veranderd in het schip, het symbool van refs en overvaart. De taal is niet meer ongemedieerd : het schip is de mediator,
de messias. In de plaats van een in het water, is een over en op het
water gekomen. In de plaats van de gedichten zelf te maken, bestaat
het gedicht erin, de woorden van God zuiver op te schrijven. De
aardse vader is getransformeerd in de hemelse : de mythe heeft zich
vrijgemaakt uit de realiteit. Een echte psychoanalytische kuur is dit
niet : er geen inzicht gekomen in de oedipale driehoek. Maar een
zwakkere vorm van ommekeer, die we loutering kunnen noemen, nl.
aanvaarding van de conflicten in de psyche, die is er wel.
Evolutie van alle motieven.
De evolutie van dit subject geschiedt, doordat zij alle actanten in haar
levensverhaal gaandeweg juister en rijker interpreteert. ( 7) De grote
antagonist is de moeder. Het moedermotief ontwikkelt zich van haat
en beroving, tot erkenning van gelijkenis :
van min talent de donkere moedergrond (LM 240)
en uiteindelijk tot de schepping van een lieflijk moederbeeld vanuit
de pen van de schrijfster, de „stolselen van inkt" die opgelost moeten
warden in het vaderlijke water (BV 549).
De vader-figuur, die de dichteres ook met schuld beladen heeft,
wordt in het personage van de Ram vrijgekocht ; dan verneemt zij de
rustgevende verzoening met de dode vader, die de berg waarop hij
onbereikbaar zetelde afgebracht wordt (S 610).
(6) S. Leclaire, Demasquer le reel, Seuil, 1971.
(7) Het bladzijdenummer wijst telkens op de relatieve plaats in de chronologie die het motief inneemt, by. BV 549 is een laat motief. (Het boek telt
626 p. tot en met het Sterreschip). Dit is geen gegeven dat altijd klopt,
want een latere meditatie kan op een vroegere situatie slaan – maar het is
wel een grosso modo meestal juiste aanduiding.
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Het water-motief evolueert eveneens het hele oeuvre door : de
gedichten worden uit het water opgehaald, het water spreekt met de
stein van God, het smeltwater wordt symbool van de opstanding. In
SS komt het woord van over het water, en komt het verlossende schip
over het water aangevaren. Het is aan het water dat de laatste
loutering plaatsgrijpt.
Dieren zijn evenzovele symbolen van evoluerende psychische krachten en middelen tot zelfkennis. Het belangrijkste dier is Pegasus,
het dichterpaard, dat 's nachts uit het wed komt drinken : de
dichtkunst put haar kracht uit het vaderlijke water (SL 259). Bijen
betekenen de arbeid, die zal leiden tot het verwerven van voorraad.
Bij en dichter warden eên motief de dichter drinkt zelf de honing
uit de bloem (SS 60o).
Het bloemen-motief zeer rijk. De laatst-aanwezige planten zijn
de zwarte akelei ((„het raadsel des doods") (BV 558) , en de akanthus, waarin de auteur zichzelf herkent (SS 594) : de plantensymbo.
liek ontwikkelt zich naar wetenschap van dood en besef van eigen
wezen.
Kinderen zijn overal medestanders in de strijd. Eindelijk is zij, de
dichteres, het gelukkige door de moeder aanvaarde kind (BV 549).
In SS (614) verwacht het kind de komende Vader.
De belangrijkste helper, de vriendschap, evolueert van verbondenheid in leven naar verbondenheid in de dood : „tweezaam" staan de
vriendinnen tenslotte, uitziend over het hoge bergland om to „tarten
het doodsgevaar" (SS 597).
Het object van de queeste is het gedicht. Het wordt gesymboliseerd
als honing, als graan, als brood. Tenslotte komt het besef, dat de
auteur zelf het verpletterd graan is (VV 513). De ster symboliseert
het lichtend ideaal van de vervulling. In BV 550 schrijft de auteur :
1k volg de sterrebanen. God schrijft het sterrenfirmament (BV 551).
Vasalis wijst de weg naar de sterren (SS 589). De ster krijgt haar
apotheose op het Sterreschip.
Het concept van het gedicht zelf evolueert ook : het scheurt zich los,
wordt vrij ; de taal der mensen wordt de auteur stof en as ; het
gedicht is de munt waarmee zij de overtocht naar de dood kan betalen. Zij in nu naamloos, heeft het gedicht gemaakt voor de
nazaten (SS 613).
De inventaris van evoluerende motieven zou nog heel wat verder
uitgebreid en gedetailleerd kunnen worden (deze studie heb ik
gemaakt).
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Welke loutering ?
De finale evaluatie van die „loutering" berust in laatste instantie op
de interpretatie van een woord : Nip, in regel 114 van Het Sterreschip. Immers, als „blijf" betekent : doe voort zoals je altijd al deed,
dan is er niets gebeurd. Maar als we blijf verklaren als : doe zo van
nu af aan voortdurend, dan is er wêl iets gebeurd :
Blijf, om wie 1k ben, verwerpen,
was het af om MOtentwine
het bedachte eigenmachtig.

In een ogenblik, de inslag van de bekerende genade, aanvaardt de
auteur haar situatie en neemt een besluit. De eindbestemmer schenkt
nu zijn surplus : een groat gevoel van geluk en vrede.
Het gebaarde gedicht is monofysitisch, het is alleen van God : van
de natuur van de moeder mag er niets aan toegevoegd worden. Zij,
die de vader- en moederrol verward heeft, aanvaardt haar moederSchap als barende het Woord van de nu hemelse vader.
Het woordschip, het gedicht, is de mensgeworden, geincarneerde
zoon van de vader. Maar de vader heeft geen andere vrouw gekregen
dan zijzelf, de dochter heeft geen nieuwe man gekozen : het conflict
is onopgelost en feitelijk onbegrepen.
Besluit :
1) Een verzamelbundel, chronolqgisch gerangschikt, kan gelezen
worden als een verhaal.
2) Dat verhaal zal in vele gevallen een loutering zijn, in sommige
gevallen miss-Chien een auto-psychoanalyse.
3) Uniek – of niet ? – is, in deze verzamelbundel van IG, dat alle
motieven het rijpingsproces meemaken. Het zou de moeite lonen,
na to gaan of dit bij nog andere verzamelbundels het geval is.

1k dank Dr. T. Wertenbroek voor raad i.v.m. mijn interpretatie van de
loutering, en Dr. P. Claes voor begeleiding bij de bewerking van vorm en
inhoud van dit artikel van 1981 tot nu.

SIC TRANSIT GLORIA IMMORTALIUM
OF HERINNERINGEN AAN WIJLEN N.N.
BIJ LEVEN ACADEMIELEDEN (*)
door
BERT DECORTE

Lid van de Academie

Het is zeker niet ongepast dat een academielid — volgens de woordenboeken, althans de Franse, un immortel — niet enkel over onsterfelijken en onsterfelijkheid, maar ook over de sterfelijkheid van de
onsterfelijkenn praat. Dit kan hem des te minder kwalijk genomen
worden sedert wijlen de heer Friedrich Nietzsche honderdene& jaar
geleden de wijsneus Zarathroestra de dood van God, de onsterfelijke
bij uitstek, heeft laten verkondigen. Het is niet mijn bedoeling, begrijpt u wel, een aantal overledenen, bij lever leden van onze academie, die ik hier ter spraak wil brengen, stuk voor stuk, nadat de
onverbiddelijke, ongenode gast hen al bij de lurven heeft gevat, op
mijn beurt ten tweede maal dood te knijpen. Dit zou overigens een
zinloze poging zijn, want wie kan voorspellen welke kunstenaars of
geleerden de onsterfelijkheid ten deel zal vallen.
Mijn enige bedoeling is enkele herinneringen op te halen aan
mensen die tot ons genootschap hebben behoord en die ik persoonlijk
heben gekend, de ene beter en langer dan de andere, maar toch
voldoende am mij over hen een eigen gedacht te vormen. Of hetgeen
ik over hen heb gedacht en nu op schrift gesteld het laatste woord
is dat over hen dient gezegd is op zijn minst zeer betwistbaar, maar
toch is het misschien niet zonder nut mijn nuchter relaas te leden
over mensen die ik, ofschoon ik waardering en soms bewondering
voor hen had en nog heb, steeds als gewone stervelingen heb beschouwd.
Als ik merk hoe vlug men naar omhoog schuift op de naar de
datum van verkiezing chronologisch opgestelde ledenlijst van ons
genootschap, dan meen ik te mogen besluiten dat het wel mag dat
zo nu en dan een terugblik wordt gegund aan diegenen die, om met
de moederkerk van Rome te spreken, ons zijn voorafgegaan. Ik gis
(*) Lezing gehouden in de plenaire vergadering van 16 mei 1984.
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namelijk dat er onder hen wel zijn die geleidelijk als nooit hebbende
bestaan zouden gaan beschouwd warden, waren er niet onze Verslagen en Mededelingen en onze Jaarboeken waarin hun namen en hun
teksten, die ze in een ver of nabij verleden ten behoeve van hun
collega's hebben ten gehoren gebracht, te lezen zijn. Na verloop van
het bijna honderdjarig bestaan van onze instelling is hun aantal zeker
niet Bering. Vooralsnog heb ik het niet systematisch nagegaan, wie
men allemaal een beurt zou kunnen gunnen en ik ben dan maar
begonnen met een drietal namen, die voor niemand onder u onbekend
zijn, maar die ook wel niet zullen behoren tot de auteurs van uw
dagelijkse lectuur, alleszins niet tot de mijne. Hun namen zijn die
van Stijn Streuvels, Camille Huysmans en Frans van Cauwelaert,
schrijvers van proza van zeer uiteenlopende aard. De eerste romancier
en novellist, de twee andere schrijvers van hoofdzakelijk politieke en
sociale teksten, die echter wel zeer sterk van mekaar verschillen,
zowel naar inhoud als naar vorm en stijl. Ook dit laatste zou de moeite
lonen om er in onze vergadering over te spreken, maar ik heb niet
alleen belangstelling voor wat iemand schrijft maar ook voor wat
soort iemand dat is. Ik kijk dan gewoonlijk naar wat ik hun grate en
kleine kanten acht en, de laatste als correctief van de eerste nemend,
tracht ik mij een min of meer evenwichtig beeld van de persoon te
vormen.
Streuvels, van wie ik als knaap niet eens veel had gelezen, maar
Loch, voldoende om de eigen aard van zijn werk te kennen, heb ik de
eerste maal ontmoet in 1938 te Antwerpen tijdens de proclamatie van
de literaire prijzen van de provincie en van de toen pas uitgeloofde
interprovinciale prijs, die was toegekend aan Willem Elsschot. Ook
dew laatste en Lode Zielens zag ik toen de eerste keer in levenden
lijve. Streuvels viel me als verschijning eigenlijk een beetje tegen ;
ik had hem grater en struiser verwacht, maar ik vernarn later dat hij
rond die tijd hij was toen iets jonger dan ik nu – zich niet helemaal
in de haak gevoelde. Misschien was hij ook wat gemelijk uit oorzaak
van al dat feestelijk gedoe en was hij liever in het Lijsternest gebleven dan alsmaar handjes te moeten drukken. Alleszins, toen ik
hem later ontmoette, was hij wel niet gegroeid of verstruist, maar
maakte hij een indruk van taaiheid en veerkracht als men eerder
zelden aantreft bij mensen van hogere leeftijd. De tweede keer namelijk dat ik de illustere auteur tegenkwam was tijdens het eerste literair
week-end van Dietsche Warande ten gasthove van Gaston Duribreux.
Ivo Michiels heb ik toen oak voor de eerste maal gezien en met hem,
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wegens gebrek aan voldoende logies, in 't zelfde bed geslapen. In
hoeverre dit weerslag kan gehad hebben op de zwenking in de literaire carriêre van Michiels of het incubatieproces van Het Boek Alfa
werd nog niet aan computeronderzoek onderworpen. Het heeft oak
nets te maken met Streuvels die ik daar, als man van tachtig jaar –
om niet van een tachtiger te gewagen zonder aanloop, met de
voeten tegen mekaar op een cafetafeltje heb zien wippen. Dit is wel
geen verrichting waarvoor men literaire belangstelling kan opbrengen, maar als sportieve prestatie vind ik ze minstens even belangrijk
als het wereldrecord polstokspringen van een dag aan dag getraind
en overtraind athleet.
Ik heb Streuvels ook ontmoet toen Jose Aerts, van wie ik terloops
kan vermelden dat niemand under de collega's hem persoonlijk
zolang heeft gekend als ik, nl. sedert de dag na zijn eerste mis in
1937, als academielid werd geinstalleerd in het Paleis der Academia'
te Brussel. We zijn toen in de Vlaamse Club verzeild te lien tijde
gepresideerd door Franz de Backer, ook een onsterfelijke.
In 1951 was Streuvels voorzitter van de jury belast met de toekenning van de Grote, toen nog Vigjaarlijkse Staatsprijs ter Bekroning
van een literaire Carriere, jury waarvan ikzelf ook deel uitmaakte. De
beraadslagingen werden tot het strikte minimum herleid. De voorzitter zei dat volgens hem de prijs aan Teirlinck moest toegekend
warden en de overigen gingen daarmee akkoord ; alleen Baur, over
wie ik in een vervolg op deze lezing eventueel ook iets zou kunnen
zeggen, bracht even te berde dat ook een dichter van het formaat
van Jan van Nijlen voor die prijs kon in aanmerking komen. De
volgende maal werd Van Nijlen ten andere volkomen verdiend met
deze hoge onderscheiding bedacht.
Drie herinneringen aan Streuvels zijn me echter bijzonder bijgebleven. Ik meen dat ik er al eens jets over heb geschreven, maar ik
weet niet meer juist waar en wanneer. Onder mijn gehoor kunnen
er missthien zijn die dat hebben gelezen. 1k vertel het evenwel nogmaals omdat het vooral die drie ontmoetingen zijn die ik best in mijn
geheugen heb bewaard en waaraan ik dadelijk terugdenk bij 't horen
van Streuvels' naam. Toen hem pas de Prijs der Nederlandse Letteren
was toegekend zou in de jaarlijkse tentoonstelling van de kunstwerken
aangekocht door de Staat ook een aantal vitrines gereserveerd warden
vaor de literaire prijzen. Ik zou toen bij Streuvels enkele documenten
gaan afhalen en had afgesproken om op de gestelde datum te 10 u.
in het Lijsternest te verschijnen. Ik kwam er evenwel al om 10 voor 10

227
aan en de oude mevrouw Streuvels liet ons vriendelijk binnen, zeggend dat haar man dadelijk zou komen. Klokslag tien was hij daar,
keek mij en mijn vrouw, die me vergezelde, vrij nors aan en zei dat
onze afspraak toch te 10 u. was. Ik repliceerde dat ik dat moeilijk
zo precies kon regelen als ik van tegen Brussel kwam en ik meen
dat het feit dat ik me helemaal nets gelegen liet aan zijn opmerking
hem van humeur deed veranderen, want hij began toen heel gewoon
te praten en er kwam zelfs een barrel en een sigaar aan te pas.
Mijn volgend bezoek aan het lijsternest dateert uit de vettekoeientijd van het Nieuw Vlaams Tijdschrift toen de uitverij Ontwikkeling
nog niet op een paar centen moest letten en de toekenning van de
Ark-prijs van het Vrije Woord Icon gepaard gaan met een banket,
waarop benevens de gelauwerde ook een paar door de redactie waardig bevonden personaliteiten werden geinviteerd. Op een keer was
Stijn Streuvels een van de uitverkorenen. Hij was afgehaald door de
chauffeur van senator Molter, toenmalig directeur van de uitgeverij,
en zou ook op dezelfde manier naar Ingooigem worden teruggebracht.
Zijdelings vernam ik dat de chauffeur in kwestie eigenlijk liever van
die corvee zou ontlast igeweest zijn bet banket van het Vrije Woord
heeft altijd plaats gevonden op de officiele verlofdag van Onze-LieveHeer-Hemelvaart - en daarom stelde ik de heer Molter voor dat ik
Streuvels, indien hij daar vrede mee Wilde nemen, naar huis zou
brengen. Hij ging hiermee akkoord en, nadat we even Raymond Brulez
naar Oudergem hadden gebracht, zetten we koers westwaarts. Eerst
stapten we even of bij mij thuis en gingen een glas drinken bij de
bollebaan in 't ouderlijk huis van mijn vrouw. Ik nam, om niet alleen
van Ingooigem te moeten terugkomen mijn dochter Denise en mijn
tienjarig zoontje Jan mee. Die dag was Streuvels een en al hartelijkheid want hij nodigde ons gedrieen uit om binnen te komen en toonde
ons alles wat hij moois en merkwaardigs bezat.
De derde herinnering is voor mij de mooiste, omdat ik er zeker
van ben zoiets in de jaren die mij nog resten niet meer mee te zullen
maken. Toen hij negentig werd zouden de bestuursleden van de Vereniging van Letterkundigen wijlen onze collega Achilles Mussche
was toen voorzitter - hem een bezoek brengen. Ik was mede uitgenodigd als officieel beschermheilige van de VVL. Streuvels zag er toen
uit niet als een negentig- maar als een vijfenzeventigjarige. Het is
spijtig dat van zoiets geen filmopname werd gemaakt om te illustreren hoe fit men wel blijven kan als alles een beetje meewil.
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1k had ook nog gewag kunnen maken van de uitreiking van de
Prijs van de Nederlandse Letteren in Den Haag, maar het behoort
al jaren tot de literaire geschiedsthrijving idat Streuvels toen heeft
gesproken van de goeie marchandise die hij altijd gepoogd had op
de markt te brengen.
De twee volgende namen die ik even wil in herinnering brengen
zijn die van Camille Huysmans en van Frans van Cauwelaert. Beiden
verlieten de Academie voor Taal- en Letterkunde om over te gaan
naar de nieuw opgerichte Academie voor Wetenschap en Kunst in
1938, waar zij, in de klasse van de politieke en sociale wetenschappen,
beter thuis hoorden dan bij onze taal en letteren. De letterkundige
bagage, in de engere betekenis, want journalistisch proza is voor mij
ook literatuur, van Huysmans moet, geloof ik, niet al te hoog aangeslagen te worden. Ilc kan niet precies zeggen wat juist zijn aandeel
is geweest in de zesdelige uitgave van de werken van Michiel de
Swaen, die hij samen met Vital Celen en Maurits Sabbe heeft bezorgd
en men kan ook niet zwaar tillen aan „Het Geheim van een Mysteriespel" dat hij in de Verslagen en Mededelingen van onze academie
publiceerde in 1926. Het juiste gewicht van deze dingen ga ik dan
ook niet trachten te bepalen. II( durf overigens veronderstellen dat
Huysmans zich om de literatuur en de taalkunde, eens de politieke
weg ingeslagen, eigenlijk niet veel bekommerde, wat overigens wijs
is want twee heren dienen is altijd moeilijk geweest.
Persoonlijk heb ik Huysmans pas ontmoet na de oorlog toen hij
minister werd van het Departement waar ik in dienst was. Het eerste
wat ik van hem ondervond was dat hij er altijd een eigengereid
oordeel op nahield. Toen ik dit zegde tegen Herwig Hensen antwoordde deze dat dit vanouds bekend was. Hensens vader, Flor
Mielants senior, wist namelijk te vertellen dat Huysmans, als er bij
de stadsdiensten of het stedelijk onderwijs een benoeming moest
plaats vinden, nooit de eerste kandidaat van de voordrachtlijst maar
altijd de tweede benoemde. Dit had er de mensen, die met de voordracht van de kandidaten belast waren, toe gebracht de persoon die
hun voorkeur had altijd tweede op de lijst te zetten.
Een van mijn eerste ontmoetingen met Huysmans was in zijn kabinet i.v.m. het herzien van een geval van een afgezet onderwijzer.
Hij beloofde me de zaak in orde te brengen, maar politici beloven
veel. Bovendien was hij niet lang minister meer van Openbaar Onderwijs en kon er van een rechtstreekse ingreep Been spraak meer zijn.
Maar Huysmans praatte ook nog wat na met mij, zo maar wat over
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zijn kinderjaren, hoe hij en andere kinderen appels in 't hooi stopten
om ze goed te bewaren voor de winter en hoe men dit en dat in
Bilzen, zijn geboortedorp, noemde en hij verklaarde een beetje
pedant dat in het dialect van Bilzen nog sporen van het Gotisch te
vinden waren, want dat grootvader „te" werd genoemd ; dat „te"
de afkorting was van „ate" en dat dit de „ata" van de Gothen was,
zoals we dit kennen uit de bijbelvertaling-fragmenten in die taal :
Ata unsar, Thu in himinam...
Hij had ook een nogal eigenaardige manier om vlug over lets of
iemand een oordeel uit te spreken. Toen zijn dochter Sara, op voorstel van Roger Bodart, het initiatief nam om, aansluitend bij de door
haar georganiseerde Middagconcerten, ook Paeziemiddagen in te richten, de zogenaamde „Midis de la Poesie" te slaafs vertaald als „Middagen van de PoZzie", was Huysmans eerste minister en had hij pas
de ambtswoning van de premier op de hoek van de Lambermont- en
de Hertogstraat laten schoonmaken en opknappen, want de Duitsers
hadden er meer dan vier jaar in gehuisd. Iedereen kent nu dat huffs
door het TV-scherm, maar toen beschikten we over die weldaad nog
niet. De persconferentie voor de Poeziemiddagen vond dus plaats in
het Vaderhuis van Sara. Later is dat ook nog herhaaldelijk in de
salons van het kasteeltje van Hertoginnedal gebeurd, voor dit door
de politici werd bezoedeld. In de Lambermontstraat, tijdens de receptie die op de korte conferentie volgde, kwam ik in gesprek met de
premier, die enkele dagen tevoren was teruggekeerd van een verblijf
in Engeland waar hij voorstellingen had bijgewoond, zei hij, van werk
van Shakespeare's tijdgenoten als Marlowe en Johnson. Ik antwoordde, om te laten blijken dat ik niet helemaal ankundig was ter zake,
dat Jeroom de Croos enkele stukken van die auteurs in het Nederlands
had vertaald en dat het Vlaamse Volkstoneel destijds Doctor Faustus
van Christopher Marlowe nog had opgevoerd. De eerste minister
bekende dit niet te weten — voor mij hoefde dat ook heleinaal niet —
maar toen ik een of twee dagen later Roger Bodart op zijn bureau
te zien kreeg wist die me te vertellen dat Camille Huysmans hem
gezegd had dat ik een zeer erudiet jongmens bleek te zijn. Ik heb er
het mijne maar van gedacht.
Tijdens dat eerste-ministerschap van een regering die als ' een
meeuw op een poot' .de geschiedenis is ingegaan — een grapje van
Huysmans zelf — hield het pas opgerichte Vermeylenfonds een groats
opgezette bijeenkomst te Deurle in het hotel St. Christophe. Ook
onze collega Hubert van Herreweghen was daar aanwezig en wij
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zouden samen misschien omdat wij vroeger al gecohabiteerd hadden
logeren in een villa van een mijnheer wiens naam ik me niet meer
herinner. Tijdens de vergadering, waarop de premier het woord voerde, maakte hij een bijzonder vermoeide indruk. De meeuw trok enkele
dagen later zijn tweede poot in, maar in plaats van op te stijgen viel
hij. Het kan het voorgevoel van die val geweest zijn dat de anders
zo strijdbare eerste minister eerder sip deed kijken. Ik weet alleszins
nog dat, toen mijn vriend en ik in de nacht in de vermelde villa
belandden en op een overloop een slanke cactus met grijs haar zagen
staan, wij simultaan de naam Huysmans uitspraken. Rum tien jaar
later, toen hij in Nevele en in hetzelfde Deurle aanwezig was bij de
honderdste verjaardag van de geboorte van Cyriel Buysse was hij
echter weer de oude, eeuwig-jonge. Toch kon hij ook dat niet blijven
volhouden, in weerwil van zijn huwelijk op 86-jarige leeftijd met een
vrouw van 36. Want de laatste keer dat ik de allermerkwaardigste
man van dichtbij heb gezien liep het weer mis. Op een van de reeds
genoemde banketten van het Nieuw Vlaams Tijdsdirift was hij te
east. In zijn tafelrede began hij uit te wijden over de talloze rechten
die ons nog steeds warden onthouden, a.m. de beknotting van de
rechten van het onwettig kind. In het vuur van zijn pleidooi geraakte
hij in een hoestbui, die hem noopte te gaan zitten en te zwijgen.
Tijdig stoppen is in alle geledingen van het menselijk bedrijf aan te
raden. De Reinaardkenner Huysmans bleek dit te hebben vergeten.
Intussen vergat ik bijna te vermelden dat C. Huysmans de enige
minister is geweest die mij ooit persoonlijk heeft naar huis gevoerd.
Het was na of loop van een der poeziefeesten van Pastoor De Craene
te Merendree, waar hij een toespraak had gehouden. Zo de meeste
als de minste onzer vele poeten waren toen nog niet gemotoriseerd
op een paar uitzonderingen na. Ik vroeg daarom aan Zijne Excellentie
of ik met de dames die mij vergezelden (mijn wettige echtgenote en
haar nichtje) mee naar Brussel mocht rijden ; anders moesten we die
reis per trein ondernemen en we zouden van uit Merendree waarschijnlijh vlugger per auto aan de Ninoofse Poort zijn te Brussel dan
te voet aan het stationnetje van Landegem. De minister willigde mijn
vraag onmiddellijk in, vroeg waar ik woonde en zei dat hij me naar
huis zou brengen ; alleen wenste hij dat ik naast de chauffeur zou
zitten en dat hij tussen de twee vrouwen achter in de wagen mocht
plaats nemen. Onderweg verscheen opeens een wesp in de auto en
onze hoge liftgever vond er zijn plezier in zijn vrouwelijke medereizigsters te helpen dat gevaarlijk dier te verjagen. Ik was nogal
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zwijgzaatn anclat ik mij de avond tevoren niet voldoende had beheerst bij het lessen van mijn dorst. Mijn vrouw zei dat wat minder
omslachtig tegen de minister en deze liet niet na mij de les te lezen :
weinig eten, weinig drinken, weinig roken, weinig slapen en van al
het overige zoveel als je maar kunt ! Aldus sprak de wijze Nestor.
Toen we Aalst naderden kon hij niet nalaten even „Olsjt" te zeggen
en toen hij aan de Lostraat in Strijtem het huis zag dat ik daar pas
had betrokken smaalde hij : „Wat voor bunker heb-je daar neergeplaid !" Even mee binnenkomen wilde hij niet.
De eerste „Groepsfoto met politicus" waarop ook mijn, toen nog
halfwas persoontje staat afgebeeld, is er een met wijlen Frans van
Cauwelaert te midden van de meer dan zeshonderd internen tellende
leerlingengroep van het Klein Semiarie van Hoogstraten, waarvan
hij zelf een oudleerling was. In mijn boekje „Kortom" heb te kennen
gegeven dat ik in mijn knapenjaren geen minimalist wilde zijn. In
een instelling als een Klein Seminarie leidde zulks tot een soort
ondergronds verzet. De „fronters" (zo zal ik ze maar noemen)
waren natuurlijk anti Van Cauwelaert, volgens onze jeugdige opvattingen de minimalist bij uitstek, en waren dan ook weinig gevleid
met zijn bezoek. Mijn vriend, Karel Baccaert, jongste zoon van.
Herman Baccaert uit Mechelen, een knaap die heel nuchtere opmerkingen kon maken, nam het Van Cauwelaert bijzonder kwalijk dat hij
onze school prees als de beste in het Vlaamse land. Waarom stuurt
hij dan zijn eigen zonen niet naar hier ? zei Karel.
Dit eerste treffen met de beroemde staatsman kan bezwaarlijk als
een persoonlijke ontmoeting beschouwd worden, maar de tweede keer
dat ik hem van heel dichtbij, ja naast mij meemaakte, was in 1946
toen de PEN-club op het idee was gekomen hulde te brengen, coder
de vorm van een gezamenlijke lunch, aan Richard Minne en aan mij
omdat wij een staatsprijs hadden gekregen. Zowel Minne als ik vonden dat, al waren wij erdoor gevleid, maar een vervelende zaak,
vooral omdat wij ook zelf in woorden onze dank moesten betuigen
en wij er niet vooraf van op de hoogte gebracht waren hiertoe verplicht te zullen zijn, want voorzitter Toussaint van Boelare had
verondersteld dat wij wel zo snugger waren zulks te weten zonder
dat het ons speciaal werd meegedeeld. Maar zo stom waren wij nu
eenmaal. Naast mij zat Frans van Cauwelaert, die waarschijnlijk ook
lid van de PEN-club was en naast hem Herman Teirlinck. Van Cauwelaert was er enigszins over verwonderd dat ik woonachtig was in de
'prochie' naast zijn geboortedorp zonder dat hij ooit mijn beroemde
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naam had gehoord, maar dit werd hem gauw duidelijk toen ik hem
uitlegde dat ik maar een intru was in het Payottenland. Ik liet ook
niet na hem te spreken over de groepsfoto, die ik daareven al heb
vermeld, zodat hij kennis kreeg over mijn kristelijke opvoeding. We
geraakten ook aan 't praten over onze vrijetijdsbesteding, die voor
mij toen voornamelijk uit voetbal bestond, want ik speelde 's zaterdags in het elf tat van het Ministerie van Economische Zaken en
's zondags in de Rakkersclub van Strijtem-Borchtlombeek, die was
aangesloten bij de Belgische Voetbalbond. Denk niet dat dit zo maar
een clubje was, want de vader van de thans door alle Belgen,
academieleden inbegrepen, bekende onderzoeksrechter Guy Bellemans
is nog onze voorzitter geweest. Dit zeg ik maar terloops am er nor
maals de aandacht op te vestigen hoe klein ons vaderland is en dat
ik er niet ver naast was toen ik eens heb beweerd dat het geen ver'
wondering mag barer dat mannekis de patroonheilige van Belgie is.
Indien hij, zijn gewone bezigheid uitoefenend, een pirouette zou
maken dan zou het regenen van in het Zwin tot in le Pays de Gaume.
Van Cauwelaert beweerde dat hij, ter ontspanning van zijn geestelijke
boogpees, liefst tamelijk zware lichamelijke inspanningen leverde,
onder meer het klieven van boomstronken. Teirlinck die meeluisterde
en die, zoals zijn vader belangstelling had voor de oude benamingen
van al wat de natuur en het boereleven betreft, vroeg me hoe men
zo'n stronk in Strijtem noemde. Ik zei : een `jêsgat' maar Van Cauwelaert bleek dat woord niet te kennen of vergeten te zijn. Wat de grand
van de zaak aangaat, het stronkenklieven, voegde ik er aan toe : dat
is een keizerlijke bezigheid, want ik had horen zeggen dat de Duitse
keizer Willem, in zijn ballingschap in Doom, zich met dit soort
tijdverdrijf onledig had gehouden. Tussen haakjes : het is een sport
die ik ook zelf graag beoefen, al ben ik niet iemand zoals Frans
van Cauwelaert, die, naar de woorden van Marnix Gijsen onlangs in
een interview voor de televisie, alles groot zag. Kleine Klaas en
Grote Klaas : er zullen er altijd zijn !
,
De laatste maal dat ik Frans van Cauwelaert heb zien en horen
spreken was te Antwerpen, toen het stoffelijk overschot van zijn
broer August naar het erepark op de begraafplaats Schoonselhof te
Antwerpen werd overgebracht. De toenmalige minister van onderwijs,
Pierre Harmel, die in het Nederlands dat hij nog volop aan 't studeren
was een lofrede op de dichter van Liederen van Droom en Daad hield,
sprak de diftong OU nu en dan wel eens als OE uit. Van August van
Cauwelaert zegde hij : zijn eenvoed was spreekwoordelijk. Pater van
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Mierlo, die naast mij stand, gaf mij een duwtje en zei, niet heel stil
en op z'n Turnhouts : En zenen aandere voet... ? Frans van Cauwelaert zou het slotwoord zeggen en dat was wat men spreken am te
spreken zou kunnen noemen : totaal geimproviseerd maar geinspireerd
door de gezichten van de meest bekende aanwezigen die hij in 't oog
kreeg. Dit is een euvel waaraan de welsprekendheid nu en dan wel
te lijden heeft. In een bewagen toespraak van Paul-Henri Spaak op
het ogenblik dat onze Sovjet-vrienden in 1956 te Boeda-Pest met de
nodige tanks de orde hadden hersteld, zei hij, een beetje verlegen om
een nieuwe emationele zin, alsof het een van de ergste dingen was
die een naar vrijheid hunkerend yolk kon overkomen : A Boudapest
toutes les vitres sont cassees...
Waarde collega's ik had eigenlijk de bedoeling over meer dan een
drietal onsterfelijken te spreken ; daarom die N N in de opgave van
de titel van mijn lezing, maar eens dat men met soortgelijke herinneringen bezig is duiken er steeds kleinigheden op en de dichter hij
tikte voort... In wat ik heb verteld komt niet alleen de petite histoire
maar de petite histoire de la petite histoire wel am de hoek kijken,
maar dit wil niet zeggen dat ik de drie besproken figuren door mijn
praatjes van hun voetstuk heb willen halen. In passant kan ik zelfs
zeggen dat ik het moaiste monument voor Streuvels, de vierdelige
uitgave van zijn oeuvre, door mijn pleiten bij de toenmalige overheid,
heb helpen realiseren en dat ik voor de geschriften van Huysmans en
van Cauwelaert veel meer belangstelling heb dan uit deze toespraak
is gebleken.
Mocht het zijn dat deze niet al te veel van uw geduld heeft gevergd, dan ben ik bereid bij gelegenheid, als ons bestuur er geen
andere collega toe zou kunnen overhalen hier belangrijker mededelingen te komen doen, de litanie van de onsterfelijken voort te zetten
en nog enkele dei majores et minores aan hun voeten te kittelen.
Intussen bedankt voor uw aandacht !

ARM VLAANDEREN
HYBRIDISCHE ROMAN UIT DE PERIODE
ROND DE EEUWWISSELING
door
HILDE DF.SMET

(N.F.W.0.-Aspirante)

Het is nu zowat een eeuw geleden dat Isidoor Teirlinck en Reimond
Stijns voor heel wat opschudding zorgden in de recensentenkringen,
toen zij hun tweedelige, uitgesproken anticlericale tendensroman Arm
Vlaanderen (eerste druk 1884) de literaire ether inzonden (1).
De laat-negentiende eeuw vomit de transitieperiode van idealisme/
romantiek naar naturalisme binnen de Nederlandse letterkunde, een
tijd van „literatuur in verandering". Dat is ook de titel van een heel
verdienstelijke studie van Anbeek en Kloek ( 2), waarin zij vanuit
receptie-esthetische hoek op zoek gaan naar de vernieuwingstendenzen
in het proza. Hoewel het onderzoek in hoofdzaak de literatuur van
onze Noorderburen betreft, geven ze op p. 54 een karakteristiek van
Arm Vlaanderen :
Dit bock is typisch een product van de door ons beschreven periode
van overgang : realistische schilderingen van de achterlijkheid van het
platteland (en de oorzaak van die achterlijkheid : dericaal fanatisme)
zijn gevat binnen het kader van een erg onwaarschijnlijke en ingewikkelde intrige ; er zijn duidelijk goede en slechte mensen in het boek
(idealisme) ; het eind daarentegen is bepaald niet verzoenend en
negatief.
Ondertussen publiceerde T. Anbeek een studie over de naturalstische
roman in Nederland ( 3). Hierin traceert hij o.m. de naturalistische
(1) I. Teirlinck-R. Stijns, Arm Vlaanderen, Roeselare, De Seyn-Verhougstraete, 1884 (1).
I. Teirlinck-R. Stijns, Arm Vlaanderen, Gent, J. Vuylsteke, 1891 (2), uitgave Willemsfonds nr. 124.
Alle voorbeelden zijn afkomstig uit de tweede druk.
(2) T. Anbeek en J. J. Kloek, Literatuur in verandering. Voorbeelden van
vernieuwing in het proza tussen 1879 en 1887, Den Haag, uitgeverij Martinus
Nijhoff, 1981.
(8) T. Anbeek, De naturalistische roman in Nederland, Amsterdam, uitgeverij De Arbeiderspers/Wetenschappelijke uitgeverij, 1982. (in de reeks
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code aan de hand van een achttal kenmerken, waarvan hij zich afvraagt in hoeverre ze uniek Nederlands zijn.
Dit artikel brengt een analyse van Arm Vlaanderen die het hierboven aangehaalde, algemene citaat concretiseert en complementeert.
Bovendien wordt Anbeeks naturalistisch instrumentarium op zijn
bruikbaarheid getoetst voor de studie van een Vlaamse roman.
Arm Vlaanderen is het verhaal van Everaart Vanderlaen, zoon van
smid Jan en diens kwezelachtig devote vrouw Trees. Hij vertrekt naar
de bisschoppelijke normaalschool waar hij voor onderwijzer studeert.
Ondertussen tiranniseert Veyt, de broer van Trees, het gezin Vanderlaen. Om een obscure reden die Everaart niet kan achterhalen, perst
hij de smid voortdurend geld af. De onderwijzer in spe is verliefd
op Stina Vergauw, die bij haar oom inwoont en zeer godsdienstig is.
Stina's vader verdween lang geleden op mysterieuze wijze en werd
van moord en geldverduistering verdacht. Veel verder dan gissingen
kwam het echter niet. Everaart vermoedt een verband tussen Veyts
dictatuur en de verdwijning van Stina's vader. Hij wil het geheim
ontsluieren. Na drie jaar studie keert hij definitief naar Voorde terug
waar hij de oude dorpsonderwijzer Valcke zal vervangen. De dood
van de smid besluit het eerste deel.
Het tweede deel vangt aan met de dag van Everaarts aanstelling
te Voorde. In zijn vrijzinnig streven naar ontvoogding en vooruitgang
wordt hij al vlug gedwarsboomd door de nieuwe onderpastoor en de
baron,die in de vroegere smidse een tegen-school inrichten. Alleen
Valcke, de oude pastoor Desmet en enkele dorpelingen brengen begrip
op voor Everaarts vaak fanatiek fervent enthousiasme. Ook in zijn
liefde voor Stina ondervindt hij tegenkanting, hun levensidealen
groeien uiteen. Op dezelfde manier vervreemdt hij van zijn moeder,
die zelfs op haar sterfbed van geen toenadering wil weten en alles
wat in de smidse het hare was aan Veyt overmaakt, die er komt
wonen. De schoolwet van 1879 (4) ontketent een ware schoolstrijd.
Synthese – stromingen en aspecten) Verdere referenties naar die studie : T.
Anbeek, De nat. roman in Ned.
(4) Op 6 juni werd het ontwerp door de kamer aanvaard met 67 stemmen
tegen 60. Leopold II ondertekende de wet op 1 juli. We vermelden bier vijf
bepalingen van de wet opdat de lezer van de twintigste eeuw de verbeten
acties van de geestelijkheid beter zou begrijpen :
1. De gerneenten moeten zelf een lagere school oprichten. Het is de gemeenten niet meer toegelaten een vrije school aan te nemen.
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Everaart wordt als geuzenonderwijzer gebrandmerkt en voor al wie
met hem sympathiseert, wordt het leven een hel. De oude pastoor
moet noodgedwongen Voorde verlaten. De onstuitbare idealist blijft
zich weren als een duivel in een wijwatervat. Samen met Valcke
speurt hij ook verder naar de sleutel om de moordzaak op te helderen.
Een paar vergeelde brieven, de laatste woorden van zijn oom Veyt
– in ijilcoorts gebazeld – en het Been zijn neef Jaak hem toevertrouwt
waken het hem mogelijk Licht in de zaak te brengen. Jaak werd als
een wees door smid Jan grootgebracht. Als notarisklerk beging hij
een diefstal. Vader Vanderlaen bespaarde hem de schande door aan
de notaris de vereiste som te betalen. Hiervoor moest hij evenwel een
lening aangaan bij Veyt, die enorme interesten vroeg zodat de smid
zijn hele leven mocht werken om de dwingeland te betalen. Diezelfde
Veyt was jaren geleden met een van zijn trawanten 's nachts de hoeve
van Stina's vader binnengedrongen. Hij had boer Vergauw gewurgd
nadat deze in wettelijke zelfverdediging Veyts compagnon, de vader
van Simon Knock, met een spa het hoofd had ingeslagen. Het lijk
van Stina's vader begroef hij onder een appelaar op de hoeve. Daarna
ging hij aan de haal met 30 000 frank en dook onder in Frankrijk.
Jaren later kwam hij als een vermogend man op Voorde terug. Het
detectivewerk van Everaart en Valcke leidt tot de onthulling van wat
jarenlang een duistere geschiedenis was voor elke Voordenaar. Inmiddels raast op het dorp de schoolstrijd verwoed verder. Als men
de liberale onderwijzer weigert zijn wedde uit te betalen en Stina,
op aanraden van de onderpastoor, in het klooster gaat, verlaat Everaart
Voorde om elders werk te zoeken (5).
2. Het godsdienstonderricht maakt Been cleel meer uit van de verplichte leervakken.
3. De leerboeken moeten nagezien en goedgekeurd worden door de „conseil
de perfectionnement" en de regering.
4. De benoeming van de onderwijzers gebeurt door de gemeenteraad. Steeds
voorrang krijgen de gediplomeerden van de rijksnormaalscholen. Kandidaten die niet aan de voorwaarden voldoen, kunnen pas aangesteld warden
wanneer zij geslaagd zijn voor een door de staat georganiseerd examen.
5. Het toezicht over de school wordt uitgeoefend door de gemeentelijke
overheid, de kantonale inspecteurs, de hoofdinspec-teurs en de schoolcommissie.
(Uit : Prof. dr. K. De Clerck, Momenten lilt de geschiedenis van het Belgisch
onderuijjs I, Antwerpen, 1975, p. 55).
(5) Voor een uitvoerige sujetanalyse verwijzen we de lezer naar ooze licentiaatsverhandeling : Hilde Desmet, Arm Vlaanderen (I. Teirlinck-R. Suns).
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In het idealistische proza onderscheiden Kloek en Anbeek een
aantal vaste patronen op het vlak van de personagetekening, de vertelwijze, de intrige en het romanslot. Wat vinden we hiervan terug
in Arm Vlaanderen ?
Uit de fabel blijkt algauw dat de roman zowel nobele PERSONAGES kept, ware modellen van deugd, als rasechte schurken. Een
analyse van de actantiele structuur schept klaarheid in de onderlinge
relaties van de talrijke romanbewoners en maakt de strakke zwart-wittekening duidelijk. Wie strijdt voor de liberale zaak, draagt de sympathie van de lezer weg. De enggeestige, bekrompen pilaarbijters,
de donderpredikanten en de aartsconservatieve dorpsnotabelen daarentegen vervullen ons met afkeer. Forster (6) karakteriseert zo'n personages als flat of hoogstens „flat pretending to be round". Het
gaat om types die samen te vatten zijn in een zin of woordgroep,
hun handelen verrast de lezer niet. Zo is Everaart een vooruitstrevende, liberale idealist die de strijd tegen een stijfhoofdige clerus
levert tot het bittere einde ; Stina is een bevallig, jong meisje dat
weigerig staat tegenover de liberale gedachten en bevreesd is voor de
macht van de kerk ; en Trees is een eerder gierige vrouw, die angstvallig de kerk gehoorzaamt. Velen van hen zijn direct herkenbaar aan
hun gedrag, hun uiterlijk of hun typische manier van spreken (veelal
stopwoorden). Jaak die zenuwachtig is en vlug ontroerd moet altijd
zijn mond en ogen drogen met een zakdoekje. Vaicke, een door zijn
beroep misvormde man, spreekt in een dus-bij,gevolg-taal. Rik, een
arme dorpeling, praat in een vreemd aandoende diminutieftaal. Nemen we evenwel Bloks nuancering op Forster in aanmerking (7), nl.
dat de tijd- en ruimte beleving kenmerkend zijn voor het round
character, dan blijkt uit een analyse van het grond- en sluitmotief
„tijd" en een ruimte-onderzoek al vlug hoe heel wat personages
vooral de hoofdpersonages – op het epitheton „round" aanspraak
kunnen maken (8). Die correctie zwakt in geen geval de zwart-witEen intrinsieke romananalyse, R.U.G., 1979-1980, p. 90-124.
Voortaan refereren we naar die studie als volgt : H. D., Arm Vlaanderen.
(6) E. M. Forster, Aspects of the novel, Harmondsworth, 1975 (9).
(7) W. Blok, Verhaal en lezer. Een onderzoek naar enige structuuraspecten
van Van nude mensen, de dingen die voorbijgaan van Louis Couperus, Gro-

ningen, 1960, 1970 (3), hoofdstuk 6 (Personen).
Verdere referenties naar dit werk : W. Blok, Verhaal en lezer.
(8) Een uitvoerige analyse valt buiten het bestek van dit artikel. Ze is te
vinden in H. D., Arm Vlaanderen, p. 135-139 en p. 220 e.v.
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tekening af. Bekijken we even nader de figuren van Everaart en Veyt
ter illustratie.
Veyts verschijning is van meet af aan huiveringwekkend en afstotend. Zijn afschuwelijke boeventronie vervult de lezer met wal.g en
afkeer.
Alhoewel zijn aangezicht glad geschoren was, toch schuilde, ander de
groove Karen pet, een gelaat, dat zeker aan weinige lieden bevallen
kon. Het groove hoofd was als tusschen de sterke schouders gedrukt.
De diepliggende oogen zaten vol wantrouwen en ontevredenheid. Dat
alles maakte, met het donkerrood, dik gezicht, den buitengewoon Breeden stompneus tusschen de bolle wangen, de zware, hangende onderlip
iets waarlijk terugstootends. (I, hfst. 1, p. 2/3)
De protagonist daarentegen is een model van deugd en eerzaamheid. De tekst zelf bevat hiervoor de nodige aanwijzingen. Hamon
poneert dat de held „autant une reconstruction du lecteur" is, „qu'une
construction du texte" (9). Met het oog op de tweede helft van zijn
stelling onderscheidt hij een zestal tekstinstructies die de lezer ertoe
brengen een personage als held te identificeren.
Everaart verschilt kwalitatief van de andere dorpelingen door zijn
baard en zijn mooi, verstandig voorkomen. Net als bij de voorstelling
van Veyt is het karakter van het personage op zijn gelaat te lezen.
HI) had waarlijk het voorkomen van eenen stadsheer ; met zijne zwarte
jas, die om zijne leaden sloot, tot boven toegeknoopt en met den kleinen, bruinen hoed op : ja, een schoon man was hij met het verstandig
gelaat, de weelderige lokken en den vollen gespleten baard, met zijne
krachtige gestalt; kloeke Borst en breede schouders. (II, hfst. 8, p. 145)
Uit een frequentievergelijking blijkt dat Everaart vaker verschijnt
dan andere personages. Dat distributioneel verschil houdt ook in dat
de held op cruciale momenten verschijnt. Daaraan beantwoordt
Everaart ongetwijfeld, op voorwaarde dat cruciaal bij de lezer niet
impliceert dat de held opdaagt om de oplossing te brengen, de knoop
door te hakken, hulp te verlenen. Dat alles hangt samen met het
type held dat Everaart vertegenwoordigt nl. dat van de held-slachtoffer (term van Mieke Bal, cfr. De theorie van vertellen en verhalen.
Inleiding in de narratologie, Muiderberg, 1978, p. 96).
(9) Ph. Hamon, „Pour un statut semiologique du personnage", in Poetique
editions du Seuil, 1977, p. 119. Zie hiervoor L. Dieltjens, „Vervreemding en Identificatie. Enkele aspecten van een theorie van het personage', in Restant, 1977, p. 141. Verdere referenties naar dat laatste artikeI :
L. Dieltjens, „Vervreemding en Identificatie".
du recit,
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Als verhaalelement geniet Everaart een grotere autonomie. Dat
komt tot uiting in de monologen die hij voelt (o.a. II, hfst. 8, p.
150-152 ; hfst. 9, p. 163-165 hfst. 10, p. 193 en hfst. 13, p. 253).
Hij is de eenzame en misbegrepen rebel. Die verlaten en geisoleerde
positie wordt nog versterkt door de matte respons van zijn gehoor,
dat hij tevergeefs met zijn idealisme wil bezielen.
Ook functioneel verschilt de held van de andere personages. Hij is
de spil van het gebeuren, hij handelt. Hiervoor leveren de drie verhaalmotieven het sprekendste bewijs, want in alle drie liefdesgeschiedenis, beschavingsideaal en moord-geheim-zaak vormt Everaart
het belangrijkste element. Zijn handelen leidt evenwel niet tot succes.
Het spreekt vanzelf dat de held op het toneel zeer vlug te herkennen kan zijn door allerlei uiterlijke aanduidingen, inzonderheid
door de kostumes en het decor. De roman kan vooral gebruik maken
van de ruimtelijke entourage om zijn held te typeren. Dat die mogelijkheid in Arm Vlaanderen benut wordt, is gebleken uit de ruimteanalyse. Zo voelt Everaart zich triestig na de eerste donderpreek van
de onderpastoor in een ruimte die zijn gevoelens weerspiegelt.
het vuur doofde uit (...) Hij voelde noch honger, noch koude. De
avond drong in de zoo treurige plaats en vond er den (...) jongeling
nog steeds beweeg,loos... Nu was het duister in het studeervertrek. (...)
killige donkere kamer (...) (II, hfst. 4, p. 76) (10)
Ten slotte is er het belang van de expliciete tekstcommentaar. Er
zijn in Arm Vlaanderen vele passages waarin de verteller op een
zodanige wijze commentaar geeft bij Everaarts handelen dat het niet
anders kan of Everaart moet de protagonist van het gebeuren zijn. Zo
getuigt de schildering van Everaarts gedrag vOdor de examens beginner
van de sympathie die de verteller voor de jongen voelt.
Everaart wordt de indommeling doodmoede en loopt nadenkend rand
gedurende de vrije uren, tot groote verbazing zijner lotgenooten, welke
hem nazien, zooals de koeien in de weide den voorbijganger nastaren.
(I, hfst. 19, p. 283 ) (11)
Everaart is voor de verteller de man „qui sait dire, vivre et faire !"
Wie zich aan de kant van Everaart schaart, komt in het kamp van.
de „widen" terecht, schurken als Veyt bestempelt de lezer als „zwarten". Het spreekt vanzelf dat er binnen beide categorieen gradaties zijn.
(10) Voor meer voorbeelden : H. D., Arm Vlaanderen, p. 209-265 (Ruinste).
(11) Voor meet voorbeelden : H. D., Arm Vlaanderen, p. 382-383.
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Synonieme personages – personages door dezelfde semantische assen
met dezelfde waarden gemarkeerd – verschillen onderling van elkaar in
graad en modaliteit van de eigenschappen. Zo niet zou het onmogelijk
zijn am binnen de „witten" een held te onderscheiden. Everaart,
pastoor Desmet en Jan kunnen alle drie als volgt warden gekwalificeerd : [ + liberaal), C.-- volgzaam), [– egoistisch), [ + altruistisch),
C– overdreven devoot). Everaart is duidelijk het liberaalst, dan volgt
de pastoor en uiteindelijk de smid. Die dalende lijn vindt haar
complement in de stijgende lijn die we bij het attribuut „volgzaam"
vaststellen bij diezelfde personages : Jan is volgzamer dan de pastoor,
die op zijn beurt Everaart hierin overtreft. Zo groeit dan de figuur
van Jan uit tot de minst liberale, maar de meest volgzame van het
synonieme trio. Men kan analoog te werk gaan binnen het zwarte
kamp.
Met de opmerking over de expliciete tekstcommentaar die een
belangrijke rol speelt bij de tekening van de protagonist begaven
we ons al zijdelings op het terrein van het VERTELPERSPECTIEF.
Globaal gezien beantwoordt de vertelwijze van Arm Vlaanderen aan
de idealistische norm nl. een auctoriele vertelsituatie. Nochtans vertoont de roman manifeste vernieuwingen op verteltechnisch vlak die
het beeld van een homogene vertellerstekst sterk aantasten. Dat iconodasme wordt verder toegelicht bij het uitdiepen van het zevende
criterium in de naturalistische rubriek. Welke troeven heeft nu echter
een verteller in de hand die vanop een Olympos zijn romanwereld
regeert ? In Arm Vlaanderen kwamen we er acht op het spoor.
In de eerste plaats geldt er een zekere sentimentaliteit ( 12) en betrokkenheid bij de handeling. Dat uit zich vooral in het gebruik van
het persoonlijk/bezittelijk voornaamwoord van de eerste persoon
meervoud en in de aanspreking van het personage door de omniscient
author. De verteller neemt de lezer a.h.w. in vertrouwen. Hij sympathiseert met de held en wil de lezer doen delen in zijn sympathie.
Keeren wij terug in de klas (I, hfst. 5, p. 69)
De avond viel, toen onze trouwe vrienden den terugweg aanvatt'en (II,
hfst. 10, p. 208)
Cock jongen, bewaar lang, lang al uwe droombeelden ; last w niet
(12) Sentimenteel zijn ook tal van andere passages in het bock die daarom
niet expliciet een auctorkle verteller verraden. In idealistisch proza hoort
sentimentaliteit nu emm.aal thuis. Voorbeelden zijn I, hfst. 10, p. 138 ; II,
hfst. 7, p. 134 ; II, hfst. 7, p. 122 ; II, hfst. 12, p. 234.
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henen, vliegen, als uit eene kooi, verschrikte vogels, die nimmer wederkeeren. Anne, arme harten, die ledig zijn ! (I, hfst. 16, p. 242)
De alwetende verteller manipuleert de tijd. Hij kan met de lezer
teruggaan Haar het verleden of hem voorspellen wat de toekomst
brengen zal.
Doch vooraleer we verder verhalen (...) hoeven we een weinig terug
te keeren. (I, hfst. 11, p. 144 – retroversie)
Hij denkt vrij te zijn ! En eene hand zal op hem wegen (...) (I, hfst.
20, p. 296 – antidpatie)
Sams vat hij bepaalde episodes of tifdperken samen in een zin of
in een korte alinea. Hij frist hiermee het geheugen van de lezer op.
Die Raffungstechniek vinden we o.a. in
Schier een jaar liep voorbij, sedert wij Veyt in de smidswoning zagen.
(I, hfst. 3, p. 32)
an winter ging voorbij en wij zagen den armen ouden pastoor Desmet
henentrekken (II, hfst. 12, p. 227)
In de betogende tekstgedeelten geeft de auctoriele verteller zijn
commentaar. Vaak gaat het hier om algemeenheden en levenswijsheden. Het valt op dat deze interventies als tempus de onvoltooid tegenwoordige tijd hebben. In Arm Vlaanderen cirkelt die inmenging rond
de lief de, de aard van het Vlaamse yolk en de erbarmelijke toestand
waarin het verkeert. We merken bier nog op dat de titel van de
roman zelf de lezer al enigszins de visie van de verteller doet aanvoelen.
poet mag het genoemd warden te voelen, dat personen, die wij verlaten, ons liefhebben. (I, hfst. 4, p. 52)
Hoe jammer, dat zoovele der begoede boeren zoo dom en verwaand
zijn, en hunne waardige zonen somtijds zoo mw en onbeschaafd. (I,
hfst. 18, p. 265)
Arm Vlaanderen ! hoe diep zinkt ge ! . . . vrij en machtig waart ge
vroeger, koningen deedt ge beven ; nu ligt ge zwak en uitgeput, als
een ander Ierland, en de hand van den eeuwigen vijand dwingt u,
gedwee, het eens zoo fiere hoofd te buigen. Dweepzucht voert den,
schepter ; ontvolking en ellende zijn uw aandeel, arm, arm Vlaanderen !... (II, hfst. 21, p. 362)
De auctori6le verteller beschrijft niet alleen zijn personages uiterlijk, hij doet oak hun hele gevoelsleven uit de doeken. Zo verneemt
de lezer hun gedachten, motieven en drijfveren.
Dit doet den jongen vermaak. Waarom ? Misschien om niet alleen te
zijn met zijne zwaarmoedige gepeinzen, die hem nederdrukken. Mis-
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schien streelt hem de gedachte, dat hun samentreffen geen bloat toeval
is ? (I, hfst. 4, p. 52)
Het gebeurt dat we van de alwetende verteller gegevens krijgen
over een personage, die geen enkel ander personage kan kennen :
Veyts guillotineangst, Nellekes liefdesgevoelens voor Everaart en
Simon Knocks verliefdheid op Stina. Het gevoelsleven van een personage kan door anderen in het verhaal gekend zijn.
Ze blikte hem na en dacht op hare beurt, terwijl ze harder bloosde :
„Zou hij dat oak nog weten ?" Dat, wat Simon Knock, als ze nog ter
schole gingen, op den kerkhofmuur geschreven had : „Nelleke gaad
med Eferaart trouwen !" (I, hfst. 12, p. 169)
Een andere karakteristiek zijn wel de voetnoten. De verteller wil
voorkomen dat de lezer sommige woorden niet begrijpt. Hij helpt
hem met de nodige betekenisuitleg of andere verklaring in voetnoten.
grondhangels (p. 44) ; dieperik (I, hfst. 4, p. 45)
baalde (II, hfst. 5, p. 89)
Ces brutes de flamands ! (II, hfst. 9, p. 165)
We ronden of met wat J. Souvage de block characterization noemt
("). Hiermee bedoelt hij dat we een volledige beschrijving krijgen
van een personage als het voor de eerste keer verschijnt. We illustreren dat met een voorbeeld. De lezer maakt kennis met smid Jan
Vanderlaen.
(...) het bleeke gezicht van den smid (...) op zijnen kalen schedel
(...) Nadenkend keek hij in den gloed en de treurige plooi am zijnen
mond, scheen heden nog treuxiger. 't Was of het rimpelige voorhoofd
dieper groeven droeg. Ja, men zag het wel, hoe kalm en gelaten.
Vanderlaen zich oak hield, dat een geheim verdriet zijn hart bezwaarde,
zijn levensgeluk roof de. (p. 7) (...) Ja, al had baas Vanderlaen reeds
de vijftig achter den rug, al was hij maar van middelmatige gestalte,
al scheen hij bleek, mager en kromde zich zijn rug, toch zou hij srneden
tegen den besten op. Het was bewonderenswaardig, wat invloed hij
onderging, eens hij den voorhamer in de hand hield : zijn rug rechtte
zich, zijne gestalte scheen to groeven, bezieling kwam in zijne trekkers.
(p. 8) (I, hfst. 1)
Verteller en personages fungeren binnen een INGEWIKKELDE
INTRIGE.
(13) J. Souvage, An introduction to the study of the novel, Gent, 1965,
hfst. 10 (Narrative Technique in the „old" navel).
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Zoals blijkt uit de fabelweergave, is de roman opgebouwd uit
drie verhaallagen : de loopbaan van de jonge onderwijzer, de liefdesgeschiedenis Everaart-Stina en het speurdersverhaal.
Op basis van Bloks theorie (14) onderzochten we de motievenstructuur in het werk. In essentie gaat het erom dat bij het lezen van een
roman lijnen ontstaan. Een lijn is het in de beleving gegeven, en
door de act van het lezen gelegde verband tussen reeksen zinnen, die
uit elkaar mogen liggen. Bij een lijnstuk gaat het am zo'n verband
tussen opeenvolgende zinnen. Het motief is datgene wat de lezer als
gemeenschappelijk kenmerk van uiteenliggende lijnstukken in het
verhaal opvat, waardoor het hem mogelijk wordt deze lijnstukken
als een continue lijn to zien. We onderscheiden vier categorieen van
motieven ("). De liefdesgeschiedenis (Aa), het beschavingsideaal
van Everaart (Ab) en de moord en het geheim (Ac) zijn de drie
concrete v er h a a l m o t i e v en die zich dynamisch in Arm Vlaanderen ontwikkelen. In het eerste deel van de roman zijn ze nog verspreid, duiken ze hier en daar op. Het tweede deel biedt verscheidene
plaatsen waar die drie in een hecht verband voorkomen.
zijn dorpje beschaven, ontslaven ; het geheim, dat loodzwaar op de
smis woog, ophelderen ; Meiske winnen en ze eens de zijne noemen
(II, hfst. 2, p. 17)
De categorie van de abstracte m o t i e v en bevat elementen
die – zoals uit de naamgeving blijkt – abstracter zijn (in tegenstelling
tot de verhaalmotieven). Bovendien zijn ze statisch van aard. In Arm
Vlaanderen ontdekken we drie dergelijke motieven, waarvan er twee
nader gespecificeerd moeten warden : geldzucht (Ba), ideaal (Bb) en
noodlot (Bc). Voor Stina is een eerbaar leven haar levensideaal (Bb
1°). Dat van Everaart is het welzijn van zijn dorpje (Bb 2°). Het
noodlot wordt towel collectief (Bc 1°) als individueel (Bc 2°)
ervaren. Aangezien nu de verhaalmotieven met de drie abstracte motieven kunnen worden verbonden, zijn ze multivalent. Er is een onderling spel tussen de concrete en abstracte motieven. De c ompositiemo t i e v en verschillen van de verhaalmotieven doordat ze
statisch zijn ; ze geven doorgaans relief aan een verhaalmotief of aan
(14) W. Blok, Verhaal en lezer, hoofdstuk 2 (Motieven).
(15)We beperken ons tot een bondige schets van het motievencomplex
waarop het verhaal gebaseerd is. Voor een exhaustieve analyse aan de hand
van met voorbeelden uitgewerkte schema's, cfr. H. D., Arm Vlaanderen,
p. 125-139.
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meerdere. Ze verschillen van de abstracte motieven doordat ze concreet zijn ; ze doen veelal de lijn van een abstract motief ontstaan.
Drie belangrijke compositiemotieven spelen een rol in Arm V laanderen : de guillotine (Ca), de appelaar (Cb) en de bierkan van Veyt
(Cc). Ook hier kan elk motief uit het trio warden belicht in zijn
relaties tot de andere motieven. Ten slotte is er de tijd, die het
sluitmotief van de roman vormt. Dat motief heeft noodlottige
repercussies op alle andere motieven in het verhaal, die het allemaal
„insluit". Het vormt het grondmotief, de voedingsbodem voor de
hele roman.
Bij het uitspinnen van de diverse motiefdraden wordt niet zelden
gebruik gemaakt van stereotiepe spanningselementen. Het ligt voor de
hand dat in het detectiveverhaal voorbeelden legio zijn. J. Raban (16)
geeft als basisregel voor zulke verhalen dat de sleutel voor de oplossing al bij het begin van het verhaal aanwezig is. Naarmate het verhaal zich dan verder ontwikkelt blijkt de voortdurende relevantie
van die begins 1 e u t e 1. Al op p. 4 (I, hfst. 1, fragment 3) krijgt
de lezer van Arm V laanderen de sleutel in handen „dat was het geheim zijns levens- oak het geheim van de appelaar !" Dat geheim is
volgens R. Allewyn kenmerkend voor de romantiek ("). Het geheim
dat de appelaar verbergt wordt de lezer pas definitief onthuld op
p. 344 (II, hfst. 18, fragment 3).
Een uur later duwt de moordenaar het lijk van Vergauw in eenen der
kuilen op den boomgaard ; gejaagd en snel doch behendig, werpt hij
er aarde over, plant er eenen appelaar op...
De hele roman door is die appelaar als een latente uitdaging aanwezig. De vermoedens en gissingen stapelen zich op bij de lezer tot
(16) J. Raban, The Technique of Modern Fictoin. Essays in Practical
Criticism, London, 1968 (1) ; 1972 (2), Narrative, hoofdstuk 5.
(17) Geciteerd naar W. Blok, Verhaal en lezer, p. 281-282.
Das Geheimnis hat in der romantischen Erzahlung eine Tiefe, die gerne
als zeitliche ausgelegt wird. Es ist eine der Barmen, in denen. Vergangenheit
gegenwartig ist (wie das Altertum). So befinden sick die meisten Heiden
der romantischen Romane am Anfang der Erzahlung in Umsanden, die ihnen
selbst ratselhaft sind und auf der Suche nach einer Erk1Nrung, deren Schliissel
in der Vergangenheit vergraben ist. La recherche du temps perdu ist der
Inhalt, le temps retrouve ist das Ziel der Handlung des romantischen Romans.
So kehrt die Erzahlung hier zu ihrem Ausgangspunkt zuriick und miindet
wieder in die Gegenwart, die aber nun ein anderes Gesicht hat, weil wir nun
wissen was wir vorher allenfals ahnten, und mit der daher die Zukunft
angebrochen ist.
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op p. 344 de knoop wordt doorgehakt. Ook aan geheimzinnige
r u i m t es ontbreekt het in de roman niet. Zo heeft de waning van
meester Valcke niet alleen een onderaardse bibliotheek, maar bovendien een raadselachtige bovenverdieping. Net zoals een reeks Chinese
poppetjes die telkens kleiner warden, verkleint ook de bovenruimte
die een sleutel biedt voor het oplossen van het geheim van de smis
en die op die manier tevens een radertje vormt in de moordgeschiedenis.
trekt hem uit de kamer in den gang, waar, op het einde, een klein
vertrek gemaakt is (...) (p. 127) Zooals in de groote kamer, vindt men
hier (...) soldatenknoopen op papier aan de muurwanden vastgehecht.
(...) (p. 128) Hij opent met eenen tweeden kleinen sleutel een kastje,
dat onmerkbaar, achter het papier met de knoopen, verborgen is, en
haalt er een doosje uit. (...) Hij opent het doosje en toont, op een
watten bedje, eenen grooten, vuilen, beenen knoop, vast nog aan een
afgerukt stukje zwart laken. (p. 129) (I, hfst. 9) [cursivering, H. D.)
Het d u i s t e r e v e r 1 e d e n van bepaalde romanpersonages maakt
ook deel uit van het romantische spanningsinstrumentarium. Jaak en
Veyt zijn hiervan sprekende voorbeelden. De eerste ontmoeting van
Everaart met Jaak doet zich 's avonds voor. De maan staat al aan de
hemel en plots duikt er een „zwarte" gestalte voor hem op (I, hfst.
10). De figuur van Jaak zal voor Everaart zijn leven lang omhuld
blijven door een sluier van mysterie en geheim. Dat wordt door de
auteurs expressief beklemtoond in talrijke fragmenten van het verhaal
die doorgaans 's avonds of 's nachts moeten worden gesitueerd. Denken we bijvoorbeeld aan de nachtelijke achtervolging waarbij Everaart
er niet in slaagt Jaak te ontmoeten (II, hfst. 1, fragment 7). De
nachtelijke omgeving draagt weer bij tot de uitbeelding van het
schimachtige, ongrijpbare karakter van Jaak voor Everaart. Het duurt
tot II, hfst. 16, p. 313-318 vooraleer Jaak hem zijn hele levensgeschiedenis vertelt en bekent een lief te zijn. Daarnaast is Veyts verleden de motor van het speurdersverhaal. Het werkt bovendien nefast
door in de twee andere verhaallagen. Met haken en ogen zoeken
Valcke en Everaart de moeilijke puzzle van Veyts leven te vervolledigen. De geheimzinnigheid rand Veyts figuur die de nieuwsgierigheid van de lezer prikkelt duurt tot de definitieve ontknoping in hfst.
18 van het tweede deel. Ook de nachtelijke scenes zorgen
vaak voor de nodige suspense. Het derde fragment in het 15de hfst.
van het tweede deel speelt zich of op het kerkhof waar Snep 's nachts
Rikje begraaft. Het klinkt als een echo van Hamlets 5de alleenspraak
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(Act III, scene 2, vs. 391-392) „'Tis now the very witching time of
night, when churchyards yawn, and hell itself breathes out contagion
to this world." Middernacht, klokslag twaalf, spreekt tot de verbeelding. Net als in sprookjes en horrorfilms wordt ook bier een spannende en mysterieuze atmosfeer opgeroepen. Snep graaft als een
bezetene, schrikt op bij het minste geluid. Een nare zucht sluipt door
het gras, het hek piept in zijn scharnieren, een fluisterende stem stijgt
op uit de eenzame kruiwagen waarin het lijk van Rikje ligt... Het
wordt een dodelijke nacht voor Snep bij het licht van de betoverende
maan, romantische godin van de verbeelding. Het verbaast de lezer
geenszins dat ook de moord zich afspeelt in een gure nacht (II, hfst.
18, fragment 3) , onder een zwarte en grauwe hemel. Hier fungeert
de duisternis als een ooze geest, als een symbool voor het kwaad.
Het zal zijn opgevallen dat de opgesomde spanningselementen betrekking hebben op verhaalinhouden die stereotiep romantisch zijn.
Daarvan onderscheidt zich de spanningscreatie die de romanlezer
a.h.w. naar de laatste bladzijde voortdrijft. Dat soort spanning beperkt zich immers niet tot een „romantische" roman, maar is eigen
aan „elke" romanproduktie. Hoe komt het dat men een roman door
wil lezen zodra men eraan begonnen is ? Hierbij spelen spanningverwekkende elementen en dito trucages, die hun spanningskarakter veeleer aan formele romanaspecten ontlenen, een doorslaggevende rol.
De belangrijkste spanningverwekkers zijn de open vragen. Soms zijn
ze expliciet in de tekst gegeven, dan weer deduceert de lezer ze
spontaan uit het verhaal, wat het leesproces bevordert en boeiend
maakt. Niet hun inhoud maar hun aanwezigheid, hetzij op papier
hetzij in het brein van de lezer, is van belang. Mogelijke trucages om
spanning te creEren zijn : de anticipatie die de nieuwsgierigheid bij
de lezer prikkelt, de handige manipulatie van het vertelperspectief,
gebruik van de ruimte – die daarom helemaal niet geheimzinnig
hoeft te zijn aanwending van een zorgvuldig gekozen interpunctie
waarvan de grote expressiviteit het spanningskarakter van een passage
kan opdrijven.
Al mag dan uit de intrigebehandeling gebleken zijn dat het verhaal
ingewikkeld is, chaotisch is het in geen geval. De precieze uitbouw
van het motievennet levert hiervoor wel het duidelijkste bewijs. Niet
zelden maken de auteurs daarenboven handig gebruik van witregels
die de helderheid van de motievenstructuur ten goede komen, zoals
in II, hfst. 2. Dat hoofdstuk valt uiteen in vijf fragmenten. Het
eerste omvat Everaarts drievoudige levensprogramma : zijn dorpje

247
beschaven, het geheim ophelderen en met Stina trouwen. Fragmenten
2 en 3 staan in het teken van het eerste programmapunt. Waarom
dan een witregel ? In het tweede fragment gaat het eerder om een
vage, algemene voorstelling. Het derde fragment daarentegen geeft
zeer concreet aan hoe Everaart te werk gaat in Voorde. In het vierde
fragment denkt hij aan Stina, aan een gelukkig gezinsleven samen
met haar. Het laatste fragment toont ons de held die op zoek gaat
naar de sleutel om het raadsel van het verleden op te lossen. Niettegenstaande deze zorgvuldige opbouw van het geheel kwamen
we een elftal inconsequenties op het spoor ( 18) waaronder zes
onnauwkeurigheden bij de tijdsaanduidingen. Al kunnen die worden
toegeschreven aan de verhaallengte (661 pagina's is niet niets !), toch
behoren ook menselijke verstrooidheid en het dubbele auteurschap tot
de plausibele verklaringen. Hoofdzaak is dat de betreffende inconsequenties de begrijpbaarheid niet schaden en zelfs gemakkelijk over
het hoofd worden gezien als de roman maar een keer gelezen wordt.
De uitgesproken zwart-wit-tekening, het auctoriele vertelperspectief
en de complexe intrige beantwoorden volkomen aan de verhaalwetten
die binnen het idealistische proza vigeren. De wet van het traditionele,
optimistische romanslot daarentegen wordt door het schrijversduo van
Arm Vlaanderen manifest met voeten getreden. Die doorbraak kadert
perfect binnen de naturalistische code die Anbeek in de Nederlandse
roman ontdekt en die het studie-object van het tweede luik van dit
artikel uitmaakt. In wat volgt gaan we systematisch na welke karakteristieken uit Anbeeks achtdelige instrumentarium gerealiseerd worden
in het werk van Teirlinck en Stijns.
Of we Everaart Vanderlaen als een NERVEUS GESTEL kunnen
typeren, hangt hoofdzakelijk of van wat Anbeek hieronder verstaat.
( 18) Naast onnauwkeurige tijdsaanduidingen duiken er ook een aantal
inconsequenties op die ridicuul en absurd voorkomen zodra we over de muren
van de romanwereld kijken, maar die binnen de romanruimte goed aanvaardbaar zijn. De vrouw van Rikje heet nu eens Sofie, dan weer Trien. De boer
van de Noorderheuvel woont – zonder te verhuizen – plots op de Zuiderheuvel.
De bomen rand het dorpsplein zijn nu eens olmen, dan weer beuken of
linden. De ene windmolen die Voorde rijk is staat nu eens op de Noorderheuvel, dan weer op de Zuiderheuvel. Ten slotte vergist meester Everaart
zich in het aantal leerlingen dat hij in zijn klas heeft.
Voor een gedetailleerde opsomming met illustratieve passages, zie : H. D.,
Arm Vlaanderen, p. 153-156 ; p. 206-207.
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Een precieze definitie van het begrip geeft hij niet, maar uit de bespreking en de aangehaalde voorbeelden leert de lezer dat het in de
eerste plaats gaat om een overgevoelige protagonist.
Hoe gelukkig voelde Everaart zich, met zijne dichterlijke ziel, in de
stifle eenzaamheid ! (...) (p. 40) toen wenschte hij iedereen met
bewondering en liefde te kunnen bezielen voor al de pozie, die het
rustig dorpje omgaf. (p. 41) (II, hfst. 3)

Die overgevoeligheid vindt haar uitdrukking in het verlangen naar
iets groats dat botst op een maatschappelijke muur van kille, zakelijke
nuchterheid. Everaarts leven beantwoordt aan de synthetiserende uitspraak : „Leven is : verlangens hebben, en daarin teleurgesteld warden." ( 19) Hij wordt bezield door drie levensidealen waarvoor hij
vecht als Don Quichotte tegen de windmolens. Hij strijdt als een
leeuw voor de beschaving van zijn dorpje. Die strijd gaat gepaard met
vallen en opstaan. Let even op de werkwoorden in de nu volgende
passage : ze tekenen het vertikaal-horizontaal assenstelsel uit dat de
roman domineert. Die allesoverheersende polariteit uit de verhaalthematiek : Everaart komt „in opstand" maar moet „het hoofd
buigen".
Wil hij zich onderwerpen ? Nooit ! Hij zal bezwijken wellicht, doch
worstelen tot het einde. (...) (p. 196) Het was om er moedeloos het
hoofd bij neer te leggen. Doch neen, den moed zou den jongeling niet
opgeven ! (p. 198) (II, hfst. 10)

Hij is vervuld van liefde voor Stina.
Hij wist, dat een gevoel zijn hart vervulde, zoo overweldigend dat
alleen de dood het zou. kunnen losworstelen. Was het zwakheid ? (...)
De liefde tot haar bleef de hoogste paezie zijns 'evens. (II, hfst. 10,
p. 178)

Alles stelt hij in het werk om het geheim te ontmaskeren.
„Die moord en het geheim — zou dat samenhangen ?" (I, hfst. 17,
p. 260)
„(...) — Ik zal het geheim ontdekken ! (...)" (II, hfst. 1, p. 15)

Aangezien zijn strevingen op tegenkanting stuiten in zijn milieu,
voelt Everaart zich vaak een eenzame enkeling, verlaten en verstoten,
niet begrepen... een outlaw. Vaak projecteert „de held" zijn wisselende stemmingen op de levenloze dingen om hem heen, wat uitmondt
in animistische passages als
(19) T. Anbeek, De nat. roman in Ned., p.

51.
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Everaart beyond zich weer in het geel gekalkte gebouw, waar men
wetenschap inpompte, waar wantrouwen in alle hoeken, reten en
vouwen zat, waar (...) (I, hfst. 11, p. 144)
(...) de geel gekalkte, haage gebouwen en muren vormden voor hem
een echte gevangenis. De zonnestralen zelve werden er gevangen gehouden, geleken akelig aan draeve gekerkerden, die langzaam voortkropen, te smeeken schenen om uitgelaten te warden, (...) (I, hfst. 6,
P. 79)

Nietteigenstaande de hierboven gegeven karakteristiek grotendeels
beantwoordt aan Anbeeks eerste naturalistische kenmerk, staat Everaart
toch nog ver van coryfeeEn uit de naturalistische romanwereld als
Willem Termeer en Eline Vere. Het criterium zou aan bruikbaarheid
winnen als het drastischer en preciezer werd omschreven, als de term.
„nerveus" of neurotisch nauwkeuriger werd gedefinieerd. Een dergelijke terminologische vaagheid komt immers het onderzoek naar een
periodecode niet ten goede. Ze bemoeilijkt het opsporen van wat
typisch romantisch is en wat typisch naturalistisch. Anderzijds waarschuwt het actie-reactie-patroon dat de opeenvolging van literaire
stromingen kenmerkt voor een categorische systeemdwang die de
werkelijkheid vertekent, omdat het veeleer om een verglijdende mozalek dan om definitieve breuken gaat. Het is dus niet zonder rekening te houden met de gevaren van een classificatieneurose, dat we
Everaart Vanderlaen toch nog eerder als een romantische rebel willen
typeren. Hij is de ontluisteraar van het sapientia-ideaal waarover
Dieltjens het heeft ( 2°). Net als de picareske held is de romantische
rebel een voorloper van de latere anti-held. Mieke Bal spreekt van
„de held-slachtoffer" die wordt geconfronteerd met tegenstanders die
hij niet kan verslaan. Als voorloper van het nieuwe type held draagt
hij vanzelfsprekend de kiemen van de innoverende tendenzen in zich,
maar het zijn de romantische residu's die het totaalbeeld domineren.
Achter Everaarts extreem afwijzende kritiek op het establishment gaat
immers het geimpliceerde, romantische verlangen schuil naar iets
nieuws. Bovendien wordt de held nog sterk geldealiseerd met de zaak
waarvoor hij vecht – i.c. een liberale maatschappij die een anticlericale houding in de hand werkt.
Dat Arm Vlaanderen een teleurstellende intrige brengt staat evenwel buiten kijf. De plot is DE GESCHIEDENIS VAN EEN ONTNUCHTERING. Het deprimerende romanslot betekent een onbe( 20) L. Dieltjens, „Vervreemding en Identificatie", p. 139-152.
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twistbaar nieuw geluid na de stroom van romantische publikaties met
de typerende happy ending. Everaarts idealen worden meedogenloos
de grond ingeboord. Hij slaagt er niet in een positieve realisatie van
zijn streven te bereiken. Stina, voor wie hij zoveel overheeft, zal hij
nooit zijn vrouw kunnen noemen, want ze treedt in het klooster (II,
hfst 19, p. 352). Door de felle tegenkantingen van de wereldlijke
en geestelijke overheid moet hij ook zijn beschavingsplannen voor
het dorpje Voorde laten varen.
ja, de verwaande onderwijzer heeft, tusschen twee oppermaditen, zijn
eigene macht willen vestigen. Men verplettere hem !... (II, hfst .19,
p. 354)
Zijn speurderswerk valt niet zonder meer negatief uit, want uiteindelijk komt Everaart het fijne van de moord-geheim-geschiedenis te
weten. Onmiddellijk echter wordt die vreugde overschaduwd omdat
hij te laat komt om het aan Stina te verkiaren. En was dat 1111 niet een
van de hoofdredenen waarom hij de hele zoektocht begonnen was ?
„Everaart het is te laat nu !" (...) „Te laat !" (...)
„Ge liet nets weten... lk heb mijne belofte hernieuwd." (II, hfst. 19,
P. 349)
Er opent zich een zwart en somber perspectief : hij verlaat het dorp
als een banneling en verstoteling. Zij zal haar leven tussen de enge
kloostermuren slijten.
Een in het oog springend detail is ook het compleet achterwege
blijven van een verzoening bij moeders sterfbed, wat perfect zou
gekaderd hebben in een traditioneel romantische verhaalconstructie.
Anbeek merkt op dat de ondergang van de protagonist veelal al
van tevoren enkele keren wordt aangekondigd, wat de naturalistische
romans hun dwingende kracht geeft. Al missen de anticipaties in
Arm Vlaanderen de subtiliteit van de doorwinterde naturalist en kan
er niet worden gewaagd van de meedogenloze, noodiottige Couperusdwang, toch treffen we passages aan die in die richting wijzen (").
Hij denkt, dat een metalen muur plots achter hem neergezakt is, om
het verleden te begraven ! Helaas ! met den tijd, later, zal die metalen
muur doorschijnend warden en niet beter de toekomst van het vervlogene afsluiten, dan een scheidsel door eene spinneweb gevormd !
(I, hfst. 20, p. 296)
(21 ) Motieven als noodlot en tijd zetten die tendens kracht bij. Zie H. D.,
Arm Vlaanderen, p. 128-130 en p. 136-139.
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Dat de metalen muur die hij zo vurig wenste om die schooltijd of to
sluiten maar een ragfijn web zou zijn, heeft hij moeten ondervinden
gedurende zijn hele carriere als dorpsonderwijzer op Voorde.
Anbeek noteert ERFELIJKHEID en SOCIAAL MILIEU als determinerende omstandigheden ter verklaring van het temperament van
de hoofdpersoon. Welke rol spelen die factoren in Arm Vlaanderen ?
Herediteit speelt in het werk vrijwel geen rol. Wat vinden we van
de ouders bij het kind ? Hierop wordt nauwelijks een expliciete toespeling gemaakt. Een zeldzame keer gebeurt dat wel :
Everaart wreef bevend op zijne kin, zooals vader altijd deed, wanneer
hij antroerd was. (I, hfst. 7, p. 93) (22)
Aan het sociaal milieu besteden de schrijvers echter veel aandacht.
De opvoeding thuis en op school, naast de plaats in de maatschappelijke kring oefenen niet alleen op Everaart een beslissende invloed
uit. Alle romanpersonages zijn getekend door hun milieu – al gebeurt
dat niet altijd in even nadrukkelijke uiteenzettingen als dat bij de
grootmeesters van het naturalistische proza het geval is. Dat de maatschappelijke toestand sterk uit de verf komt, beantwoordt aan de
redelijke verwachting van de lezer bij lectuur van een blikvanger uit
de Vlaamse anticlericale tendensliteratuur.
Everaart krijgt van h u i s uit een traditioneel katholieke o p v o e ding. Zijn moeder is een bijna ziekelijk devote vrouw die
haar zoon onophoudelijk zijn christelijke plichten voorhoudt. Zij
dweept met de aartsconservatieve, bekrompen geestelijkheid en laat
zelfs haar zijkamer tot een kapel omvormen ! De volgende passage
typeert haar treffend :
Beef zoo niet, Everaart, en luister naar uwe christelijke moeder : „Vergeet de geboden Gods niet, noch uw rnorgen- en avondgebed... Leg
nooit uwen schapulier af... Alice ! God zegene en God beware u,
jongen..." (...) „En bid voor ans..." vermaant hem zijne moeder.
(I, hfst. 4, p. 48)
Als ze later merkt hoe haar zoon als dorpsonderwijzer de liberale weg
opgaat ziet ze dat als een aanslag op de opvoeding die ze hem meegaf.
(22) Passages m.b.t. smid Vanderlaen : deel I : hfst. 8, p. 111 hfst. 10,
p. 141 hfst. 12, p. 159 / hfst. 14, p. 208 / hfst. 16, p. 250 / hfst. 18,
p. 281.
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Nooit vond ze een hartelijk woord voor haren zoon, en vaak vertoefde
deze uren onder hare oogen, zonder dat ze hem zelfs aangezien had,
(...) (II, hfst. 3, p. 48)
Ten slotte geeft ze hem to kennen :
„Ik zal u weer als mijn kind aanzien, als gij uwe goddeloosheid afzweert en terugkeert tot God ; eerder moet gij ander mijne oogen
niet komen, ik lijd al genoeg..." (II, hfst. 5, p. 93)
Vader Vanderlaen houdt er evenwel een gezondere mening op na.
Voor hem zijn eerlijkheid en lief de tot de ouders de voornaamste
levenswaarden.
„Jongen, (...) wees eerlijk en braaf ! (...)"
Everaart mod moeder altijd gaarne zien... er voor werken... (I, hfst.
3, p. 34)
Hij vervreemdt van zijn vrouw omdat hij al wat de geestelijkheid
preekt niet kritiekloos aanvaardt.
„'t is jammer, dat een vader zoo over eene moeder aan den zoon spreken
moet... m,aar, ik ben bij onzen ouden goeden pastoor geweest en hij
zegt, dat moeder niet wel handelt, als ze meer naar de kerk draagt dan
ze missen kan... Wanneer men eerlijk is en men het zelf noodig heeft,
dan vraagt toch zeker de goede God het niet... En dat gebed.., voor
die verdwaalde zondaars... dat was voor ons, jongen, voor ons .. Ik
ben een vreemd mensch voor moeder... ik, ik heb haar nochtans altijd
zoo geerne gezien." (I, hfst. 14, p. 203/204)
Zijn hele leven zal Everaart trouw blijven aan wat zijn vader hem als
kind leerde.
Maar er zijn niet alleen de ouders. Ook de schoolopleiding is van onmiskenbaar belang voor de ontwikkeling van de protagonist. Schoolmeester Valcke, bij wie Everaart lagere school loopt,
is een ruimdenkend man. Als kleine knaap krijgt de smidszoon boeken
mee vanuit Valckes onderaardse bibliotheek (I, hfst. 4, p. 43). Als
Everaart dan op de normaalschool zit, zoekt hij zijn oude onderwijzer
dikwijls op. Die geeft de jongen goede raad en laat hem trots zijn
collecties dieren en knopen zien. De vrijzinnige filosofie van Valcke
blijkt uit de volgende passage.
„(...) Gij leest gaarne boeken, gij hebt het van mij geleerd... ik lees
ze bijgevolg ook gaarne... Maar er zijn boeken en boeken... als de
andere afkomst – ge weet het wel, de geestelijke inspecteur – dan wil
hij alles weten : (...) Ik open de deuren, geef hem de sleutels (...)
Maar wanneer ik wil lezen, bijgevolg een gelukkig uurtje slijten, dan
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is het een ander spel... (...) (p. 124) „Les Miserables, Jacob Cats",
(...) (p. 125) (I, hfst. 9) (23)
Binnen de muren van de bisschoppelijke normaalschool ervaart Everaart algauw dat Valckes ideeèn er taboe zijn. Tussen de geel gekalkte
muren hangt een levenloze, steriele atmosfeer.
Nooit is een luchtbol zoo beroofd van gas geweest als die fabriek van
gedachten. De klok zet de fabriek in beweging ; (...) de fabriek als
een reusachtig, levenloos lichaarn. (I, hfst. 6, p. 74)
In die „broeikas voor geestesslaven" (I, hfst. 19, p. 284) mocht men
vooral niet nadenken. Er werd van de leerlingen alleen verwacht dat
ze de opgelegde stof memoriseerden en konden afratelen.
En dat inpompen was geene kleine zaak ! Al die honderden ellenlange
Bingen van buiten leeren was vrij moeielijk. Zie maar de lijst der
namen van Vlaanderens graven, de jaartallen van elken veldslag der
geschiedenis, het getal dooden er gebleven, enz. (...) Doch zoodra men
den verdwaalden het eerste woord zegde, waren ze terstond weder op
de goede baan. Een echt bobijnrolletje, dat afloopt en hier en daar
eenen knoop in den draad krijgt ! (I, hfst .6, p. 76)
Als Everaart dan eenmaal onderwijzer op Voorde is werkt hij consequent Valckes idealen uit en deinst voor geen nefaste kritiek terug.
In een gesprek met zijn ex-onderwijzer horen we expliciet :
„Ik wil zoo geen droge, alleswetende kerel warden, die slechts den
naam van wijsneus verdient en de verveling met zich medevoert. (...)"
Zijne denkwijze hier was een gevolg van de gele muren. (II, hfst. 2,
p. 19)
Everaart groeit op in een eenvoudig dorpsgezin. Hij is de
enige die overblijft van zeven kinderen. Aangezien hij verstandig is,
krijgt hij de kans om te studeren. Maar zelfs met zijn onderwijzersdiploma blijft hij de mindere in een maatschappij waar adel en clerus
de plutocratische plak zwaaien. Hij zal alles in het werk stellen om
zijn opgedane kennis door te geven aan de dorpelingen. De faliekante
afloop van zijn strevingen brengt ons bij het vierde criterium volgens
Anbeek, nl. de haat tegen de bourgeoisie. (zie verder p. 261)
Tot nu toe ging onze aandacht echter enkel naar de protagonist in
het werk. Het valt op dat bij de tekening van de andere personages
de herediteit evenmin een doorslaggevende, determinerende factor uit(23) Andere voorbeelden illustreren het felt dat Everaart boeken leest die
Valcke hem geeft : deel I : hfst. 10, p. 132 / hfst. 12, p. 164 / hfst. 15,
p. 218.
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maakt. Zij is dubieus bepalend bij een figuur als Simon Knock. Het
is een schurk en een schelm die opgroeit voor galg en rad.
dat Knock een galgenaas was en dat hij verdiende van het dorp gejsagd, te worden. (I, hfst. 14, p. 214)
De appel valt niet ver van de boom.
Wat de vader van Simon Knock betreft, het was een dronkaard, een
doorslechte kerel, die drie keeren met het gevang kennis had gemaakt.
(I, hfst. 18, p. 272/273)
Toch doet dat voorbeeld twijfels rijzen : waar ligt de grens erfelijkheid-sociaal milieu ? Uit het gegeven voorbeeld blijkt dat die niet
altijd zo accuraat te trekken is.
Wat er ook van 24, ook bij de overige personages overweegt het
sociaal milieu als conditionerende invloedssfeer. Gezien het groat
aantal acteurs op het toneel van Arm Vlaanderen, kan er van een
detailbespreking geen sprake zijn. Wij beperken ons tot een schets
van het dorpsleven van een doorsnee-Voordenaar zoals dat in de
roman geschilderd wordt. Standenhirarchie, staatsleven, bedrijfsleven,
sociale gedragingen en familieleven fungeren als vijf punten van
orientatie binnen het complexe socio-culturele relatienet van het negentiende-eeuwse Vlaanderen (").
De standenhierarchie drukt sterk haar stempel op het
sociale leven. De invloed van de adel was het grootst op het platteland door grootgrondbezit. Sommige edelen bezaten het hele dorp.
(...) de dikke kasteelheer, voor wien het gansche dorp buigt (...)
(p. 29) Maar de kasteelheer was de huismeester (...) Dat verzoek
geleek dmmmels goed aan een gebod (...) (p. 31) (I, hfst. 3)
De macht van de nieuwe aristocratie, te weten de burgerij, steunde
enkel op geld. De figuur van Veyt is hier illustratief.
Deze had zich ook in de wereld omhoog geworpen. (...) iedereen
moest, zonder iemands hulp, door eigene krachten, zich eenen weg
banen, zich voorwaarts stoten. (I, hfst. I, p. 3) door de geldkoorts
(...) (p. 342) (...) rijk zijn !... Geld !... Geld !... (...) Rijk voor
het leven !... Niet moeten werken !... (II, hfst. 18, p. 344)
De derde elitevleugel was de geestelijkheid. De ware man Gods was
de oprecht achtbare pastoor met slechts een leer, de leer van Chris(24) Die indeling ontlenen we aan een studie van F. H. de Pillecijn :

Sociaal problem en verhalend proza 1830-1836. Sociografische studie, Ant-

werpen, Gent, Leuven, Brussel, Kortrijk, 1967.
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tus. De man liet zich niet in met wereldlijke zaken. Als de oude
pastoor opgevolgd werd door een jongere veroorzaakte dat heel wat
deining. Zowel in kerkelijke als in wereldlijke aangelegenheden trad
de jonge priester op met een fanatisme dat elk eerlijk gevoel uitschakelt. Wat men in Arm Vlaanderen toeschreef aan de geestelijkheid,
werd hoofdzakelijk ingegeven door de meedogenioze schoolstrijd. Er
was de gewetensdwang, hun jacht op alle personen die niet devotelijk
rooms waren.
(...) Blijf toch aan de kerk getrouw (II, hfst. 10, p. 190)
(...) Wee, wee ! Satanszendeling, welken den ban der kerk moet treffen ! (II, hfst. 12, p. 237)

Een tweede klacht aan het adres der geestelijkheid vormde de opruiende taal der predikatie waardoor elke zondag de tegenstrevers
onbeschoft over de hekel gehaald werden vanuit de stoel der waarhe.
In de hoogmis had de onderpastoor vreeselijk tegen de avondschool
gepreekt. (II, hfst. 4, p. 75)

_Aileen de oude pastoor Desmet brengt licht in de zwarte, negatieve
tekening van de geestelijkheid. Hij spoort zijn kudde aan : „Mijne
kinderen, hebt elkander lief en weest verdraagzaam..." (I, hfst. 9,
p. 121).
In de plutocratische overheersing werd de geldzucht aan de top
van de waardenladder gezet in de negentiende-eeuwse samenleving.
Eerlijkheid werd een zeer rekbaar begrip. Maar oak de aangewende
taal accentueerde de verhouding mindere-meerdere.
Wat yams eene taal speak de edelman ? Nu ja, dat boersch volkje bier
kende geen Fransch ; hij moest dus Vlaamsch spreken en deed het zoo
gebrekkig mogelijk am to toonen dat dit zijne taal niet was. (I, hfst.
3, p. 30)

In de maatschappij van rang-stand-vermogen was er geen plaats voor
de kleine man, het gemeen. In de jungle der negentiende eeuw zegevierde het recht van de sterkste. De weelde der bezitters stak schril
of tegen de armoede van de man in de straat. De kloof werd nog
verbreed door de taalbarriere : de Vlaming werd bij administratieve
aangelegenheden of voor aanwervingsexamens in het Frans aangesproken. Zo vergaat het Bruno en Dook, twee verstandige leerlingen
uit Everaarts klas (II, hfst. 12, p. 245). Meestal is verbittering of
berusting het enige wat de arme rest, een buigen voor de ondoorgrondelijke beschikkingen van de Almacht.
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De smid glimlacht en knikt weer nadenkend :
„Een mensch moet nogal iets uitstaan op de wereld." (I, hfst. 8,
p. 111)
In Arm Vlaanderen tekent zich het s t a a t s 1 e v e n of anno
1879, het jaar van de ontketening van de schoolstrijd. Behalve de
hele inhoud van de roman, zijn er een viertal expliciete allusies die
dat tijdskader staven ("). Het was vooral het plan tot afschaffing
van het godsdienstonderricht dat in de katholieke milieus kwaad bloed
zette ("). Meester Everaart wordt het mikpunt van de actie der
geestelijkheid. Niet alleen hielden ze donderpreken tegen hem, maar
tevens Baden ze na elke mis een gebed met de veelbetekenende slotzin : „Van scholen zonder God en van schoolmeesters zonder geloof,
bevrijd ons Heer. Amen." (II, hfst. 9, p. 157) De liberale partij was
aanvankelijk meer om haar anticlericalisme bekommerd dan am het
liberalisme of de democratie (II, hfst. 10, p. 207). Toen de verkiezingen ten gunste van de liberale partij uitvielen, ging een jubelkreet
door Voorde.
„Verlost !" De stemgerechtigden hadden het roer van het staatsschip
aan andere handen toevertrouwd. Staat en Kerk zouden, in de schoolzaal, weldra gescheiden warden ! (II, hfst. 8, p. 143)
In het parlement botste je evenwel op mannen met je reinste egoisme
behept, voor wie de stoffelijke vooruitgang der armen niets betekende.
Het yolk werd geregeerd door volksvreemden die niet eens zijn taal
spraken (II, hfst. 9, p. 164). Zowel de katholieke als de liberale partij
sloegen weinig acht op de sociale kwestie : zij waren immers dragers
van het gezagsmonopalie en vaak ging het om tegenstrijdige belangen.
Lang bleef de „democratische gedachte" alleen besproken binnen de
intellectuele en pseudo-intellectuele milieus der salonpolitici.
In het b e d r i j f s 1 e v e n moest de volksmens alweer het onderspit delven. De verhouding werkgevers-werknemers was die van
sterken tegenover zwakken. De arbeidsomstandigheden en arbeidsduur
verraden een algemeen geldende economische onderwerping. In de
fabriek waar Jaak werkte waren de omstandigheden mensonwaardig,
ellendig en niet enkel onhygienisch maar ook zeer gevaarlijk (II,
hfst. 2, p. 27). De kantwerksters sleten hun dagen in akelig bevangen
vertrekken (II, hfst. 9, p. 156). De dagloners op het platteland gingen
(25) I, hfst. 11, p. 145 / II, hfst. 17, p. 323 / II, hfst. 8, p. 143 / II,
hfst. 13, p. 253.
(26) Voor de inhoud van de wet : zie noot 4.
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's morgens heel vroeg aan de slag en trokken naar huis al hout sprokkelend (II, hfst. 9, p. 152-154). De huisvrouwen werkten de hele dag
en in de kantscholen ging het al niet veel beter. Minstens veertien
uren per dag zat men over het kussen gebogen (II, hfst. 9, p. 157).
Dat die economische onderwerping een economische uitbuiting inhield, wekt geen verbazing. Vooral de vrouwen en kinderen werden
misbruikt.
Doch hoevelen vergrooten hunne schatten met den slavenarbeid van
vrouwen en kinderen (...) ? (II, hfst. 9, p. 156)
Ze waren voor de werkgevers goedkope arbeidskrachten. Als je zes
jaar was mocht je reeds ganse dagen over het speldenkussen gekromd
zitten voor lonen die niet eens volstonden om in de primaire behoeften
te voorzien (II, hfst. 9, p. 155).
Welke de sociale gedragingen waren van de man in
de straat, is licht te raden. In de eerste plaats was hij de onderontwikkelde. De meerderheid van de kinderen van arbeiders en behoeftige ouders genoot als enige vorm van onderwijs de voorbereiding op
de plechtige commune, want zeer jong nog werden ze al aan het
werk gesteld. Elk karig loontje was immers welkom in de grote gezinnen (II, hfst. 3, p. 46). De grondbezitters zelf stimuleerden de
onderwijspolitiek ten voordele van de kleine man uiteraard niet, daar
ze vreesden:
„Als iedereen zal geleerd zijn, wie zal dan nog werken voor ons ?"
(II, hfst. 4, p. 68)
De geestelijkheid richtte wel zondagsscholen op maar dit bleef sterk
in het kader van het patronaat. Tegen het avondonderwijs voor volwassenen groeide verzet zowel van de burgerlijke als de geestelijke
autoriteiten (Voorbeelden p. 255). Een pijnlijk gevolg van de miserabele toestand was de dronkenschap, de jeneverpest (II, hfst. 13, p.
246). De korte momenten van euforie betekenden vaak het enige
geluk in het leven van de kleine man.
Te Voorde, in de Beekwijk, vindt men, op twaalf huizen, negen herbergen ! (I, hfst. 13, p. 247)
Bedelen lijkt een voor de hand liggende oplossing in zo'n armoedige
situatie. Velen waren echter te fier om zich daartoe te vernederen en
de afschuw in een bedelaarsgesticht terecht te komen was groot (II,
hfst. 17, p. 326). Als men zonder bedelen toch aan de kost wilde
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komen, gebeurde dat vaak op een illegale manier ; de rnisdaad en de
diefstal zegevierden (II, hfst 13, p. 246).
Niet alleen was de volksmens de onderontwikkelde, maar ook de
verlatene. Van een strijdvaardige verbondenheid bij de volksmassa
is nog geen sprake. De vakbonden kenden dan ook geen succes. De
verenigingen voor de arbeiders daarentegen tierden welig. In Arm
Vlaanderen worden die laatste afgekamd omdat hongerlijders bijciragen moesten leveren (II, hfst. 10, p. 193). Ook met de instellingen
voor onderlinge bijstand was het treurig gesteld : de zieke man,
mag hij thuis blijven, wanner er een karig loon te verdienen is ?...
En waar het geld gehaald om den dokter te betalen ? (II, hfst. 13,
p. 246)
Hij was het voorwerp van liefdadigheid. De prive liefdadigheid neemt
in het werk van Stijns en Teirlinck de vorm aan van de brooddeling
(II, hfst. 19, p. 345 / II, hfst. 16, p. 309). Vaak worden de armen
evenwel geconfronteerd met de schraapzucht van hen die hun schaapjes op het droge hadden.
Wanner zij welvaren, wat geven ze om al die ellende, om al dien
gruwel aan hunne voeten !... (II, hfst. 8, p. 152)
Ten slotte had de gemiddelde arbeider in het familieleven
alweer op verschillende fronten te strijden. De huwelijken brachten
vaak nog meer materiels ellende. De kroostrijke gezinnen werden
gestriemd door de vreselijke gesel der kindersterfte.
Is zijn Everaart de eenige overlevende van zeven niet ? (I, hfst. 9,
P. 119)
De huisvesting was miserabel.
De bewoners hadden juist de kleine stroohut verlaten. (II, hfst. 9,
p. 153)
een huisje met icemen muren en strooien dak (II, hfst. 8, p. 134)
Velen hadden seen huisraad of meubilair tenzij een paar kreupele
stoelen. Bij wie het beter had trof men biezen stoelen aan en een witgeschuurde tafel. De plattelandsmensen gebruikten teilen, potten en
pannen (I, hfst. 2, p. 14). Sprokkelhout moest voor de verwarming
instaan en stro was onontbeerlijk voor de netheid (I, hfst. 9, p. 117).
Het was de kleine man een voortdurende zorg te zoeken naar nooddruft. Van Gogh schilderde die schrijnende armoe treffend in „De
Aardappeleters". Het ontoereikende dieet bestond hoofdzakelijk uit
brood, aardappelen en pap ; vlees was een luxe (I, hfst. 9, p. 117 /
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II, hfst. 8, p. 151 / II, hfst. 9, p. 154-155 / II, hfst. 3, p. 46). De
arbeiders waren slecht en minderwaardig gevoed zodat de lichamelijke
gesteldheid bij velen afweek van de normale. Schoolmeester Valcke
en Jef de knecht zijn beiden bultenaars (I, hfst. 2, p. 21 / I, hfst. 4,
p. 49). Bert Goorits, een medeleerling van Everaart, wordt getergd
omwille van „zijne lichaamsgebreken" (I, hfst. 6, p. 77). Toen gold
misschien nog meer dan nu het Vlaamse gezegde „de kleren maken
de man !" Hun kleding getuigde van de graad van hun armoede. De
mannen droegen meestal blauwe kielen, die al naargelang van hun
bezit varieerden van gescheurd en gelapt tot zeer fijn. 's Zondags en
op feestdagen werd vaak het beste pak uit de zolderkoffer gehaald
dat al sedert de trouwdag dienst deed. De gewone man droeg een
muts, een hoed was voor de gegoede klasse. Als men enig schoeisel had, dan waren dat holleblokken, schoenen verraadden weistand
("). De vrouwen droegen doorgaans een wollen rok, katoenen jak,
borstdoek en kapmantel. 's Zondags waren ze ook wat meer opgesmukt, soms konden ze zich de luxe van lintjes en strikjes veroorloven (26). In dat zwartgallige, ellendige bestaan, kenden de mensen
niettemin hun kleine vreugden. Snuifdoos, pijp en sigaar zorgden
voor afwisseling of rust tijdens de lange werkdagen. 's Zondags vond
men het fijn een biertje of een borreltje te drinken in de buurtherberg. Het kegelspel, kaartspel en hanengevecht boden Belief de
ontspanningsmomenten. Velen maakten urenlange wandelingen door
de prachtige, schilderachtige, Vlaamse velden, weiden en dorpjes. En
vindt men wel een dorpje in Vlaanderen dat geen kermissen kent ?
(29) Die kleine vreugden konden evenwel de bestaansonzekerheid niet
elimineren die als een fatum het familieleven overschaduwde en
bedreigde. Het inkomen was onvoldoende om de normale uitgaven
te dekken. De werkloosheid, heet hangijzer in onze hedendaagse samenleving, was in het negentiende-eeuwse Voorde vooral een winteraangelegenheid (II, hfst. 4, p. 73). Thuisblijven bij ziekte betekende
geen geld in huis, geen brood op tafel en bovendien was de dokter
(27) De mannenkleding komt in verschillende passages aan bod : I, hfst. 4,
p. 43 / I, hfst. 4, p. 46 / I, hfst. 3, p. 36 / II, hfst. 10, p. 185 / II, hfst. 2,
p. 36 / II, hfst. 15, p. 292-293 / II, hfst. 2, p. 22.
(28) Voor de vrouwenkleding zie : I, hfst. 2, p. 15 / I, hfst. 2, p. 13 /
II, hfst. 8, p. 145.
(29) Bewijsplaatsen bieden : I, hfst. 2, p. 22 / I, hfst. 12, p. 163 / I,
hfst. 14, p. 209 / I, hfst. 16, p. 246-247 / II, hfst. 2, p. 18-19 / II, hfst. 2,
p. 29 / II, hfst. 10, p. 195 / H, hfst. 14, p. 278.
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te duur. De meest voorkomende ziekten in het arbeidersmilieu waren
krankzinnigheid, blindheid, doofheid, stomheid, tering, tyfus en
cholera (II, hfst. 8, p. 151 / II, hfst. 18, p. 341). Velen werden ook
werkonbekwaam door de ouderdom. Men was zeer vroegtijdiig oud
en afgeleefd. Een boer van vijftig had al een „opgestoken rug" en
een „klein, oudachtig gezicht" (I, hfst. 9, p. 116). De uitwijking was
voor velen een laatste toevlucht om hun bestaansonzekerheid te verhelpen. Men zocht de stad op om werkgelegenheid te vinden (II,
hfst. 8, p. 151 / II, hfst. 19, p. 357). Ook Franse grenssteden waren
een welkome haven.
De excursie in de maatschappelijke leefruimte van de negentiendeeeuwse Voordenaar manifesteert duidelijk hoe sociale bewogenheid
het schrijversduo brengt tot de uitbeelding van de vierde stand. Door
hun aanklacht tegen de sociale misstanden belanden ze onbetwistbaar
in het kamp van Zola. Van een esthetiserend motief bij de keuze van
het milieu – a la Goncourt – valt hier niets te bespeuren.
Interessant detail hierbij is dat Everaart de geschiedenis van arm
Vlaanderen bestudeert en daarover voordrachten geeft ( 3°). Heeft
de documentatieneurose die Frankrijks naturalistische grootmeester
bezielde ook onze Vlaamse schrijvers geinstigeerd ? En de volgende
twee passages verraden een bekommernis voor een empirisch-natuurwetenschappelijke houding tegenover de werkelijkheid, die wel een
praktische echo lijkt van de experimentele methode die de meester
van Medan in zijn theoretische geschriften voorstond. In het eerste
fragment denkt Everaart kritisch na over zijn opleiding in de normaalschool.
Hij kon opzeggen (...) wat een mikroskoop is : hij zou er nochtans
een willen zien hebben, om eens eene geheele wereld in eenen druppel
water te kunnen bewonderen, (...) Verder de rangschikking der bloemen met verdeelingen en onderverdeelingen, zonder ooit eene bloem
under het oog te hebben. (I, hfst. 6, p. 75/76) [cursivering, H. D.)
In de tweede passage antwoordt de jonge onderwijzer aan de oude
Valcke :
„Natuurgevoel is den mensch als aangeboren, men hoeft het slechts
te ontwikkelen, 't Is eene bron van algemeene kennissen ; het doet
den lust ontstaan tot gadeslaan, den smaak tot navorschen, de behoefte
(3°) Cfr. deel II : hfst. 4, p. 64 ; p. 82 / hfst. 7, p. 115 ; p. 126-127 /
hfst. 8, p. 149-152 hfst. 9, p. 153-157 ; p. 163-165 / hfst. 10, p. 193 /
hist. 13, p. 246 ; p. 253 ; p. 258-259 / hfst. 20, p. 362.
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tot onderzoeken – op dit laatste vooral werk ik. Elke mensch moet zich
rekenscchap kunnen geven, over al hetgeen in zijn bereik valt. (...)"
(II, hfst. 4, p. 65) [cursivering, H. D.)

Uit de ontwikkeling van Anbeeks derde criterium vloeit het vierde
logisch voort. Bij Anbeek luidt het : „De NATURALISTISCHE
AUTEUR HAAT DE BURGERIJ". Maar wat te verstaan ander
„burgerij" ? Gaat het om de strikt historische derde stand, de nietadellijken ? Men is geneigd die vraag positief te beantwoorden als
men de eerste voorbeelden erop naleest. Moeilijker wordt het evenwel
als er op pagina 59 staat :
Ook in Louise van Breedevoort (1903) van dezelfde De Meester wordt
standsbesef gehekeld. De hoof dpersoon Louise probeert zich daar los
te maken uit het milieu van de kleinzielige Gelderse adel [cursivering,
H. D.) waarin ze geboren is.

Stuiten we hier op een inconsequentie of licht Anbeek bewust het
begrip uit zijn eng geschiedkundige kader, wat een verglijden van de
grens adel-burgerij impliceert ? In elk geval is het zo dat de Vlaamse
naturalist niet alleen en in de eerste plaats de burgerij haat, maar
tevens de adel en de geestelijkheid. Het is vooral op de laatste twee
dat Everaart het gemunt beef t.
Met de clerus loopt de jongen al niet hoog op als hij nog op de
collegebanken zit. Hij werpt zich op als een rebel. In een milieu waar
slaafse onderwerping aan de opgelegde regels als een gulden principe geldt, roeit hij tegen de stroom op. De volgende passage spreekt
een duidelijke taal.
Everaart wordt de indommeling doodmoede en loopt nadenkend rond
gedurende de vrije uren, tot groote verbazing zijner lotgenooten, welke
hem nazien, (...) De smidszoon laat zijnen geest werken. (...) wordt
hij somberder, weerbarstig, en werpt zich tegen alles op. Hij verloochent
de vaders, want hij gaat Houtveer anverschillig voorbij, beeft voor
Van Geel niet weer en lacht inwendig, toen hij het weemoedig gelaat
van den bestuurder ontwaart. (...) (I, hfst. 19, p. 283/284)

De onrechtvaardigheid bij de examenresultaten doet bij hem de maat
overlopen en verbitterd klinkt het :
„Ik zal onderwijzen ... beschaven !" (...) „dan zal men mij beoordeelen naar mijn werk. Het zal mijne wraak wezen !" (I, hfst. 19,
p. 288) (31)
( 31) Andere illustratieve passages zijn : deel I : hfst. 7, p. 100 / hfst. 11,
p. 148 ; p. 156 / hfst. 13, p. 192 ; p. 196 / hfst. 15, p. 227 ; p. 230-231 /
hfst. 16, p. 235 / hfst. 17, p. 257 ; p. 261 / hfst. 19, p. 286 ; p. 291-292.
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Hij aardt niet in een omgeving waar vleierij, kuiperij, gedweeheid en
onrechtvaardigheid hoogtij vieren. Als een paria voelt hij zich, een
„schurftig schaap" ... een eenzame opstandeling.
Men zonderde hem of aIs eenen melaatsche. Hij zou hier tusschen die
killige muren dan levee, als een kluizenaar in de wildernis, (...) daar
hij niet slaafs het hoofd buigen kon, (...) (I, hfst. 7, p. 100)
Everaart, (...), gevoelde zich uiterst verlaten, (...) (I, hfst. 8, p. 101)
Bij zijn benoeming als dorpsonderwijzer te Voorde moet Everaart
alweer ervaren hoe de geestelijkheid stokken in de wielen wil steken.
Immers,
Er was uit de gele muren een brief gekomen ! Men verzocht den grijzen
herder ( = oude pastoor Desmet) de aanstaande benoeming tegen te
werken, daar Everaart verdacht werd niet rechtzinnig de Roomsche
kerk aan te kleven (...) (II, hfst. 1, p. 14)
Kart daarna ondervindt hij de tegenstand van de onderpastoor bij
alles wat hij wil ondememen om het yolk uit zijn achterlijkheid en
domheid te halen. Er ontbrandt een nefaste strijd tussen die twee om
tal van nevenkwesties. Het bevalt de onderpastoor vooral niet dat de
jonge onderwijzer zo geliefd is bij de dorpelingen en op hen zo'n
grote invloed uitoefent (II, hfst. 3, p. 45-47). De strijd culmineert
op het ogenblik dat de priester de klas van Everaart binnenstormt
en triomfantelijk Emile van J. J. Rousseau in de lucht steekt als HET
bewijs voor de slechtheid en verdorvenheid van de jonge, idealistische
meester (II, hfst. 7, p. 128-129). Door een stelselmatige verdachtmakingscampagne geraakt Everaart meer en meer verzeild in het
liberale vaarwater. De niet aflatende ijver van de jonge leerkracht zal
hem duur te staan komen. Op het dorp wordt het de geestelijkheid
toegestaan een vrije school op te richten in de oude smisse. Everaart
strijdt verbeten om zijn school te behouden. De ideologische druk
wordt ondraaglijk. De onderwijzer kan niet langer rekenen op de
steun der dorpelingen, want die staan ander een pijnlijke dwanghypnose van de geestelijkheid. Met hun donderpreken en missies
zaaien ze vrees en paniek ander de bevolking. Everaart is het slachtoffer van een in dogma's verroeste clerus. (32)
(32) De negatieve houding van de geestelijkheid blijkt uit :
deel I : hfst. 12, p. 229-231 ; p. 235-39.
deel II : hfst. 4, p. 81-82 / hfst. 7, p. 131 / hfst. 12, p. 224-227 / hfst.
13, p. 246 / hfst. 14, p. 267 / hfst. 17, p. 321 / hfst. 19, p. 357-358.
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Met alleen de geestelijkheid, maar ook de baron-burgemeester
dwarsboomt Everaart voortdurend. Al toen de jongen nog op de
normaalschool zat, waarschuwde Valcke hem op een van hun wandelingen tegen de macht en invloed van de baron.
„mijnheer de baron, dus is hij bier de machtige afgod. (...) 1k ken
uwe gedachten ; ze zullen aan dien afgod niet bevallen, dus vrees ik
voor u. (p. 246) (...) Beschaaf, (...) die zal u vinden. .. en kan hij
niet, hij zal eenen helper zoeken, die u wel treffen zal. .. (p. 248)"
(I, hfst. 16)
Het duurt niet lang vooraleer Everaart ervaart dat meester Valcke het
bij het rechte eind had. Als hij subsidie vraagt voor zijn avondschool,
weet hij vlug hoe laat het is (II, hfst. 4, p. 73). Everaart hoopt dat
men hem Loch minstens snel een helper zal sturen, maar ook daarvan
moet hij afzien, want
telkens dat de zaak te berde was gekomen, had de edele beer baron
er verzet tegen aangeteekend. (H, hfst. 9, p. 159)
Vele dorpelin,gen geraken nog meer op de onderwijzer vertoornd
doordat de baron valse verhaaltjes rondstrooit als zou Everaart sommigen hebben aangeklaagd die de patentbelasting niet betaalden om
jenever te verkopen (II, hfst 13, p. 249). Wie zijn kinderen nog
langer bij Everaart naar school zendt, verliest have en goed... de
machtige arm van de baron slaat meedagenloos toe (II, hfst. 14,
p. 270 / II, hfst. 16, p. 308 / II, hfst. 17, p. 322). Ook Everaart
wordt intussen niet met rust gelaten. Men ontneemt hem zijn wedde.
De protagonist weigert de vriend te zijn van baron en pastoor, de
standenhi€rarchie zit hem dwars.
Ten slotte is er de derde stand met wie hij te kampen heeft – zij
het minder uitgesproken.
Wanneer zij welvaren, wat geven ze om al die ellende, om al dien
gruwel aan hunne voeten !... (II, hfst. 8, p. 152)
In de stad ontmoet Everaart ze ook, die hoge heren die zich tevreden
stellen met veel gepraat maar nooit tot de daad overgaan en zich
schijnheilig verschansen als de situatie te benard wordt (II, hfst. 12,
p. 226). Zijn ergste vijanden zijn evenwel de lafhartige progressieven
die zo nu en dan een voordracht inrichten en dan voor de rest van
het jaar rustig in hun luie zetel blijven zitten (II, hfst. 10, p. 206207).
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Het is het uitzichtloze gevecht van een eenzame enkeling dat afspringt op de bikkelharde zelfgenoegzaamheid van een elitaire minderheid die het sociale toneel beheerst.
Ook ruimtelijk wordt die dominerende positie van clerus, adel en
burgerij duidelijk gemaakt. Vanuit de preekstoel ( 33) zien de geesteIiiken neer op de massa beneden, vandaar steken ze hun sermoenen
of die de mensen de stuipen op het lijf jagen. In de studiezaal van de
normaalschool „staat een soort van spreekgestoelte op vier hooge
stijlen" (I, hfst. 5, p. 62). De leraars misbruiken hun hogere positie
om de leerlingen onder de knoet te houden. Dat spreekgestoelte is
als de preekstoel in de dorpskerk, het duldt geen tegenspraak en
zaait vrees en angst onder degenen die zich beneden bevinden. De
bestuurder heeft zijn kamertje op de eerste verdieping van het
schoolcomplex. Vanuit het venstertje met de kleine gordijntjes boven
de lantaarn ziet hij neer op de leerlingen en het dienstpersoneel (").
Die vertikaal-horizontale polariteit speelt ook op het wereldlijke vlak.
De kleine man buigt voor de baron-burgemeester van het dorp, wiens
prachtige kasteel op een „hoogte" gelegen is ("). Al wie vermogend
is voelt zich de hogere.
Beneden aan de maatschappelijke ladder kruipen ze in onwetendheid
rond, boven spreken ze de vreemde taal, verloochenen hunne broeders
schamen zich den naam van V12ming ! (II, hfst. 8, p. 152)
Zijn hele leven loopt Everaart met zijn hoofd tegen de muur. Dat
wordt in de roman een aantal keren zeer sterk symbolisch uitgedrukt
("). In hfst. 4, p. 78 van het tweede deel droomt Everaart.
Dwars over de baan, welke hij volgen moest, rees een machtig groote
muur op. Met leeuwenmoed bezield, slaafde en zwoegde de jongeling
om zich eenen doortocht te openen : alles bleef te vergeefs. Naarmate
hij, boven op den muur geklomm,en, de steenen wegruimde of afwierp,
stegen er andere in de plaats, tot hij zelf afgemat neerzonk. Al hooger
en hooger werd de muur, die hem ten slotte langs alle zij den omgaf...
Met moet echt geen Freud heten om die droom te verklaren. Hij
symboliseert de loopbaan van de hoofdfiguur. Een tijdje maar slaagt
(33) Cfr. deel II : hfst. 8, p. 151 / hfst. 10, p. 187 / hfst. 12, p. 236 /
hfst. 13, p. 248 / hfst. 14, p. 269-270.
(34) Cfr. deel I : hfst. 5, p. 56 ; p. 61 / hfst. 17, p. 259.
(35) Cfr. deel I : hfst. 3, p. 29 / hfst. 16, p. 246.
(36) Cfr. deel I : hfst. 16, p. 243 ; p. 246 / hfst. 20, p. 296.
deel II : hfst. 4, p. 76 / hfst. 7, p. 131.
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die erin wat stenen of te breken, vooral tijdens de liberale roes.
Algauw echter bouwt vooral de geestelijkheid met hand en tand de
muur weer op. De Pyrrusoverwinning die Everaart behaalde loopt
weldra op een volledige nederlaag uit.
Te midden van een zee van onbegrip levert hij slag op de fragiele
wrakstukken van zijn levensidealen. Weldra spoelt hij aan op een
verlaten eiland terwijl zijn handen nog steeds het molmig hout omknellen. (87)
Het is niet zonder hekelend leedvermaak dat de auteurs van Arm
Vlaanderen de houding van de geestelijkheid – i.c. de schoolleraars –
tegenover DE ANDERE SEXE beschrijven. Het woordje VROUW of
wat daarmee verband houdt is taboe binnen de muren van het geel gekalkte gebouw. Tegen alle wetten der natuur in worden aan de
jongens de noodlottige gevolgen van de liefde opgedist. Als het toevallig gebeurt dat ze een meisje ontmoeten in het bijzijn van een der
leraars, weten de stumperds dan ook niet waar gekeken en schiet het
rood hun naar de wangen (I, hfst. 5, p. 219). Het voorbeeld dat de
jongens voorgehouden wordt is de heilige Aloysius de Gonzaga, met
wie het schoolhoofd dweept. De heilige ontvluchtte de aanwezigheid
van vrouwen, zelfs die van zijn bloedeigen moeder.
„Daarenboven toonde hij geheel zijn leven en op alle plaatsen waar
hij zich beyond, eene groote afkeerigheid van de samenspraken met
ongelijke personen ; (...), bij de markgravin ZIJNE MOEDER ZELVE
zocht hij zich niet alleen te bevinden (...) Was hij echter verplicht te
blijven, men zag hem op het oogenblik ROOD WORDEN..." (I,
hfst. 17, p. 262)
Dat Baert, een klasgenoot van Everaart een meisje liefheeft, is een van
de redenen waarom hij van school wordt gestuurd (I, hfst. 5, p. 68).
Baert neemt wraak door met een meisje van lichte zeden op te duiken
tijdens een van de schoolwandelingen die de leerlingen wekelijks
maken o.l.v. Houtveer en door de dragonderoverste te doen geloven
dat hij met haar vrijt – al is daar niets van waar. De leraar is woedend
en zal het de jongen later betaald zetten. Everaarts bedenking verraadt evenzeer onrust.
(87) Zijn eenzaamheid en eilandsituatie blijken o.a. uit deel II : hfst. 5,
p. 89 / hfst. 9, p. 176 / hfst. 13, p. 258 / hfst. 14, p. 267-268 ; p. 274 /
hfst. 17, p. 321 / hfst. 19, p. 352 ; p. 358.
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Hadden de vaders vermoed, dat hem hier eene deerne in het hoofd
speelde, hier in de school – voorwaar, dat hadde de maat doen overIoopen en bij de eerste gelegenheid hadde men hem uit het gesticht
gejaagd als eenen hond. (I, hfst. 15, p. 216)
Al steken de auteurs duidelijk de draak met de bekrompen mentaliteit van de clerus inzake vrouwen, toch zijn de passages waarin ze
een meisje of een liefdesrelatie beschrijven bezwaarlijk naturalistisch
to noemen. Ze zijn nog veeleer gehuld in een romantische sentimentaliteit. Daarvan getuigt de voorzichtige descriptie van Baerts meisje,
die zij bescheiden tot het veilige terrein van het gezicht beperken.
zij met hare rijke, bruin vlechten, fijne lipjes, witte tanden, haar vurig
doordringend oog was voorzeker een bekooriiik schepsel. (I, hfst 15,
p. 224)
De contacten tussen Stina en Everaart warden eveneens beschreven in
tere, frele bewoordingen. Om hun ontmoetingen hangt een sluier van
schroom en stille bewondering voor elkaar.
„(...) Neem mijne hand !" Hij aanvaardde de aangeboden hand, doch
reikte verder bij 't kloppen van Stina's pols (...) de hand, die
Stina hem gereikt had, hield hij vast in de zijne. Hij voelde, hoe dat
kleine handje trilde en goed was het (...) En steeds Meld hij de hand
vast en stond er met gebogen hoofd. Scheen het niet, alsof ze beiden
maar een polsslag meer hadden !... „Everaart !" smeekte ze plots en
trok zachtjes hare hand terug. (I, hfst. 10, p. 138)
Hier staan we nog veraf van de gedurfcle, naturalistische openheid
m.b.t. het vrouwelijk schoon. Weldra echter verdwijnen de fluwelen
handschoenen voor goed in de romantische kleerkast.
Bovendien GEBRUIKEN Teirlinck en Stijns niet altijd zo'n schuchtere TAAL. De lezer wordt in Arm Vlaanderen of en toe op plastischexpressieve beschrijvingen onthaald die enkel aan een scherp observerende beschouwer kunnen warden toegeschreven. Zo vindt de grauwe
ellende van het stadsproletariaat een rake typering in de nu volgende
korte passus.
(...) de vuile straatjes der arme stad, waar rnagere, bleeke vrouwen,
omringd door hun half naakt kroost, voor de huisjes zitten, met pestgeur bezwangerd. (I, hfst. 8, p. 105)
Bij de realistische tekening van de stampvolle kerkruimte gaat de
aandacht vooral naar het olfactorische element wat de sfeerindruk
versterkt.
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Een bevangen dampkring heerscht in de kerk ; bij den eigenaardigen
geur van wierook, van schimmel en yacht voegt zich de reuk, door de
knechten uit den veestal medegebracht, door de onzindelijke kleederen
uitgewasemd, opstijgende uit die opeengedrukte menigte, die met haren
adem meer en meer de lucht bezwangert. (II, hfst. 12, p. 236)
Nog akeliger treft ons de beschrijving van Veyts gelaat. Na de bedreigingen die Everaart zijn oom naar het hoofd heeft geslingerd,
staat de lezer oog in oog met een door wroeging getormenteerde man.
Veyt's gelaat, dat bekwabbeld, afzichtelijk gelaat, vol lijnen, plooien en
vouwen ; met opgezwollen plekken en ingevallen diepten, hier en daar
met vuile stoppelharen bezet ; met de geelbollige, met roode aders
doorvlochten oogen, in hunne holten gedraaid ; met de paarse, scheef
achteruitgetrokken lippen, die eenige zeldzame, verbrokkelde tanden
bloot laten, waar het blauwe uiteinde der dikke tong tusschen genepen
zit. Lange, grijze, verwarde vlechten hangen nevens de groote, platte
ooren, dalen in den behaarden, ruigen hals af, kleven, aan de geel en
purper gevlekte slapen. Doch wat het ijselijkste schijnt, is het walgelijke
van den laffen misdadiger, dat in breede zwalpen uit dien gezichtsvleeschklomp vloeit... (II, hfst. 14, p. 283)
Het sterkste staaltje van een nets ontziende waarneming vomit o.i.
de preek over de hel, die al even plastisch en pikant is als het sermoen
dat Stephen Dedalus te horen krijgt in James Joyces A portrait of the
artist as a young man.

Wat de verdoemden daar rieken, is nooit geroken !... (...) Vername
men slechts eenen kreet van eenen gepijnigde, men wierde terstond
zinneloos. (...) Wat ze smaken, wringt den mond samen, vuiler dan gal
en edik, walgelijker dan slijm en uitwerpsels. Hunne ingewanden
clraaien, krimpen ineen, dreigen te scheuren. Al wat tusschen de lippen
komt, zengt tong en tanden. (...) Gloeiend lood loopt door hunne
gespannen aderen. De vlammen lekken en verkolen het rauwe vleesch.
(...) Het stinkend vet loopt en druipt hun van Borst en dijen. Aan al
wat ze vast grijpen, kleeft het vel hunner vingeren. Wormen woelen in
hun lijf, kruipen langs de heupen op, door neus, ooren en oogen
uit... (...) (I, hfst. 17, p. 255/256)
Kunnen we hier nu al van een woordkunst of ecriture artiste gewagen ? Zeker is dat het krachtige woordgebruik en de realistische beschrijvingen ondenkbaar zijn in het zuiver romantische proza. Zij
getuigen van naturalistisch bloed.
Ook in een natuurgetrouwe dialoogweergave munt de Nederlandse
naturalist uit, aldus Anbeek. Het gaat am een bijna fonetische weergave en dat niet alleen van de taal van de volksmens, maar oak van
die van de hogere kringen. Op die zanier gaan ze verder dan hun
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voorgangers die veelal in populair proza het gesproken woord van
de kleine mens zo dicht mogelijk wilden benaderen. We vinden in
Arm Vlaanderen maar een aarzelende aanzet tot een realistische con-.
versatie-uitbeelding. Niettemin valt het op dat het in die enkele situaties precies de taal van de elite betreft. Op die wijze illustreren de
schrijvers immers duidelijk de kloof tussen de topklasse en de yolksmens die mede door de taalbarriere in de hand wordt gewerkt. In
deel I, hfst. 3, p. 30 spreekt de baron smid Vanderlaen toe : „Ha !
dak smid !... Ben eens bier `Icom' ..." De gespreksweergave blijft
beperkt tot die ene zin, want direct erop komt de auctoriae verteller
alweer aan het woord. Hij brengt versiag uit van het verloop van
de discussie. Wat breder uitgesponnen zijn de flarden die de lezer te
horen krijgt uit een Frans onderonsje dat Valcke heeft met een
stelletje huge heren in een dorpscafe (II, hfst. 10, p. 206). Verder
komen de auteurs niet. De volkstaal komt in de roman zelfs helemaal
niet aan Naar trekken. Het ontbreken van natuurgetrouwe dialogen
hangt o.i. nauw samen met de traditionele, auctoriele vertelsituatie
in het werk. Bovendien mogen we niet uit het oog verliezen dat een
natuurlijke dialoogweergave een zeer grote taalvaardigheid vereist,
waartoe de Vlaamse auteur doorgaans niet in staat was aangezien het
Nederlands toen gedomineerd en getiranniseerd werd door een Franse
overheerser.
Anbeek noteert een drietal opmerkelijke veranderingen in de
VERTELWIJZE bij de naturalistische schrijvers. Allereerst constateert
hij een voorkeur voor de hij-vorm. Daarnaast is er een toename van
personele passages die vaak in een Erlebte Rede gesteld zijn. Ten
slotte verdwijnt de ouderwets causerende verteller-als-gids. Dat innoverend trio getuigt van een Stanzeliaanse objectiveringstendens (").
In de hij-roman onderscheidt Stanzel drie vertelsituaties in een lijn
van stijgende objectiviteit : de auctoriele, de personele en de neutrale.
In zijn Theorie des Erziihlens ( 39) reduceert hij die driedeling tot een
(38) Een discussie over de problematiek objectief-subjectief valt buiten
het bereik van dit artikel. Wij houden ons aan de terminologie van Stanzel.
Een voortreffelijk overzicht van de verwarde toestand biedt de publikatie van
Dr. Anne Marie Musschoot, Nieuwe theorieén met betrekking tot het vertelperspectief. Een verkenning, overdruk uit Opstellen voor A. Van Elslander,
jaarboek 1980-1981, deel II, XXXII (tweede reeks : nr. 24) van de Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica „De Fonteine" te Gent.
(39) Franz K. Stanzel, Theorie des Erzãhlens, Gottingen, Vandenhoeck en
Ruprecht (UTB 904), 1979.
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tweedeling : de neutrale vertelsituatie wordt bij de personele gesubsumeerd. De personele situatie komt tot stand via een Reflektor (d.i.
het vroegere personele perspectief) of via een scenische Darstellung
(d.i. het vroegere neutrale perspectief).
De verteltechnische objectiviteit van een scenische weergave wordt
in Arm Vlaanderen vrijwel niet benut. Meestal boeten de dial°.
gen aan kracht in door de storende inquit-formules (dacht hij, antwoordde zij ...) die een auctoriele vertelinstantie verraden, te meer
daar ze vaak vergezeld zijn van emotieve en expressieve epitheta die
niet aan de personages kunnen warden toegeschreven. Waar het de
auteur wel lukt om tussen de coulissen te blijven, wint het verhaal
aan dramatiek. Dat is bijvoorbeeld het geval in het zevende hoofdstuk
van het tweede deel. De koele conversatie tussen de onderpastoor en
Everaart krijgt er a.h.w. een stychomitische ritmiek.
„Voor het minst acht minuten te laat begonnen, volgens ik gezien heb."
„Ik dacht het juiste uur te hebben."
„Waarmede waart gij bezig ?"
„Het gebed is opgezegd, ik was op het punt de lessen te beginnen."
„Begin !"
(p. 128)
Heel wat ingewikkelder is de toestand op het vlak van de personele
vertelsituatie die via een Reflektor wordt gerealiseerd. Die realisatie
vertoont immers een scala van mogelijkheden – van stuntelig tot subtiel verfijnd. De meest complexe pool van de variatiegamma is nauw
gerelateerd met het procede van de Erlebte Rede, de verweving van
de vertellerstekst en de persoonstekst (").
Af en toe ziet de verteller in Arm Vlaanderen of van zijn alwetendheid, wat soms resulteert in een geforceerde onwetendheid. Dat
is het geval in passages waar de verteller veinst het personage niet
te kennen dat aan het woord is. Zo valt in het vierde fragment van
hfst. 11 in het tweede deel (p. 218-219) de naam van het personage
niet, maar de lezer is al te goed vertrouwd met de diminutieftaal om
vanaf het eerste ogenblik „de man" met Rikje te identificeren. Sams
(40) We opteren hiermee duidelijk voor de theorie van Bronzwaer die
zich distantieert van theoretici als Banfield en Kuroda. De laatsten zien in
de aanwezigheid van de Erlebte Rede een signaal van een hogere auctoriele
inbreng. Bronzwaer daarentegen is een adept van de „dual voice theory".
Met de opvattingen van Ann Banfield c.s. kan de lezer kennis maken o.m.
in Poetics Today, Narratology III, Narrators and voices in fiction, volume 2,
number 2, winter 1981. Een bevattelijke uiteenzetting van Bronzwaers standpunt vindt men in Tekstboek algemene literatuurwetenschap, Amboboeken
Baarn, 1977, p. 229-254.
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houdt de verteller zich net zolang onwetend tot een ander personage
het betreffende personage herkent. Dat gebeurt met Jaak in II, hfst.
16, p. 314-315. Voor de lezer van de twintigste eeuw zijn dergelijke
personele passages niet geslaagd. Ze komen ons wat onbeholpen en
ridicuul voor en creeren zeker de gewenste spanning niet. Een tweede
paging in de personele richting vormen de persoonsgebonden panoramische beschrijvingen. Er zijn bijvoorbeeld twee landschapsbeschrijvingen van het dorpje Voorde gezien vanuit de focalisator Everaart,
nl. in deel I, hfst. 3, p. 38 en hfst. 12, p. 164. Twee maal gaat het om
een vergezicht vanop de klokkentoren. De eerste keer houdt de verteller het personele perspectief vrij goed vol. De tweede keer komt
hij er alweer eens tussen om zich ervan te verzekeren dat de lezer
toch nog weet dat Everaart in zijn arendsnest zit, hoewel een tiental
regels daarboven staat dat hij zijn blik langs het galmgat naar buiten
richtte.
Procentueel gezien zijn er evenwel veel meer personele plaatsen
aanwijsbaar waar de verteller zich minder ostentatief achter de schermen terugtrekt. Hier manifesteert zich het fenomeen „Erlebte Rede".
De problemen errond spruiten voort uit het feit dat eenzelfde fenotekst geinterpreteerd kan worden als directe rede van de vertelinstantie of als vrije indirecte rede van het personage. De onderzoeker staat
in bepaalde gevallen voor een dilemma, waar zelfs de signalen en de
functies van een Erlebte Rede geen uitsluitsel geven. Binnen de
ruimte van onze publikatie is het onmogelijk bier een uitvoerige uiteenzetting te geven. We beperken ons tot een passage uit het eerste
deel.
Everaart is op de schoolzolder geklommen en vindt er een stuk dagblad. De zin die aan ons citaat voorafgaat luidt : „Werktuigelijk nam
Hoe zonderling ! Lezen en niet hoeven van buiten te leeren !
„Rampen en ongelukken.
Gisteren heeft men (...) te wezen."
Plots verscheen het beeld van Stina voor den geest van Everaart.
Waarom dacht hij aan haar ? Om de afwisseling ?... Neen ! Waar hij
oak ging of stond, zag hij Stina... En terzelfder tijd barstte een volkaan
in hem los : de leeslust was daar ! Weg met al dat apenspel, dat woordengebabbel ! Hij moest voedsel voor zijnen geest hebben : een boek,
een boek !...
Wil hij naar huis om een schrijven ? Onnoodig : alle brieven moeten
door de overheid gelezen worden, zelfs die, welke de ouders aan hun
kind schrijven kon men in zulke gelezen brieven zijn gemoed uitstorten, waar zijn ? En ook hij wist wel, dat men geene andere dan
voorgeschreven boeken hebben mag ! (I, hfst. 6, p. 78/79)
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hij het op en las." De vertellerstekst maakt nu evenwel plaats voor
de persoonstekst waarin we Everaarts gedachten volgen (Hoe zonderling... leeren !) De uitroepen fungeren hierbij duidelijk als signaler.
In de passage tussen aanhalingstekens volgen we Everaart bij zijn
lectuur van het artikel. Daarna duikt de vertellerstekst weer op (Plots
verscheen... Everaart). De delibererende vraag (Waarom dacht hij aan
haar ?) en de retorische die erop volgt (Om de afwisseling ?) signaleren de persoonstekst. We krijgen Everaarts gedachten ("). De
ontkenning en de explicatie ervan zijn niet andubbeizinnig te catalogiseren als persoonstekst, hoewel vanuit realistisch-psychologische
hock wel versterking mag verwacht warden voor die optic. En wijst
de interpunctie – het beletselteken ter aanduiding van een gedachtenstroom – ook niet in die richting ? We staan voor dezelfde moeilijkheid bij de passage die volgt (Wil hij... waar zijn ?) Ben mogelijke
oplossing bestaat hierin : de vraag (Wil hij naar huis om een schrijven ?) interpreteren als deel uitmakend van Everaarts gedachtenstroom
en de rest als vertellerstekst – waaruit duidelijk de kritiek van de vertelinstantie op het schoolsysteem blijkt. Natuurlijk is het niet ondenkbaar dat het personage zelf die kritiek uit. De vertellerstekst doet daarna evenwel weer zijn intree met „En ook hij wist wel (...)" (42).
(41) Vandaar dat we Anbeek niet volgen waar hij op p. 65-66 (in :
T. Anbeek, De nat. roman in Ned.) bij het voorbeeld uit Vosmeers Een
passie de Erlebte Rede pas last beginnen bij „In 't Vondelpark ? (...)". Het
inleidende, overleggende vraagje „Wat zal hij nu doen ?" kan o.i. evenzeer
gelezen worden als een persoonstekst, net als het daarop volgende antwoord
„Even 't boekje (...) met zijn kleine kas." Hierop volgt dan een stukje
vertellerstekst : „Hij neemt het boekje (...) te verdrinken." Daarna zet de
Erlebte Rede voor goed in met „In 't Vondelpark ? (...)" Voor goed ? We
willen hierbij in het ridden later of een tusseazin als „o, hij is zoo'n
lafatard !" niet evenzeer aan de verteller kan worden toegeschreven.
(42) Exhaustief perspectiefonderzoek van Arm Vlaanderen zou het onderwerp van een licentiaatsverhandeling kunnen zijn. Wij moeten ons beperken
tot steekproeven. Andere relevante passages m.b.t. het verglijden van vertellerstekst en persoonstekst en het daarmee samenhangend verschijnsel van de
Erlebte Red; bieden :
deel I : hfst. 3, p. 40 / hfst. 4, p. 43 ; p. 52 / hfst. 5, p. 59 ; p. 66-67 /
hfst. 6, p. 75 -76.
deel II : hfst. 1, p. 3-4-5 / hfst. 10, p. 189.
Opmerkelijk is ook het gebruik van „gii" – een Boontje-gij zoals het o.a.
in De Kapellekensbaan frequent opduikt – in fragmenten als :
deel I : hfst. 4, p. 52 / hfst. 5, p. 60 ; p. 67 ; p. 70.
deel II : hfst. 17, p. 321.
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In Arm Vlaanderen bestaat er weinig of geen gevaar die vertel-

technische objectiveringstendens onvoorwaardelijk aan een IDEOLOGISCHE ONPARTIJDIGHEID te koppelen, zoals dat wel eens vaker
gebeurt bij naturalistische schrijvers. Van een Zolistisch desinteressement of een Flaubertiaanse impassibilite valt hier nets te bespeuren.
De liberale, anticlericale stellingname spreekt uit elke bladzijde. De
onverbloemde sympathie van de vertelinstantie voor die personages
die zijn levensvisie delen (vandaar ook de zwart-wit-tekening) en de
intruderende auctoriele tekstcommentaren illustreren onomwonden
die radicale parti-pris. Om evenwel precies te achterhalen wat er in
een tekst beweerd wordt, moeten we de verhouding analyseren van
de beschrijvende, betogende en verhalende tekstgedeelten. Op die
manier komen er in Arm Vlaanderen discrepanties aan het licht tussen
betogende gedeelten waarin de verteller min of meer een fatalisme
aanraadt als de beste oplossing om aan een pijnlijke situatie van
onbegrip te ontsnappen en de narratieve gedeelten waarin er van de
verbeten strijd en onvermoeibare ijver van de protagonist verhaald
wordt. Dergelijke verschillen, resulterend uit het wisselend perspectief, verplichten de onderzoeker dus tot relativering en nuancering van.
„het" liberale denkpatroon waarop de roman geweven is.
Misschien komt Arm Vlaanderen uit een dergelijke analyse wat te
uitdrukkelijk als een diptiek te voorschijn. Dat is o.i. een onvermijdelijk gevolg van de methodische aanpak. De facto gaat het immers om
een intrigerende intertextualiteit van romantiek en naturalisme. Met
die bevinding steunen we Kloek en Anbeek. De intrinsieke studie
van de roman draagt bij tot een concretisering en complementering
van de algemene indruk die het werk bij de Hollandse onderzoekers
naliet (cfr. inleidend citaat p. 234).
In het naturalistische luik blijkt duidelijk hoe Anbeek heel verdienstelijk pionierswerk heeft geleverd op het gebied van de complexe problematiek der periodecode. Anderzijds vertoont zijn instrumentarium een aantal zwakke plekken. Een accuratere terminologie
en een dwingender eis om de karakteristieken als noodzakelijke voorwaarden van een naturalistische tekst te poneren, zouden o.i. ten
goede komen aan een drastischer begrenzing van de periode van het
historisch naturalisme. Gaat het nu niet nog te zeer om naturalistische
„kenmerken" die tot op heden in de romanproduktie doorwerken ?
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Deze in alle opzichten onrijpe synthese van een problematiek die m.i.
literair- en cultuurhistorisch belangrijk is, heb ik slechts na lang
aarzelen aan de druk toevertouwd. Daar ik echter niet weet of ik ooit
de tijd en de kracht zal vinden om al het lees-, opzoekings- en combinatiewerk te verrichten dat nodig is om het onderwerp op een bevredigende wijze te behandelen en daar ik ook van mening ben dat
mijn tekst samenhangen verduidelijkt die de studie van de aangesneden problemen vooruit kunnen helpen en dat hij hypothesen bevat
die stimulerend kunnen werken, laat ik hem toch het licht zien. Velen
mogen mij genadig zijn : historici van zeer diverse pluimage, kenners
van het middeleeuwse geestesleven (vooral de uitstekende beoefenaars
van de studie van het godsdienstig leven in het bisdom Luik in de
12e en 13e eeuw), kenners van de vita-literatuur, handschriftenkenners, kenners van de middeleeuwse en namiddeleeuwse Nederlandse
en ook Rijnlandse en Noordfranse epische en dramatische letterkunde,
volkskundigen en anderen.
Mijn opstel is de vrucht van een werkcollege (Hauptseminar)
„Maasländische Heiligenleben in mittelniederEndischer nberlieferung" aan het Niederlandisches Seminar van de Westfalische Wilhelms-UniversitHt te Munster in het wintersemester 1983-1984 en als
zodanig zeer zeker niet het uitsluitend resultaat van eigen arbeid. Er
is enthousiast meegewerkt in referaten en discussies ; hier past een
woord van hartelijke dank aan mijn studenten ( 1) Wanneer ik deze
(1 ) De volgende referaten werden gehouden : Manfred Voita, Middelnederlandse prozaversies van de Servatiuslegende ; Brigitte Derendorf, De Latijnse Larnbertusvitae en het Middelnederlandse Leven van Sint-Lambrecht ; Edgar
Hinzen, De Hubertus-prozalegende en haar verhouding tot de Latijnse over-
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tekst vergelijk met die van mijn inleiding in het begin van het
semester, zie ik dat ik niet alleen een aantal details, maar ook een
verbeterd inzicht in sommige samenhangen aan hun opzoekingswerk
en hun creatieve bijdragen tot het seminarie te danken heb. Dank
ook aan de beste kenner van deze stof, Jan Deschamps, voor het
bezorgen van literatuur en voor stimulerende gesprekken.
1. Maaslandse heiligen
Het gaat om heiligen die geleefd hebben (of waarvan werd aangenomen dat ze geleefd hebben) in het laatromeinse en middeleeuwse
bisdom Tongeren-Maastricht-Luik binnen de grenzen die dat bisdom
gehad heeft tot 1559. De weinige namiddeleeuwse heiligen uit dat
gebied blijven buiten beschouwing. Al in de laatromeinse-vroegfrankische tijd (4e eeuw) was er een bisschop in Tongeren. Servatius is
een historisch reEle, zij het zeer wazige figuur. Later vestigden de
bisschoppen zich te Maastricht (volgens de overlevering werd de
zetel door Monulfus, tweede helft 6e eeuw, verplaatst). Hubertus
(eerste helft 8e eeuw) verplaatste dan de zetel naar Luik.
Mijn inventarisering van de middeleeuwse Maaslandse heiligen
steunt op vier missaals van tussen 1930 en 1960, die in aanhangsels
propria van Belgische en Nederlandse bisdommen bevatten ( 2). Sinds
levering ; Christian Bauer, De Trudo-verslegende en haar proza-oplossing ;
Renate Loos, Trudo-prozalegenden ; Johanna Kuschel, Het Spel van SintTrudo ; Gerd Rottstegge, Gillis de Wevel : Leven van Sinte Amand ; Maria.
Riidel, De Landrada-proza-legende, haar Latiinse versie en de Middelnederlandse overlevering ; Helmut Janssen, De Landoaldus-prozalegende ; Walbert
Bok, De Bavo-prozalegende ; Etta Bauer, Broeder Geraerts Van Sinte Kerstinen ; Andrea KutzendOrfer, Christina de Wonderbare : de prozalegende ;
Angelika Waldbach, De Latjjnse overlevering van het Leven van Lutgart en
Naar verhouding tot de Middelnederlandse versies ; Luitgard Koster, Broeder
Geraerts Leven van Sinte Lutgart ; Alexander Arens, Willem van Affligems
Leven van Sinte Lutgart in inhoudelijk opzicht ; Ulrike Gob, Willem van
Affligems Leven van Sinte Lutgart in forrneel opzicht ; Marianne Beckersjiirgen, Het Evermarusspel ; Hermann Beckers, Geertrui-minne en heiligenminne. Zelf refereerde ik over Veldekes Servatius.
(2) Missel ,Vesperal Romain. Extrait du Missel Quotidien et Vesperal par
Dorn Gaspar Lefebvre. Lophem-lez-Bruges z.j. (1931). – Dagmisboek met
uitleg, Vesperale en Rituale, samengesteld met de medewerking van Abt
Bernard Capelle en de monniken van de Keizersberg. Roermond z.j. LatjjnsNederlands Mis- en Vesperboek, herzien door J. Koenders, pr. Turnhout z.j.
– Missaal. Latins-Nederlandse uitgave van het volledige Missale Romanum
(voorwoord van C. A. Boum:an). Utrecht-Antwerpen z.j4.
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de hervormingen van Vaticanum II zijn die lijsten sterk ingekrompen.
Maar ook mijn lijst bevat zeker niet alle namen van Maaslandse
heiligen. Bij het lezen en het bibliograferen stootte ik nog op een
hele reeks andere heiligen : in chronologische volgorde een aantal
bisschoppen van Tongeren en Maastricht op wie ik achteraf nog even
terugkom, dan de hofmeier Pippijn van Landen (t 640), zijn echtgenote Itta (1- 642), Karel de Grote (t 814), Verona (legendarisch,
in de 9e eeuw geplaatst), Zwentibold (t 900), diens drie dochters
Benedicta, Caecilia en Relindis, verder Hereswith, echtgenote van
Ansfried (f ca. 995), Wibert van Gembloers (t 1213), Ida van Nijvel
(1- 12. 31), Ida van Leeuw (t 1260), Ida van Leuven (t 1290), Elisabeth van Spalbeek na 1304), Hendrik van Leuven (t ca. 1340).
Sommige van deze figuren werden slechts in de middeleeuwen in
min of meer ruime kring als heilig beschouwd. Bij enige anderen lijkt
mij dit attribuut nog twijfelachtiger, zoals bij Margaretha van Leuven
(t 1225), Arnulfus van Villers (t 1228), Beatrijs van Nazareth
(t 1268). De vloeiende grenzen tussen heiligheid en niet-heiligheid,
die de kerk door het formaliseren van de canonisering (Alexander III, 1171 Urbanus VIII, 1634) heeft proberen te verduidelijken,
maken het onmogelijk, tot een echt bevredigende inventarisering te
komen. Mijn lijst is echter opgemaakt aan de hand van een duidelijk
formeel criterium, dat ook een voldoende omvang garandeert. Ik
geloof niet dat een systematisch onderzoek van middeleeuwse kalenders nog veel nieuws zou opleveren.
De tabel is als volgt te lezen : Kolom 1 bevat de chronologie van
de feesten, uitgaand van het kerkelijk nieuwjaar (eerste zondag van
de advent, omstreeks 28 november), kolom 2 afkortingen van de
namen der bisdommen waarin op de genoemde dag de genoemde
heilige gevierd werd. Een hoofdletter geeft een bisdom aan dat
geheel of gedeeltelijk met een deel van het middeleeuwse bisdom
Luik samenvalt (L = Luik, sinds 1967 gesplitst in Luik en Hasselt,
R = Roermond, M = Mechelen, sinds 1961 gesplitst in MechelenBrussel en Antwerpen, D = Doornik, N = Namen, B = Breda,
H = 's-Hertogenbosch), een kleine letter een ander bisdom (g =
Gent, b = Brugge, u = Utrecht, h = Haarlem). Kolom 6 bevat de
feestdagen die van kolom 1 en 2 afwijken, met hun localisering,
kolom 3 de namen van de heiligen (zal. = zalig), kolom 4 de tijd
van overlijden, die vaak zeer onzeker is, soms zelfs irreèel, kolom 5
namen van plaatsen met verbindingen met de heilige, d.w.z. plaatsen
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waar hij of zij geleefd heeft of begraven is. Is een plaatsnaam cursief
gedrukt, dan is de heilige daar begraven of zijn reliquieen bevinden
zich daar ; niet-Maaslandse plaatsen met graf of reliquieen staan in
kolom 8. Kolom 7 bevat de translatio/elevatio-feesten met de plaatsen
waar de reliquieen zich bevinden (Bavo heeft drie translatiofeesten ;
omgekeerd hebben Wiro, Plechelmus en Otger samen maar een translatiofeest).
De kaart bevat de plaatsen van kolom 5. Ze vertoont opvallende
concentraties, verreweg het sterkst in Haspengouw ; kleinere groeperingen zijn er aan de Maas bij Roermond-Maaseik en bij CellesHastiere, aan de Samber van Lobbes tot Malonne, in Waals-Brabant
bij Nijvel enz. Bij een aanvulling van de lijst met de boven genoemde
personen zou de Haspengouwse concentratie nog wat sterker worden
(nieuwe plaatsen zouden zijn : Gembloers, Gors-Opleeuw, SpalbeekHerkenrode, Tienen) en zouden enkele plaatsen die al op de kaart
staan, nog wat meer belang krijgen (Landen, Thorn, Susteren, Nijvel,
Villers en vooral Leuven). Wellicht zijn aanvullingen nodi,g in het
kleine Duitse stuk van de kaart. Hier heb ik de belangrijke stad
Aken opgenomen, ook omdat Karel de Grote in 1165 door de Keulse
aartsbisschop plechtig heilig is verklaard (hij staat echter niet op de
huidige heiligenlijst van het bisdom Aken). Buiten de grenzen van
het bisdom Luik zijn opgenomen : Gennep, geboorteplaats van Norbertus, die zeer duidelijke sporen in het bisdom heeft nagelaten (nog
v6Or hij in 1126 aartsbisschop van Maagdenburg werd, waren de
premonstratenzerabdijen van Floreffe en Mont-Cornillon al gesticht),
en Malmedy, dubbelabdij met Stavelot.
De kaart kan met behulp van kolom 4 der tabel geinterpreteerd
warden. Deze kolom levert, wanneer we de jaartallen per eeuw groeperen, een opvallende curve op : een vlakke aanloop van de 3e tot de
6e eeuw (1-3-3-3), dan een piek van twee eeuwen (21-18), dan in
de 9e-11e eeuw een zeer sterke terugloop (3-4-2) , dan een nieuwe,
maar minder uitgesproken stijging in de 12e en 13e eeuw (4-6). Deze
laatste wordt echter veel meer uitgesproken wanneer we er de niet
in de tabel opgenomen personen bij betrekken : dan bereiken we voor
de 13e eeuw het getal 13. Er is dan ook nog een kleine uitloop met
twee heiligen in de 14e eeuw. Er zijn dus kennelijk twee hoogtepunten geweest : een geweldig eerste in de merovingische tijd, met
een veertigtal heiligen, een minder uitgesproken tweede in de hoge
middeleeuwen, met een kleine twintig heiligen. Bij nader toezien is
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de lange vlakke aanloop een zeer continue, die relatief hoge getallen
oplevert. Deze zitten in de tabel grotendeels in twee feesten verstopt :
de derde zaterdag na Pinksteren (Alle heilige bisschoppen van Maastricht) en 3 juli (Alle heilige bisschoppen van Luik). Er bestaan lijsten
der bisschoppen van Tongeren-Maastricht-Luik, waarvan de klassieke
die van Heriger is ; deze is met haar voortzetting voor Luik en
Roermond afgedrukt bij Habets O. De eerste 31 bisschoppen van
die lijst (tot en met Floribertus, eerste helft 8e eeuw) warden als
heilig beschouwd, daarna komt er nog een heilige bij, de in 1191
vermoorde Albertus van Leuven. Aan de groep merovingische heiligen is een groep heilige bisschoppen van Tongeren voorafgegaan.
Wanneer we uit de lijst van die Tongers-Maastrichtse bisschoppen
die heiligen die niet met name in de tabel voorkomen aan die uit de
tabel toevoegen, dan verhoogt het aantal heiligen uit de aanlooptijd
van 10 tot 22. We krijgen dus chronologisch een driedeling : 1) Heilige bisschoppen van Tongeren, 2) Frankische heiligen, 3) Hoogmiddeleeuwse heiligen.
1.1. Heilige bisschoppen van Tongeren
Deze lijst kunnen we laten lopen tot Monulfus (t ca. 570), die
volgens de overlevering de zetel naar Maastricht heeft verplaatst. Het
gaat bier am laatromeinse en vroegfrankische heiligen over wie we
zo goed als niets weten. Van het eerste stuk van de lijst, de negen
namen die aan Servatius voorafgaan, wordt door Vlekke niets heel
gelaten ( 4) ; Servatius zelf is een historische, zij het wazige figuur.
Over het algemeen kan gezegd warden, dat wat in de vitae van de
heiligen van deze groep wordt verteld, historisch onbruikbaar is. Het
is dus onmogelijk to zeggen, in welke opzichten deze personen tekenen
van heiligheid vertoonden. Van belang is wel, dat er in de laatromeinse en vroegfrankische tijd in Tongeren een christelijke gemeente heeft bestaan ; van bekering van het platteland kan echter in
die tijd nog nauwelijks sprake zijn. In deze gemeente began een

(3) J. Habets, Geschiedenis van het tegenwoordig bisdom Roermond en
van de bisdommen die het in deze gewesten zijn voorafgegaan. Eerste deel.
Roermond z.j., 111 v.v.
(4) B. M. H. Vlekke, St. Servatius, de eerste Nederlandse bisschop in
historie en legende. Maastricht 1935.

281

heiligencultus van overladen leiders, die in de merovingische periode
werd voortgezet.
1.2.

Frankische heiligen

.1k noem ze in tegenstelling tot de hagiografische vakliteratuur Frankisch en niet Merovingisch, omdat die term het mogelijk maakt de
nasleep van heiligen uit de karolingische en postkarolingische tijd
aan de groep toe te voegen. Over deze heili,gen bestaat veel en goede
literatuur ; bier is slechts een schets van opvallende kenmerken mogelijk. De vitae van een deel van deze heiligen zijn naar Van der Essen
„des romans hagiographiques" ( 5) en dus historisch onbruikbaar.
Andere bevatten verhalen waarin de legende de historische kern
overwoekert, maar er blijft genoeg ter herkenning over. Deze heiligen
zijn bijna alien of bisschoppen van Maastricht of Luik ofwel stichters
of latere bestuurders van kloosters, mannenkloosters zoals Sint-Truiden, Stavelot en Lobbes of vrouwenkloosters zoals Nijvel, Munsterbilzen, Aldeneik-Maaseik. Zij behoren tot de adel en spelen een rol
in de politiek van Austrasie. Haspengouw is kennelijk in de 7e en 8e
eeuw een politick en cultureel centrum in West-Europa. Hier zijn
de hofmeiers thuis, die de vadsige koningen hun macht ontnemen en
die zelf in handen nemen, zoals Pippijn van Landen en zijn kleinzoon
Pippijn van Herstal. Het verschijnsel heiligheid wordt politick geaploiteerd, b.v. doordat de pippinieden leden van hun huis tot heiligen
maken. Van Pippijn van Landen bestaat een vita. Hij was getrouwd
met de heilige Itta, die de abdij van Nijvel stichtte. Zij hadden twee
dochters, de heiligen Gertrudis en Begga. Deze laatste was v6Or ze als
weduwe het klooster Andenne stichtte, getrouwd geweest met Ansegisus, eveneens een heilige, die op zijn beurt een zoon was van de
heilige Arnulfus, die het tot bisschop van Metz bracht. Als het van
pas kwam werden ook figuren tot heiligen opgeklopt. De als martelaar vereerde heilige Lambertus schijnt het slachtoffer van een vulgaire bloedwraak geweest te zijn ; pas in een jongere versie van de
vita lukt het, uit die moord een geloofwaardig martelaarschap te
maken, eigenaardig genoeg juist door een conflict tussen Lambertus en
een bijzit van Pippijn van Herstal uit te vinden. Tussen deze heiligen
( 5) L. van der Essen, Etude critique et litteraire sur les Vitae de saints
merovingiens de l'ancienne Belgique. Louvain-Paris 1907.
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komen nogal wat martelaren voor (9 op 53), wat wijst op de nog
ruwe zeden van een half geciviliseerde samenleving, maar ook op de
mogelijkheid van alle tijden, de gewelddadige dood van een vooraanstaande figuur politick te exploiteren. Met dat al blijft hun heiligheid vanuit het standpunt van een modern gelovige nogal ongemotiveerd. Ze zijn wel in de eerste plaats heilig omdat ze van adel zijn.
De exempelen die in hun vitae worden verteld, zijn interessanter voor
een typisering van de mirakelen die hun warden toegedicht dan voor
hun heiligheid zelf. De belangrijkste persoonlijkheden ander hen zijn
organisatoren, bouwers en ook wel bekeerders van een deels nog
heidense bevolking geweest, echter – op Amandus na geen eigenlijke
missionarissen, in tegenstelling met b.v. tijdgenoten als Willibrordus
en Bonifatius, daar ze tot de inheemse adel behoorden (5a)
1.3. Hoogmiddeleeuwse heiligen
In de twaalfde eeuw ontstaat er in Noordwest-Europa een bruisend
religieus leven, dat zich in de dertiende eeuw voortzet en waaraan
het bisdom Luik in hoge mate participeert. Het is onmogelijk, hier
de verschijnselen te bespreken die het klimaat in leven hebben geroepen dat voor het ontstaan van een nieuwe heiligheid zo buitengewoon geschikt was. Daarover bestaat veel literatuur. Iic geef hier
slechts een opsomming van enkele belangrijke factoren. Kort voor
en na 1100 warden enkele nieuwe kloosterorden gesticht : de kartuizers, cistercienzers, premonstratenzers, de reguliere kanunniken van
Sint-Augustinus in de loop van de twaalfde eeuw komen dan de
militaire orden : de tempeliers, Duitse ridders en johannieters, tenslotte rond 1200 de bedelorden : franciscanen en dominicanen evenals een orde die in het bisdom zelf is ontstaan, de kruisheren. De
premonstratenzers (norbertijnen), hebben in het Maasland al zeer

( 5a) Het boek van F. Graus, Volk, Herrscher and Heiliger im Reich der
Merowinger (Praha 1965) heb ik pas na het schrijven van deze bijdrage
gelezen. Het concentreert zich principieel niet op de Merovingische heilige
als historische persoonlijkheid, maar wel op het beeld dat de legende van
hem maakt. De Maaslandse heiligen verschijnen er niet als groep ; voor zover
de auteur ze bespreekt, behandelt hij ze als niet speciaal opvallende persoonlijkheden in het grotere geheel. Niettegenstaande deze fundamenteel andere
accenten zijn de algemene trekken van bovenstaande schets der Frankische
heiligen in het bock van Graus herkenbaar.
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vroeg grate aanhang (Floreffe, Mont-Cornillon, Park-Leuven, Heylissem, Tongerlo, Averbode, Postel, St.-Jansberg-Maaseik zijn allemaal
stichtingen van tussen 1121 en 1143). De meer rigiede cistercienzers
komen later, en wel op de grens van het bisdom Kamerijk (Villers
1146 ; Aulne wordt in 1147 tot cistercienzerabdij hervormd). De
nog latere bedelorden, die in de steden succes hadden, blijken het
gevoelselement in de religiositeit zeer versterkt te hebben. Daarnaast
is er een heropflakkering van het kluizenaarsschap, dat in het bisdom
Luik veel succes heeft in de specifieke vorm van het reclusendom :
vrouwen die zich lieten inmetselen in of bij een kerk. De band
tussen het kluizenaarsschap en de eerste nieuwe orden is overigens
duidelijk : de kartuizers zijn monastisehe kluizenaars ; ook de eerste
kern van de cistercienzers te Citeaux bestond uit monniken, benedictijnen, die als kluizenaars de regel strikt wilden volgen. Wat de
vrouwen betreft, hier blijkt er in de 12e eeuw een groot overschot
geweest te zijn. Er werden parallelorden voor vrouwen van de nieuwe
mannenorden gesticht, zoals de premonstratenzerinnen – aanvankelijk
in dubbelkloosters, dan door de mannelijke orde afgestoten –, de
cistercienzerinnen enz. Het aantal ,gegadigden voor het reclusendom
en de nieuwe vrouwenorden liep uit de hand. De bisschop van Luik
wimpelde op den duur alle nieuwe aanvragen van kandidaat-reclusen
af. De afgewezenen verbonden zich tot groepen van oneigenlijke
reclusen (reclusen zonder formele geloften en zonder binding met
een kloosterregel), samen met gewezen premonstratenzerinnen uit
opgeheven dubbelkloosters, vrouwen die bij de cistercienzerinnen geen
plaats vonden enz. Met dit alles lijkt ook het begijnenwezen samen
te hangen, dat ca. 1170 in Luik ontstaat en zich dan snel over de
mime omgeving verspreidt.
Met deze bewegingen en organisaties is ook een geestelijk klimaat
verbonden, waarin twee heiligheidsaspecten tot ontwikkeling kunnen
komen die voor ons gevoel nogal paradoxaal zijn : activiteit en contemplatie, maar die in de belangrijkste heilige van de 12e eeuw eng
met elkaar vervlochten zijn. Bernardus van Clairvaux leidde als kloosterreformator, kruistochtpredikant, raadgever van politieke figuren,
agitator, briefschrijver enz. een opgejaagd leven, dat hij echter met
een buitengewone religieuze innigheid en met mystieke ervaringen
verbond ; deze zette hij dan weer in religieuze energie om, b.v. in de
verspreiding van de Mariaverering. Zulke paradoxale trekken zijn ook
bij Maaslandse heiligen uit de 12e-13e eeuw te vinden, het duidelijkst
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wel bij Juliana (5.4), die de verspreiding van het sacramentsfeest in
zijn eerste fase heeft kunnen doorzetten, maar dominerend is toch
het contemplatieve element, dat extatische trekken vertoont en zich in
een opbloeiende mystiek ook literair uit (b.v. Beatrijs van Tienen en
Hadewijch). Deze gevoelsreligiositeit van de hoogmiddeleeuwse heiligen, in het bisdom Luik zeer overwegend vrouwen, richt zich tot een
sterk vermenselijkte God, veelal in de persoon van de lijdende Christus. Voorbeelden zijn de visioenen van Lutgart, de stigmatisering bij
Elisabeth van Spalbeek ; overi,gens is ook in de plastische kunst van
die tijd die omkeer duidelijk. Samenvattend kunnen we zeggen dat
het gaat om een naar binnen gekeerde, gevoelsgeladen religiositeit,
vooral van vrouwen, die deel uitmaken van de geschetste groepen, niet
am een extroverte godsdienstigheid die zich b.v. in heldhaftige naastenliefde zou uiten. Toch mag men zich de inhoud van het contemplatieve element zeker niet steeds genuanceerd voorstellen. Het geval
Christina toont, dat spectaculaire elementen in het gedrag van zulke
personen door hun lichtgelovige tijdgenoten snel als symptomen van
heiligheid geinterpreteerd konden warden.
2.

De literaire overlevering van de Maaslandse heiligenlevens

De overlevering bestaat in de eerste plaats uit Latijnse vitae. Zij begint in de merovingische tijd, zowel wat de heilige bisschoppen van
Tongeren als wat de Frankische heiligen betreft. Bij deze laatste komt
het soms voor dat de oudste versie nog door een tijdgenoot van de
heilige is vervaardigd, vaak is ze echter eeuwen jonger. Vitae van
deze twee groepen heiligen zijn dikwijls in de loop van de tijd bewerkt, uitgebreid of verkort, zodat er meermaals van een heiligenleven verscheidene versies of vitae bestaan. Dit is ook voor de mnl.
overlevering van belang : deze gaat in de regel terug op Latijnse vitae,
zodat bij mnl. teksten telkens opnieuw de vraag naar hun bron en
naar hun verhouding daartoe moet warden gesteld. Bij de hoogmiddeleeuwse heiligen bestaan er vitae die door tijdgenoten werden
vervaardigd die vaak de heilige persoonlijk hebben gekend : bij onze
heiligen b.v. Jacobus van Vitry, die Maria van Oignies (23.6) en
Thomas van Cantimpre, die Lutgart (16.6) heeft gekend. Dat wil
nochtans niet zeggen dat men hun beschrijvingen als historische biografieen mag beschouwen. De vita gehoorzaamt aan de wetten van
het genre, waarin het in de eerste plaats gaat om de voorstelling van
de heilige als bijzonder begenadigde, wiens uitverkiezing juist uit
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het wonderbare exempel blijkt. Hij is het na te volgen voorbeeld, en
voor zover zijn voorbeeld niet tot navolging kan aansporen is hij
voor de consument van het genre oninteressant. Daar komt kennelijk
ook voor hagiografen uit de 12e-13e eeuw een goedwilligheid in het
geloven van getuigenissen bij die wij door een modeme bril als
lichtgelovigheid beschouwen. Op het genre als zodanig hoeft hier
echter niet verder te worden ingegaan.
Naast de Latijnse overlevering staat die in de volkstaal, d.w.z. het
Nederlands en het Frans. Het begrip Nederlands is ruim te interpreteren : er was in de middeleeuwen nog geen Nederlands-Duitse
taalgrens, en er bestaan Ripuarische en Nederrijnse teksten met levens
van Maaslandse heiligen. Met Romaanse (Middelfranse) legenden
heb ik mij nog niet grondig beziggehouden. Dit lijkt mij nochtans
noodzakelijk, omdat er a priori parallellen met de Middelnederlandse
te verwachten zijn. Anderzijds zou deze studie een tegenproef kunnen
opleveren voor een verschijnsel dat ik heb menen te constateren : aan
de Germaanse kant van de taalgrens zijn zeer overwegend levens van
Maaslandse heiligen aan te treffen die ook aan de Germaanse kant
hebben geleefd of eventueel vandaar naar Wallonie zijn verhuisd zoals
Hubertus en Lutgart. Men krijgt dus de indruk dat de taalgrens als
een cultuurgrens (een vereringsgrens ?) werkte in een gebied dat
zeker nog in de 12e en 13e eeuw in een reeks opzichten, zelfs in de
literatuur (denken we aan de Romaanse impulsen in Veldekes Eneide
en in zijn lyriek !), een hechte culturele eenheid was. Een belangrijke
aanduiding voor het grensvormend karakter van de taaltegenstelling
in de heiligenverering zijn Zenders kaarten over de verering van de
heilige Cornelius, die pas vanaf de elf de eeuw van uit Cornelimiinster
in onze streken populair werd (s).
De grenzen van de mnl. hagiografische werken over Maaslandse
heiligen trek ik niet alleen in de ruimte, maar ook in de tijd een
beetje ruim, wat nodig is om een specifieke vorm, het heiligenspel,
erbij te kunnen betrekken. Hiervoor gaan we een stuk de nieuwe tijd
in. In hoeverre prozalevens uit de 16e eeuw en later voor onze vraagstelling nog betekenis hebben, weet ik niet ; ik zal daar niet op ingaan.
(6) M. Zender, Riiume und Schichten mittelalterlicher Heiligenverehrung
in ihrer Bedeutung fur die Volkskunde. Die Heiligen des mittleren Maaslandes
und der Rheinlande in Kultgeschichte und Kultverbreitung. Dusseldorf 1959,
kaarten 8 (los) en 8a (p. 149) .
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In de mnl. heiligenlevens kunnen we formeel en chronologisch drie
groepen onderscheiden :
2.1. Verslegenden
Deze groep is verreweg de oudste en omvat oak de omvangrijkste
heiligenlevens (de Kopenhaagse Lutgart is meer dan 20.000 verzen
lang, en dan ontbreekt er nog een stuk). Ze gaan relatief vrij met
hun Latijnse bron om : ze zijn in de regel langer en vertellen met
meer en kleuriger details. Bekend zijn Hendrik van Veldekes Servatius (tussen 1170 en 1180) ( 7 ), Broeder Geraerts (de Amsterdamse)
Lutgart ( 8) en de meestal aan Willem van Affligem toegeschreven
Kopenhaagse Lutgart ( 9 ), verder Broeder Geraerts Christina (10)
(deze drie werken uit de tweede helft der 13e eeuw), een anoniem
leven van Sint-Trudo, waarvan slechts fragmenten zijn bewaard, die
in 1962 door Deschamps zijn uitgegeven, die het handschrift omstreeks 1400 dateert, maar ervan uitgaat dat het een afschrift is (").
of het origineel „nog tot het einde van de 13de eeuw opklimt, toen
Willem van Affligem abt van Sint-Truiden was, is mogelijk, maar
valt niet to bewijzen", zegt Deschamps. Apart in deze opsomming
staat het uitvoerige (12.450 verzen) Leven van Sinte Amand van
Gillis de Wevel ( 12 ) : geografisch (Brugge) en chronologisch (1367).
(7) Diplomatische uitgave : Sint Servaes Legende. Naar het Leidse handschrift uitgegeven door C. A. van Es met medewerking van G. I. Lieftinck
en A. F. Mirande. Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven 1950. Kritische uitgave :
Sente Servas Sanctus Servatius. Kritisch herausgegeben von Th. Frings and
G. Schieb. Halle (Saale) 1956.
(8) Uitgave : Het leven van Sinte Lutgardis, een Dietsch gedicht, ten laatste
van de tweede helft der XIVe eeuw. Naar het oorspronkelijk handschrift
van broeder Geraert uitgegeven door J. H. Bormans. De Dietsche Warande 3
(1857), 37-67, 132-165, 285-322 en 4 (1858), 155-170, 267-302.
( 8 ) Uitgave : Leven van Sinn, Lutgart, tweede en derde boek. Naar een
Kopenhaagsch handschrift uitgegeven door F. van Veerdeghem. Leiden 1899.
(10) Uitgave : Leven van Sinte Christina de W'onderbare, in oud-dietsche
rijmen, naar een perkementen handschrift uit de XlVde of XVde eeuw, met
inleiding, aenteekeningen en andere bijvoegsels, voor de eerstemael uitgegeven
door J. H. Bormans. Gent 1850.
(11) J. Deschamps, Fragmenten van twee Middelnederlandse levees van
Sint-Trudo. Handelingen van de Kon. Zuidnederlandse Maatschappij voor
Taal- en Letterkunde en Geschiedenis 16 (1962), 219-284.
(12) Uitgave : Leven van Sinte Amand, patroon der Nederlanden, dichtstuk
der XIVe eeuw, uitgegeven voor de Maatschappij van Vlaamsche Bibliophilen
door Ph. Blommaert. 2 delen. Gent 1842-1843.
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De twee heiligen waar het bier om gaat – er is ook een leven van
de heilige Bavo in verwerkt – hebben overigens maar een deel van.
hun 'even in het Maasland doorgebracht en schijnen ook voor Vlaanderen meer belang te hebben. Er zijn dus in de late 1'2e, in de 13e en
misschien ook nog in de 14e eeuw uitvoerige mnl. legenden van
Maaslandse heiligen gedicht, waarbij de drie besproken heiligentypen
alle drie vertegenwoordigd zijn.
2.2. Prozalegenden

Deze groep is veel talrijker dan de vorige. Hij bestaat uit tientallen
teksten, die niet eens geinventariseerd zijn. Het schijnt meestal om
getrouwe vertalingen van Latijnse vitae te gaan. Over bun literaire
betekenis is voor zover ik weet nog geen onderzoek verricht. Zij zijn
meestal veel korter dan de verslegenden en warden o.a. aangetroffen
in verzamelhandschriften waarin Maaslandse heiligenlevens een zwaartepunt vormen, zoals een Maastrichts handschrift in de bibliotheek
van de Franciscanen te Vaalbeek ("), een Sint-Truidens in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel ("), een Tongers in de Koninklijke
Bibliotheek te Stockholm ("), maar ook in talrijke andere handschriften en ook in vroege drukken zoals de Excellente Cronijke van
Brabant van 1497, waarvan het eerste deel zestien levens van personen
omvat die heilig of sint warden genoemd en het tweede deel nog
vier (16). Deze horen bijna allemaal in het Maasland thuis. In de
rijke overlevering lijken ook de talrijke Lqenda Aurea-handschriften
van belang te zijn. Deze bevatten immers naast een vast bestand van
heiligen uit het oorspronkelijke werk van Jacobus a Voragine, waartoe
ook twee Maaslandse heiligen behoren, Amandus en Lambertus, een
telkens aan de streek aangepast wisselend bestand van legenden van
regionale heiligen. In hoeverre dit in de bier vooral interesserende
(13) Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken. Catalogue door J. Deschamps,. Leiden 1972 2, Nr. 71.
(14) Deschamps (noot 11), 246-250.
(15) Van dit handschrift Huseby 16 ken ik geen gedrukte beschrijving. De
verwijzing dat het uit het Tongerse tertiarissenklooster Sint-Agnetenberg komt,
bij J. Deschamps, Middelnederlandse prozalegenden van de H. Servatius, in :
Commentaren op Heinric van Veldeken's Sint Servaaslegende door J. Notermans, deel IV (A), Maastricht 1977, 179-195 (bier : 181).
(16) 1k gebruikte een film van het exemplaar uit de Universiteitsbibliotheek
Utrecht S. fo. 1594.
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Zuidnederlandse Legenda Aurea-overlevering wisselt, is mij nog niet
duidelijk. Zeker is dat die ook levens van andere Maaslandse heiligen
dan Amandus en Lambertus bevat. Zo staan er in de Legenda Aureaincunabel van Gheraert Leeu (1478-1480) naast levens van die twee
heiligen ook legenden van Servatius, Odulphus, Hubertus en Gertrudis ("). Ook lijkt mij nu al zeker te zijn dat de Lambertus-tekst
van Jacobus a Voragine in een deel van de Zuidnederlandse overlevering door een andere versie van de legende is vervangen (18).
Tot nog toe zijn mij van 34 Maaslandse heiligen een of meer mnl.
prozalegenden bekend. Alleen al voor de inventarisering is hier
echter nog veel verder systematisch onderzoek noodzakelijk. Toch is
nu al duidelijk dat dit legendetype zeer populair is geweest, en dat
het zich in de 15e eeuw concentreert, misschien met een begin in de
late 14e eeuw. Het ziet er dus naar uit dat er een chronologische
kloof tussen de verslegende en de prozalegende heeft bestaan, die
overbrugd wordt door een wijziging in de literaire vormwil, zoals
een prozaversie van het leven van Sint-Trudo die Deschamps samen
met de versfragmenten heeft uitgegeven (1, verder verduidelijkt :
(17) 1k gebruikte de exemplaren 19570 C. 6508 (2) (= zomerstuk) en
19570 C. 6509 (1) ( = winterstuk) van de John Rylands Library te
Manchester.
(18) Mijn medewerkster Brigitte Derendorf heeft o.a. het volgende geconstateerd : De drie tot nog toe bekende mnl. handschriften met (gedeelten van)
het Leven van de heilige Lambertus (vgl. Deschamps (noot 13), Nr. 71)
hebben een zeer verwante tekst, een vrijwel letterlijke vertaling van de Vita
Lamberti in de redactie van Nicolaus van Luik (ca. 1145) ; geinterpoleerde
passages op het einde gaan terug op de oudere Vita van Sigebert van Gembloers (ca. 1100) of op de oudste Vita (zoals ook R. van Hoecke in haar
Leuvense licentiaatsverhandeling, Tekstuitgave van het Middelnederlandse
Leven van de Heilige Lambertus (1972) al had vastgesteld). Het korte leven
van Lambertus in de Legenda Aurea gaat terug op de oudste Vita, recensie B
(vgl. B. Krusch, Vitae Landiberti Episcopi Traiectensis. In : Monumenta Germaniae historica Scriptorum Merovingicarum (MGSS rer Mer), VI, HannoverLeipzig 1913, 349-350) ; de vermelding van de concubine en haar broer Dodo
zijn echter aan de latere traditie ontleend. Deze versie is tenminste in een
deel van de mnl. en Ripuarische overlevering bewaard, zo in de incunabel
van G. Leeu, Gouda 1478 (Campbell Nr. 1755) en die van Ludwig van
Renchen, Keulen 1485 (Borchling-Claussen Nr. 86). Het Middelnederduitse
handschrift Hannover I, 189a, dat een omzetting van de Zuidmiddelnederlandse Legenda Aurea-vertaling is, bevat een versie die beduidend langer is
en de Vitae van Sigebert van Gembloers en van Nicolaus van Luik vooropzet,
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de verstekst is hier tot proza herschreven. Het verschijnsel dat versteksten in proza worden opgelost, komt in de 15e eeuw ook in andere
taalgebieden en bij andere verhalende en zelfs bij didactische literatuur voor.
2.3. Heiligenspelen
Het is twijfelachtig of bier van een groep gesproken mag warden,
omdat de documenten zo schaars zijn. Bekend is het Spel van SintTrudo van Christiaan Fastraets ("), een rederijkersstuk dat eigenlijk
uit twee spelen bestaat (midden 16e eeuw), en verder het Spel van
Sint-Evermarus ( 21 ), dat nu nog elk jaar op 1 mei te Rutten wordt
opgevoerd. Dit is echter als K. Meisen gelijk heeft, niet ouder dan de
18e eeuw ("). Het Evermarusspel heeft tot nog toe niet de aandacht
van de filologen, wel die van de volkskundigen getrokken. Ook voor
de ballade van Sint-Geertruiminne (die in verscheidene versies is overgeleverd) is er meer volkskundige dan literairhistorische belangstelling geweest. Het thema van deze ballade is in de 17e eeuw op verscheidene plaatsen dramatisch uitgebeeld, en deze opvoeringen concentreerden zich in het bisdom Luik, voor zover het om een processiespel ging volgens Gessler zelfs in het Loonse deel van het prinsbisdom (23).

hoewel uit enkele formuleringen blijkt, dat de schrijver ook de versie van
Jacobus de Voragine heeft gekend. Een verdere Lambertus-prozatekst (van
omstreeks 1466) bevindt zich in een handschrift van de Zuidmiddelnederlandse Legenda Aurea van de Stads- en Athenaeumbibliotheek te Deventer,
cod. 101.F.9. Hij vertoont de typische wijzigingen die bij een overname van
een zelfstandige legende in een legendariurn optreden : schrapping van de
proloog, inkorting van de vertelling met concentratie op de vita, schrapping
van het translatio-bericht en van de aangehangen mirakelen.
(19) Deschamps (float 11).
(20) Uitgave : G. Kalif, Trou moet blycken. Toneelstukken der zestiende
eeuw, voor het eerst naar de handschriften uitgegeven. Groningen 1889,
81-217.
(21) A. Cuppens, Het eeuwenoude drama van den marteldood van den
H. Evermarus, hersteld naar de oude overleveringen. Tongeren 1924, nadruk
1938.
(22) K. Meisen, Der Volksheilige Evermarus and das Evermarus-Spiel in
Rutten (Belgien). Rheinisches jahrbuch fur Volkskunde 11 (1960), 62-145.
(23) J. Gessler, La Legende du Chevalier voue au demon et sauve par Sainte
Gertrude. De Brabantsche Folklore 4 (1924/25), 221-301. Gessler lijkt mij
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3. Literairhistorische vraagstukken
De drie genoemde groepen heiligenlevens, die elkaar in de tijd opvolgen en zich formeel duidelijk van elkaar onderscheiden, zijn nooit
als eigen groepen literairhistorisch onderzocht. Ten hoogste zijn elementen van de eerste al in een ruimer Nederlands en in een ruimer
hagiografisch kader behandeld. Enkele afzonderlijke werken (Veldekes Servatius, de Kopenhaagse Lutgart en het Trudospel) zijn ook al
onderwerp van detailonderzoek geweest. Toch lijkt men bij de drie
groepen werken als zodanig telkens van een eigen literairhistorische
problematiek te kunnen spreken.
3.1. De verslegenden
Over deze groep weten we het meest. Het is de enige waarbij ik het
waag niet alleen problemen voor te stellen, maar ook een visie daarop
aan te bieden.
Veldekes Servatius is het absolute begin van de mnl. literaire overlevering, maar zoals nu wel als een verworvenheid van de literatuuren cultuurgeschiedenis mag worden beschouwd, is Veldekes werk in
een Rijn-Maaslands geheel te beoordelen, waartoe ook het aangrenzende deel van de Romania behoort. Tegelijk is echter Veldeke voor
de germaanstalige literatuur in dit gebied een centrale figuur en een
belangrijk vernieuwer geweest, wat past in de uitzonderlijk hoge bloei
van het geestesleven en de kunst in het Maasland in de twaalfde eeuw.
Er bestaat in de decennia voor Veldeke in het Rijnland al een berijmde
legendeliteratuur in de volkstaal (het Annalied, fragmenten van een
Keuls legendarium eigenlijk eerder een rijmbijbel een Egidiusen een Silvesterlegende, met wat goede wil ook de Spielmannsepen
Orendel en St. Oswald), maar die is zo anders, dat ten hoogste een
paar aspecten van de Servatiuslegende emit verklaard kunnen worden : de impuls tot het vervaardigen van een heiligenleven in de
volkstaal en – ten minste wanneer het Annolied als basis voor deze
veronderstelling sterk genoeg is – de keuze van een lokale heilige

wel op p. 277 een vergissing te begaan door een spel „De bekeeringhe vanden
ruddere", dat al in 1438 in het in de geschetste omgeving niet passende Tielt
(West-Vlaanderen) werd opgevoerd, met dit spel te identificeren. De mededeling in Vaderlandsch Museum 5 (1863), 29, waar hij op steunt, geeft daar
geen enkele aanleiding toe.
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tot held van het verhaal. De vormgeving van het gedicht, met een
omvang van een ridderroman (6229 verzen), een overduidelijke „tweefasenstructuur", waarbij de twee delen ongeveer gelijke lengte hebben, met een vervolmaking van de pas in het Rijn-Maasland in
gebruik gekomen korte verzen en voor het eerst met zuivere rijmen,
echter niet zoals in de Noordfranse legenden in strofen, is voor een
heiligenleven totaal nieuw. Kennelijk is de dichter bij Franse tijdgenoten in de leer gegaan, maar dan niet bij auteurs van heiligenlevens, want voor zover ik heb kunnen nagaan bieden Franse legenden van voor en gelijktijdig met Veldeke nets vergelijkbaars. Wel
heeft Veldeke de structuur van het ridderepos met de genoemde kenmerken overgenomen. In tegenstelling tot zijn Eneasroman, die evenals zijn Franse voorganger en verscheidene andere ridderepen een
korter eerste en een langer tweede deel heeft, een verhouding die hij
toevallig ook in de door hem gebruikte versie van de vita aantrof,
heeft hij ernaar gestreefd. een werkstuk met een uitgebalanceerde
tweedeling tot stand te brengen. Daarvoor moest hij in het eerste deel,
dat in de vita maar ongeveer half zo lang is als het tweede, breedvoeriger vertellen dan in zijn tweede stuk. In dit laatste liet hij
bovendien gedeelten weg : drie mirakels en ook de in zijn model
ingebouwde Monulfus- en Gondulfus-vitae. Daarvan hevelde hij dan
weer een paar kleine stukken over naar het eerste deel. Hoe Veldeke
erin slaagt, wezenlijk breedvoeriger te vertellen dan zijn vita, is vroeger al door Van Dam onderzocht (").
Als het toeval van de overlevering de literairhistorische verhoudingen niet scheef heeft getrokken, moeten we besluiten dat Veldeke met
dit werk de grondlegger van een regionaal beperkte traditie is gewarden. Voor zover ik weet bevat het gegeven lijstje van mnl. verslegenden alle bekende levens van inheemse heiligen in die literatuurvorm, die dus een Maaslands verschijnsel blijkt te zijn, dat het begin
overleeft van de omkering van de literatuur- en cultuurstroom, waardoor bet Zuidoosten in het Nederlandse taalgebied geintegreerd zal
warden. We kunnen vermoeden dat het aantal Maaslandse verslegenden grater is geweest dan wat we kennen : het is moeilijk voorstelbaar
dat uit de grote schaar Frankische heiligen alleen Trudo en niet b.v.
Lambertus of Hubertus in verzen zou zijn behandeld.
(24) J. van Dam, De letterkundige beteekenis van Veldeke's Servatius. Tijdschrift voor Nederl. Tad- en Letterk. 47 (1928), 202-250.
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Is er ook lets van Veldekes uitgesproken vormwil bij de legendendichters van de 13e (en 14e ?) eeuw te vinden ? Het minst is dat wel
het geval bij de Christina- en Lutgart-verhalen van Broeder Gheraert.
Dit zijn verslegenden van relatief bescheiden omvang, die getrouw
hun Latijns model volgen. De dichter is een gemoedelijk verteller,
die de versvorm met maximaal vier heffingen en zuiver rijm gebruikt
die in de decennia na Veldeke zich ook in het Westen algemeen heeft
doorgezet. Meer literaire ambitie lijkt mij de dichter van de Trudolegende te hebben gehad, die voor zover we dat kunnen beoordelen,
wezenlijk uitvoeriger vertelt dan zijn voorganger. Deschamps heeft
berekend dat ze vermoedelijk zelfs een stuk langer dan de Servatius
is geweest : hij spreekt van mogelijk 7700 verzen. Een zeer uitgesproken vormwil blijkt uit de Kopenhaagse Lutgart. Daarbij is niet zozeer
aan de driedeling van het werk „volgens de drie trappen of graden
van het ascetisch leven : het begin, den voortgang en de volmaaktheid" ( 25) te denken, want die heeft de auteur uit de vita van Thomas
van Cantimpre overgenomen, maar wel aan een aantal opvallende
constructieelementen in de twee bewaarde boeken als geheel en in de
afzonderlijke hoofdstukken, aan de verteltechniek en de hoogst merkwaardige opbouw van de verzen. Het gedicht verdient na de nu toch
gedeeltelijk sterk verouderde beschouwingen van Van Veerdeghem een
nieuwe gedetailleerde formele analyse. Dat kan hier uiteraard niet
gebeuren. Het zij voldoende bier aan te stippen, dat de Kopenhaagse
Lutgart in formeel opzicht een uitgesproken verzorgde en modern
indruk maakt.
Door Nederlandse en Duitse literatuurhistorici werd vroeger aangenomen dat er in het Maasland en aan de Nederrijn na Veldeke geen
continuiteit naar een hooghoofse letterkunde toe zou hebben bestaan.
Dit standpunt kan nu wel als achterhaald beschouwd warden, hoewel
de docurnenten der hoof se epiek na 1200 in dit gebied schaars blijven.
De haigiografische epiek levert echter een supplementaire steun voor
de stelling der continuiteit en ontwikkeling naar een hooghoofse vormgeving toe, die des te waardevoller is, omdat de thematische beperking in die epiek niet vanuit de westelijke vernieuwingen verklaard
kan warden die naar het einde van de 13e eeuw toe in het Maasland
hun eerste sporen nalaten.
(25) Van Veerdeghem (moot 9), XI.
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Wat de receptie van de verslegenden betreft, kan de hypothese
getoetst warden of die van mondelinge acrd is geweest, zoals algemeen bij middeleeuwse versepiek, ook met geestelijke inhoud, wordt
aanigenamen. Daarnaast kan vermoed warden dat de dichters in opdracht hebben gewerkt van personen die een mecenasfunctie vervulden. De Tru.dafragmenten bevatten over deze twee vragen geen informatie. In de vijf andere teksten zijn wel gegevens over het publiek
te vinden, in twee ervan oak over opdrachtgevers.
In Veldekes Servatius warden twee opdrachtgevers genoemd : een
gravin Agnes van Loon (3235-39 en 6178-79) en een „her hessel der
Custenaer" (3230), „Die doen der Costerijen plach" (6196). De
Veldeke-filologie heeft zich met beide personen al uitvoerig bezg
gehouden. Hier is het voldoende te constateren, dat we te maken
hebben met een lid van de adel en met een persoon die direkt betrokken was bij de cultus van de bezongen heilige. Dit laatste laat vermoeden dat het dichtwerk een rol speelde bij de volkse Servatiusverering aan zijn graf te Maastricht, b.v. am aan pelgrims te warden
voorgedragen. Plaatsen die bevestigen dat het om mondelinge voordracht ging, zijn v. 279 „Verhoert noch eyn scone dinck" en 5129
„Nu hoert hier die waerheit" ; meer bepaald bestaan de toehoorders
uit groepen mensen : v.v. 6208-11 „Amen des bidt heynrijck / In des
waren gods namen / Goede lude alle te samen / Die dit boeck hoeren
lesen". Zij zijn als latijnonkundigen ook geen clerici : Servatius moge
bij God als voorspreker optreden om te bereiken dat deze (177-181)
„moete mich gracie gheuen / Dat ich sinte Seruaes leuen / Alsoe moet
beduden / Den ongheleerden luden Alst god ende sinte seruaes
beteme". Mondelinge voordracht voor pelgrims lijkt dus wel zeker.
Een ander beeld krijgen we bij broeder Geraerts Christina. Hier
gaat het niet om een heilige die van wijd en zijd pelgrims aantrok,
maar am een huisheilige van het Sint-Truidense benedictinessenklooster. Wat de opdrachtgeefster betreft, „Van Hoye so heet si ionfrou
Femine" (35). Ceyssens heeft gemeend, deze dame te mogen identificeren met zuster Maria van Hoye, die tussen 1359 en 1386 „cellarierster" in het klooster van Nonnemielen is geweest ("), een
stelling die door Deschamps op chronologische gronden terecht wordt
( 26) L. Ceyssens, Poging om het Leven van Sinte Kerstine chronologisch
te situeren. tVersl. en Meded. Kon. Vl. Academie 1947, 77-94.
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verworpen ("). De consequentie hiervan is wel dat we over de
opdrachtgeefster niet meer weten dan het gedicht zelf kwij'twil. Zij
is (33-34) „een eersam ionfrou ende een vroede / een geesteleke ende
een goede", (45-46) „ende si ind cloester es dach ende nacht / daer
ionfrouwen in sijn" ; zij behoort dus wel degelijk tot het klooster
van Nonnemielen. De recipienten van het gedicht zijn in de eerste
plaats de nonnen van dit klooster ; zij zijn dat blijkens de geschiedenis van het handschrift ( 28) ook gebleven tot de opheffing ervan in
de Franse tijd. Verrassend is echter, dat het Christina-gedicht primair
niet bestemd was om voorgedragen, maar wel am gelezen te worden.
Broeder Geraert bidt in de proloog (61-62), „dat dit gedichte moet
troostelec wesen / den ioncfrouwen van Mielen als sijt lesen". De
epiloog bevestigt deze constatering, maar hij veronderstelt ook mannelijke lezers, die overigens inderdaad in het klooster aanwezig waren :
(1883-86) „O edele leserse ende lesere du / wie dat du best merc
dan nu / hoe wi verdonkert sijn als wi / de goede Kerstine aensien".
Het formuleachtig gebruik van het werkwoord horen in de afsluiting
van de proloog „Nu hoert hier na dan, is beginne" (154) lijkt mij
geen tegenbewijs voor de geponeerde receptie te vormen.
Het Sint-Truidense benedictinessenklooster had nog een tweede
huisheilige : Lutgart had twaalf jaar in deze kloostergemeenschap geleefd alvorens naar Wallonie te verhuizen. Haar leven te Sint-Truiden
vormt het kernstuk van het eerste der drie delen van haar vita.
Ongelukkig is juist dit deel in de Kopenhaagse Lutgart niet bewaard
en is het in de Amsterdamse Lutgart, die van hetzelfde handschrift
deel uitmaakte als de Christinaverslegende, deerlijk verminkt. Er is
echter genoeg van overgebleven om duidelijk te maken dat juist het
eerste deel uitdrukkelijk voor dit klooster was bestemd : driemaal
(v.v. 120, 137, 982) warden de nonnen ervan als „ionfrouwen van
Mielen" aangesproken, verder nog eenmaal (707) als „Gi ionfrouwen" en eenmaal (803) individueel als „O edele bruet Ons Heren
0 maght" ; tenslotte wordt in v. 960-966 bevestigd, dat door Lutgarts
voorspraak Maria's zegen op Mielen berust. Een overvloed aan gegevens dus, die geen enkele tegenhanger in het tweede deel en slechts
(27) J. Deschamps, Een Middelnederlandse prozavertaling van de „Vita
sanctae Christinae Mirabilis" van Thomas von Cantimpr g. Het Oude Land
van Loon 30 (1975), 69-103 (zie p. 77) en id. in de tentoonstellingscatalogus
Jan van Ruusbroec 1293-1381. Brussel 1981, 20-21.
(28) Zie daarvoor de inleiding van Bormans (foot 10).
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een enkele in het derde deel (782 „Ghi ionfrouwen van Mielen claeght
u leet") hebben. Indicaties over de manier waarop dit gedicht bestemd was om gerecipieerd te worden, zijn schaars. Zij zijn juist in
het tweede deel te vinden evenals in het Latijnse slotvers „Amen
dicant nun amnia" (964). Op mondelinge voordracht wijzen „Hoerd
nu dan ende verstaet mine woerd" (1050) en het „wildise horen" in
1053, dat een nieuw mirakel inleidt evenals het slot van het tweede
boek, waarin de dichter zegt dat hij wil gaan rusten eer hij aan het
derde boek begint, wat weliswaar letterlijk op de auteur betrokken
kan worden, maar ook wel als markering van een voordrachtpause
kan fungeren. Voor mijn gevoel suggereert ook de eerste aanspraak tot
de nonnen in het eerste boek mondelinge voordracht (1'20-122) : „O
ghi werde ionfrouwen van Mielen / valt op derde ende gaet knyelen /
aen roept met h(erten) dees heilege maght". Ik heb slechts een tegenargument gevonden, v. 938 „O ghi died leest, nu merct ende
siet" ("). Alles samen dus een verrassend resultaat : Van twee
teksten, die voor intern gebruik in hetzelfde klooster bestemd waren,
werd de ene gelezen, de andere voorgedragen. Ligt de verklaring voor
het afwijkende receptiepatroon bij de Christina in de extravagantie
van dit verhaal ?
Over de receptie van de Kopenhaagse Lutgart heeft Van Veerdeghem uit de tekst een aantal gegevens bij elkaar gelezen, die hij in
het elfde hoofdstuk van zijn inleiding bespreekt ("). Een opdrachtgever wordt niet genoemd ; stand zijn naam in het verloren eerste
deel ? De dichter beklemtoont sterk, dat ,,minne" tot de heilige hem
de pen in de hand gaf, een motief dat ook in Veldekes Servatius
voorkomt, maar in de Lutgart toch een veel sterkere nadruk krijgt. De
auteur schrijft voor mondelinge voordracht ; hij richt zich voortdurend
tot zijn publiek ; hij vraagt om stilte (III, 96-100) ; hij spreekt zijn
toehoorders herhaaldelijk aan als „gi heeren ende vrowen" of „gi
vrowen ende heeren". Zijn dat geestelijken zoals Van Veerdeghem
op grand van v. 11,11393 („Ghi closterliede") meent te mogen aannemen ? Een uiting als II, 13815-18 lijkt mij op een ruimer publiek

(29) Zie over deze problematiek in dit en het volgende gedicht thans ook
A. M. J. van Buren, Lutgart van Tongeren, in : Andiere structuren, andere
heiligen. Het veranderende beeld van de heilige in de middeleeuwen o.r.v.
R. E. V. Stuip en C. Vellekoop. Utrecht 1983, 115-132.
(30) Van Veerdeghem (noot 9), XXXIII-XXXVII.
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te wijzen : „want ic weet / Dat hir en sittet noch en steet / Noch man,
noch wijif in desen ringe / Die heft gehort van selker dinge". Daarop
wijst ook het slot van het tweede boek, waarin de dichter zijn toehoarders tot de volgende morgen wegstuurt, „want hir es gnoch /
Te tellne margen al den dach / Van din dis voert die maget plach"
(II, 14540-42), evenals de proloog van het derde boek, waarin o.a.
gezegd wordt, dat het publiek „van verren wedercomen" is (III, 42).
Heeft het werk bij deze bescheidener heilige een met de Servatius
vergelijkbare functie bij bedevaarders gehad ? Te Aywieres voor Dietse toehoorders ? Een keer spreekt de dichter de nonnen van dit Waalse
klooster zelf aan : „Ghi vrowen, die t Aiwires sijt / Begeven ende
dragt abijt / Met rechte mogdi danken sere / Den hogsten canine,
onsen Here / (...) / Van grater eeren ende vromen / Die u es van
Lutgarden comen" (II, 2979-86). Dit kan geen direkte aanspreking
zijn, maar is wel als een zaligprijzing te interpreteren waarin de
tweede persoon retorisch de functie van een derde heeft. Hetzelfde
komt voor in een berisping van hovaardige prelaten in II, 2127-36 :
„Hebdi vernomen, gi prelate / Die u verheffet boven mate / Dit
bispel, dat ic u vertrac / (...) Hebdi vemomen ende wale / Daeraf
onthouden mine tale ?" Op een aantal plaatsen van dit Lange gedicht
krijgt men ‘ de indruk dat afzonderlijke episoden werden voorgedragen ; zeer duidelijk is in dit opzicht het begin van het 23e hoofdstuk,
midden in het tweede deel : (7769-7772) ,.Die van Lutgarden gerne
ontfaen / Die tale mijn, hir sitten gaen / Bi mi ; ic sal hen noch
vertrekken / En schone exempel". Anderzijds wijst de dichter er in
de proloog van het derde boek op dat de voordracht van het tweede
zeer lang heeft geduurd, zodat er zelfs toehoorders knikkebolden.
Eigenaardig is wel, dat de dichter het helemaal op het einde een paar
keer over zijn lezers (niet zijn toehoorders) heeft (v.v. III, 5775,
5844) ; een keer gaat het am lezers en hoorders samen (III, 5763).
Gillis de Wevel tenslotte heeft zijn Leven van Sinte Amand eveneens voor mondelinge voordracht geschreven. Hij gebruikt zeer vaak
het stereotiepe „Nu hoort", „Nu mooighdi hooren", „Nu wilt hooren"
enz. Hij zet zijn toehoorders tot stilte aan (I, 1001). Latijnse citaten
wil hij „In dietschen talen ontbinden" (I, 314). Hij spreekt zijn
publiek aan als „Broeders" (I, 274) en „Ghi Gods vrienden" (I,
3592) en nodigt het op het einde uit : „Amen segt alle nu met mi"
(II, 6347). Dat is alles nogal vaag. Van een opdrachtgever is geen
sprake, wel van een vriend die hem gevraagd heeft, dat hij zijn naam
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zou meedelen (6348-50 en 6403-04), wat hij dan in 'de vorm van een
cryptogram doet.
Ik vat samen : De Maaslandse verslegenden zijn inderdaad geschreven om voorgedragen te worden. Een opvallende uitzondering is die
van de bizarre heilige Christina. Het publiek schijnt nogal verschillend
te zijn geweest : het varieert van een besloten kloostergemeenschap
tot brede pelgrimsscharen. Soros is de informatie over dat publiek
echter aan de vage kant.
3.2. De prozalegenden
Ik heb hierboven aangenomen dat de Maaslandse verslegenden van
inheemse heiligen tot het zuidoostelijke voorspel van de mnl. literatuurgeschiedenis behoren en bijgevolg in die geschiedenis een eigen
plaats bekleden. Kan men zo een eigen plaats ook opeisen voor de
latere prozalegende, die verschijnt op een ogenblik dat de integratie
van het Zuidoosten in een Nederlands taalgebied voor goed op gang
is gekomen .? We kunnen beginnen met te constateren dat de Nederlandse literatuurgeschiedenis zich om de vraag naar de plaats van de
middeleeuwse prozalegenden eigenlijk nog niet heeft bekommerd,
wat wel het gevolg is van het feit dat men ze als gebruiksliteratuur
heeft beschouwd. Dat zou voor een sociologisch en receptioneel gerichte letterkundige geschiedschrijving juist een argument moeten zijn
om er zich mee bezig te houden. Deze literatuurgroep is buitengewoon
populair geweest, zoals een voorbeeld kan verduidelijken. Deschamps
heeft alleen al wat de handschriften betreft, niet minder dan 24 mnl.
teksten met de Servatiuslegende gevonden, die tot elf verschillende
redacties blijken te behoren (31).
Het probleem van de Maaslandse prozalegenden vertoont een aantal
interessante facetten. Er is vooreerst de chronologie. Wanneer we van
het buitenbeentje Gillis de Wevel afzien, schijnt er een kloof van ten
minste een eeuw te gapen tussen de produktie van de verslegenden
en de oudste prozateksten. Valt de prozalegende in de volkstaal rond
1400 of nog later ineens uit de lucht en zo ja, hoe komt dat ? Of is
er continuiteit met een vloeiende overgang geweest ? Om dit te beoordelen zou een nader onderzoek van de versies der Amandus- en
Lambertus-legenden in de mnl. Legenda Aurea-overlevering van be(31) Deschamps (noot 15).
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lang kunnen zijn. Bij Lambertus lijkt zoals gezegd al vast te staan
dat de tekst van de oorspronkelijke versie in een deel van de overlevering in de volkstaal door een andere is vervangen. Als dit al vroeg
is gebeurd, kunnen we het begin van het creatievere stadium der
Maaslandse volkstalige prozalegende misschien een stuk de 14e eeuw
in schuiven.
Wat de oorzaken van de overgang van vers naar proza betreft, die
hoeven in principe geen andere te zijn dan in het aangrenzende Duitse
taalgebied, waar dit verschijnsel in de laatste jaren bestudeerd is door
Werner Besch en Volker Mertens ("). Het treedt daar evenals bier
niet alleen bij heiligenlevens op, maar ook bij andere verhalende en
zelfs bij didactische teksten. Echter zijn de hypothesen en constateringen van deze twee auteurs enerzijds te algemeen en anderzijds te
specifiek am ons van verder onderzoek ontslagen te kunnen achten.
Besch noemt vier mogelijke oorzaken voor de laatmiddeleeuwse afkeer van de versvorm : sociologische (verdeling van vers en proza
volgens de standen), het verschil in reproduktie (vers : mondelinge
voordracht, proza : stille lectuur), de regionale door het dialect bepaalde beperking van de rijmen, het verschil in adequaatheid van
uitdrukking en zaak met het probleem van de fictionaliteit (proza =
waarheid, verzen = leugen). Hij analyseert dan een reeks uitingen
van laatmiddeleeuwse auteurs, die aan deze hypothesen gewicht verlenen. Voor de beoordeling van de hier ter discussie staande problematiek lijkt mij vooral de volgende afleiding uit de citaten van
belang : „Kluge, differenzierte Sachverhalte vertragen den Vers nicht
(...) der Reimvers fiihrt oft dazu, die Materie, den Staff zu `winden',
was man mit `drehen, wenden, eine (andere) Richtung geben' iibersetzen darf (...), wobei notwendigerweise Dinge ausgelassen oder
hinzugefiigt werden miissen um des `Reimes' willen (...). Auf diese
Weise wird der Sinn verkiirzt (...) bzw. geradezu verfalscht (...),
ein Problem, das sich besonders gravierend bei der Ubertragung von
`heiligen' Texten stellt (...). In diesem Bereich prazisiert sich off en(32) W. Besch, Vers oder Proza ? Zur Kritik am Reimvers im Spatmittelalter. Festschrift Hans Eggers. Tubingen 1972 (PBB 94, Sonderheft), 745766. — V. Mertens, Verslegende und Prosalegendar. Zur Prosafassung von
Legendenromanen in Der Heiligen Leben'. In : Poesie und Gebrauchsliteratur
im deutschen Mittelalter. Wurzburger Colloquium 1978. Herausgegeben von
V. Honermann, K. Ruh, B. Schnell und W. Wegstein. Tubingen 1979, 265289.
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sichtlich erstmals der Gedanke einer originalgetreuen Wiedergabe
von Vorlagen, wie ihn das Mittelalter sonst nicht kennt and wie er
dann leicht auf `weltliche' Texte ubertragen werden konnte" (33).
Mertens onderzoekt drie prozaherschrijvingen van verslegenden in
het legendarium „Der Heiligen Leben" (met ongeveer 250 legenden)
en neemt aan dat dit legendarium bij de tafellezing in vrouwenkloosters werd gebruikt, en wel in een voordracht met zangstem in vrije
vorm, de z.g. accentus, d.w.z. de toon die o.a. bij epistel- en evangelielezingen werd gebruikt ; hij verwerpt daarnaast echter niet de opvatting van Besch dat proza een literatuurvorm voor stille lectuur was.
In ieder geval is de prozaoplossing van een versverhaal ook bij de
Maaslandse legende vertegenwoordigd, zoals Deschamps heeft laten
zien, maar er is in dit geval toch wel een opvallend verschil met de
voorbeelden van Mertens, aangezien voor zover we het kunnen beoordelen de prozaoplossing van de verslegende van Sint-Trudo niet
met zeer veel tekstinkorting gepaard gaat, zodat we 011S kunnen afvragen of deze bewerking wel een geschikte tekst voor een tafellezing
heeft opgeleverd. We hebben weliswaar ook hier met een legendarium
te maken, maar dan een van een ander type : vermoedelijk minder,
maar wel uitvoeriger legenden, en wel van regionale heiligen. Bij
dit alles mogen we niet uit het oog verliezen, dat de meerderheid
van onze prozateksten uit direkte vertalingen van versies van Latijnse
vitae en uit hun afschriften schijnt te bestaan. Er moet dus zeker ook
gevraagd warden hoe er vertaald is en of uit die vertalingen een vorm
van literaire ambitie en van waarheidsgetrouwheid blijkt.
Naast de tijd van ontstaan, de oorzaken van het subgenre, de recipientenkring en de bewerkingstechniek is zoals aangeduid ook de
geografie van het verschijnsel van belang. Er zijn immers ook buiten
het Maasland rand dezelfde tijd prozalegenden van regionale heiligen
ontstaan. Het is dus de vraag of de teksten waar het hier om gaat,
nog typisch Maaslandse kenmerken vertonen, b.v. door een opvallend
hogere frequentie van hun voorkomen, of ook door de manier waarop
ze overgeleverd zijn (zijn er elders ook legendaria met zulke concentraties van regionale heiligen ?) ( 34) of in formeel en inhoudelijk
(33) Besch (moot 32), 759.
(34) W. Williams-Krapp (German and Dutch Legendaries of the Middle
Ages : a Survey, in : Hagiography and Medieval Literature, A Symposium,
Odense 1981, 66-75 — zie p. 66 —) meent dat in vergelijking met de Duitse
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opzicht. Wat dit laatste betreft, lijkt het literair- en cultuurhistorisch
relevant te weten of de algemene orientatie op het westen, die zich
bij het opkomen van de prozalegende al voor een deel heeft voltrokken, kenmerken van de sterkere autochtone hagiografische traditie in
de volkstaal in ons gebied terugdringt of niet.
3.3. De heiligenspelen
Het derde probleem is dat van de plaats van de Maaslandse heiligenspelen in het laatmiddeleeuwse drama en zijn opvolgers. De eerste
indruk is dat het geen eigen plaats bekleedt. Worp noemt een reeks
opvoeringen van heiligenspelen uit de 15e en 16e eeuw die uit oude
stadsrekeningen bekend zijn ("). Daarin zijn de regionale heiligen
behoorlijk vertegenwoordigd (een Gommarusspel te Lier in 1442,
1462, 1475, 1479 en 1480, een spel van Sint-Rombout te Mechelen
in 1494, een van Sint-Godelieve te Tielt in 1519 en te Veurne in
1550). Maaslandse heiligen ontbreken echter. Dat zal wel het gevolg
zijn van de onevenwichtige stand van het onderzoek. In Hummelens
„Repertorium van het Rederijkersdrama 1500 - ca. 1620" warden in
elk geval de twee handschriften van het Spel van Sint-Trudo als enige
overgeleverde dramatische teksten over inheemse heiligen genoemd.
Meeus, „Repertorium van het ernstige drama in de Nederlanden
1600-1650" levert niets op. In 1932, 1940 en 1941 hebben H. H.
Knippenberg, J. Notermans en M. Heijer lijsten van stukken gepubliceerd die in een aantal Limburgse plaatsen in de 15e en 16e eeuw
zijn opgevoerd ("). Het gaat in de regel om vrome Bingen, maar
titels over Maaslandse heiligen ontbreken. Wel noemt Heijer opvoeringen der legenden van twee universele heiligen, Sint-Jacob en SintJan, die te Weert in 1525 en 1532 hebben plaatsgehad zij zullen
nog wel bij de laatmiddeleeuwse traditie hebben aangesloten. Wanneer op het einde van de 16e eeuw te Maastricht een vijftal legenda„the Dutch legendaries have a much stronger tendency to concentrate on the
lives of locally venerated saints than do their German counterparts”. M.i.
gaat het meer am een tegenstelling tussen het Maasland en andere gebieden.
(35) J. A. Warp, Geschiedenis van het drama en het tooneel in Nederland.
Deel 1, Rotterdam z.j., 34 v.v.
(36) H. H. Knippenberg, Oude spelen in Limburg. Tijdschrift voor Tad
en Letteren 20 (1932), 277-279. — J. Notermans, Toneel in de Maasgouw
van 1100 tot ± 1800. Id. 28 (1940), 81-109. — M. Heijer o.f.m., lets
over middeleeuws toneel. Id. 29 (1941), 126-131.
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rische stukken worden opgevoerd, echter weer niet over regionale
heiligen – 1589 Bekering des Jongelings door Sint Jan, 1591 Verbanning van Sint Chrysostomus, 1598 Spel van Petrus de Tollenaar, 1599
Verovering van het Heilig Kruis door Heraclius, 1600 Geschiedenis
van Sint Alexis –, hebben we met voorbeelden van contrareformatorisch schooldrama te maken, dat in zijn motieven op de oude gebruiksliteratuur over heiligen teruggrijpt. Worp noemt echter twee Latijnse
schooldrama's over Lambertus, een van Holonius uit 1556 en een van
Vernulaeus uit 1630 ( ?) (").
De 17e en 18e eeuw leveren in de genoemde lijsten en in die van
De Baere-Gessler ( 38) Been titels van heiligenspelen in Limburgse
plaatsen op. We weten nochtans, dat „het misterie- en heiligenspel,
ook toen de moraliteit het tooneel beheerschte, niet geheel verdwenen
(is) ; het heeft zich staande gehouden, de mededingster overieefd en
is later weer tot zekeren bloei gekomen in de Zuidelijke Nederlanden". „De heiligenspelen waren bijzonder talrijk", zegt Worp (39),
hoewel in de lijst die hij uit Van der Straeten (40) overneemt, het
Maasland met een schamele heilige (Hubertus) heel zeker niet opvalt. Toch kan ik mij niet van de indruk ontdoen dat in die tijd, die
voor het cultiveren van het legendarische in intellectuele kringen
minder geschikt was, juist in die streek in het spel van vooral regionale
heiligen een stuk „gesunkenes Kultur igur is overgebleven. Er is niet
alleen het spel van Sint-Evermarus te Rutten ; Notermans noemt ook
een spektakel van Sint-Joris met de Draak te Schulen, dat rand 1700
onder de druk van vrome priesters werd afgeschaft ("). Het is inderdaad mogelijk, dat sporen van een vroegere culturele samenhang van
een gebied na een heroriatatie nog eeuwen lang in de volkscultuur
blijven hangen. Hier zou 'de literatuurgeschiedenis de hulp van de
volkskunde moeten krijgen. Belangrijk zijn in dit verband de gegevens die Gessler uit de Historia S. Gertrudis (1637) van de Leuvense
abt Josephus Geldolphus van Ryckel mededeelt ("). Deze vermeldt,
dat in zijn tijd opvoeringen van een spel van Sint-Geertrui en de
(37) Worp (noot 35), 217 en 228.
(38) C. de Baere en J. Gessler, De Roode Roos. Geschiedenis der Hasseltsche Rederijkerskamer. Limburgsche Bijdragen 10 (1912), 21-132.
(39) Worp (noot 35), 69 en 71.
(40) E. van der Straeten, Le theatre villageois en Flandre. Bruxelles 18812.
(41) Notermans (noot 36), 84-85.
(42) Gessler (foot 23), 277-282.
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ridder (de Sint-Geertruiminne dus) werden gegeven te Leuven, te
Landen en te Kuringen. De rederijkerskamer „De Goudbloem" van
Borgloon had een stuk over deze heilige op haar repertoire. Zij ging
elk jaar de zondag na Pinksteren naar de processie te Hendrieken,
waarin een beeld van de heilige Gertrudis werd rondgedragen en
beeldde er een scene over deze heilige uit. Op Pinkstermaandag trok
in Kuringen eveneens een processie met een beeld van de heilige
Gertrudis uit ; hier staat vast, dat de uitgebeelde scene weer die van
de heilige en de ridder was. Gessler voegt daar aan toe, dat te Nijvel
zelf nog in de eerste helft van de 19e eeuw deze scene in de processie
werd gespeeld. En daarmee zijn we al dicht bij onze tijd gekomen.
Tenslotte zou onderzocht moeten worden, in hoeverre een opvallend
verschijnsel uit de jaren twintig tot vijftig van onze eeuw uit zo een
eventuele traditie kan worden verklaard : in het amateurstoneel resp.
in de volkse bloei van het massaspel en het spreekkoor uit die periode
is ook het Maaslandse heiligenspel vertegenwoordigd. Mij zijn de
volgende gevallen bekend : in Maastricht werden in de jaren twintig
openluchtspelen over de heiligen Servatius en Lambertus van Chretien
Mertz opgevoerd ( 43). Te Rutten ging de dichter August Cuppens
zich in 1924 met het Evermarusspel bemoeien en gaf het een nieuwe
inkleding, helaas zonder dat de oude schriftelijk werd gefixeerd,
zodat we vandaag met betrekking tot zijn vroegere gestalte voor een
groot deel op gissingen zijn aangewezen ("). Te Sint-Truiden kwam
het nog in 1950 tot grootse Sint-Christinagedenkfeesten, waarvan het
centrale element een massaspel over de heilige van de hand van Jozef
Boon was ("). Voor de eerste twee van de genoemde spelen neemt
Knippenberg aan dat hiermee getracht werd, „een oude traditie in
Limburg weer te doen herleven" (46)) ;toch moet de vraag worden
gesteld of er in Maaslandse heiligenspelen van de twintigste eeuw
geen invloed is van de volkse enscenerinigen van zulke stoffen door
Henri Gheon, die een zestigtal heiligenlevens voor het toneel bewerkte en die zelf met zijn Compagnons de Notre-Dame in de pro-

(43) Knippenberg (noot 36), 279.
(44) Cuppens (foot 21). Over de verhouding van het traditionele spel tot
Cuppens' bewerking zie Meisen (noot 22), 100 v.v.
(45) Zie : Christina de W/onderbare. Gedenkboek 1150-1950. Studies en
essays ander leiding van P. Clerinx C.s.s.R. Leuven 1950.
(46) Knippenberg (foot 36), 279.
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vincie opvoerde. Om in de afhankelijkheidsproblematiek klaar to zien
is een inventarisering van die modern stukken, voor zover het nog
lukt een verzameling van de teksten en een analyse ervan noodzakelijk.
We kunnen deze problematiek tot besluit al vragend samenvatten.
Heeft er een Maaslands laatmiddeleeuws heiligenspel met eigen trekken bestaan ? Is het Maaslandse heiligenspel sedertdien wel zo onbeduidend geweest ? Loopt er ,geen latente rode draad van het legendarische rederijkersspel via het legendarische volkse actiespel en eventueel via het schooldrama in het Latijn en in de volkstaal naar het
amateurstoneel met legendarische thema's en het legendarische volkse
massaspel uit de twintigste eeuw ? Wel lijkt het nauwelijks mogelijk
dat de stukken uit onze eeuw in het besproken gebied – afgezien van
de keuze van hun held – zich nog zouden onderscheiden van gelijksoortige toneelvormen in aangrenzende gebieden.

EEN NIEUWE BREDERO
door
C. A. ZAALBERG
Buitenlands Erelid van de Academie

In de hieronder afgedrukte namiddaglezing, gehouden op 18
april 1984, heeft de schrijver getracht, een overzicht te geven
van de veranderingen die het beeld van G. A. Bredero in de
laatste jaren heeft ondergaan. Hij brengt geen verslag uit over
al dat vele .wat sedert de herdenking in 1968 — vooral in de
reeks Werken van Bredero ander redaktie van Garmt Stuiveling
— is gepubliceerd en plaatst zich, doordat hetgeen volgt geen
artikel maar een rede is, waarschijnlijk op een minder objectief
standpunt dan men in de wetenschap gewend is. Bovendien :
met de neus op de feiten zitten vertekent allicht de proporties.

I
Garbrand Adriaenszoon Bredero was in het begin van de 17de eeuw
een Amsterdamse gemeente-ambtenaar en ook een schilder, voor wie
de kunstgeschiedenis zich alleen interesseert omdat zijn toneelstukken
en liederen aanleiding zijn geweest tot nogal wat schilder-, graveeren etswerk van andere kunstenaars. De roem van Bredero berust
uitsluitend op zijn dichtwerk. Behalve tweehonderd liederen, sonnetten en gelegenheidsgedichten hebben we van hem kluchten, blijspelen
en emstii ge stukken. Hij wend betrekkelijk veel gespeeld in de 17de
eeuw, raakte bijna vergeten, en kwam honderd vijftig jaar geleden
weer te voorschijn. Een Engelsman, Sir John Bowring, en een verder
niet zeer bekend geworden Harry S. van Dijk hebben in hun Batavian
Anthology (London 1824) de aandacht gevestigd op zijn lyriek ; maar
die is pas veel later good in de belangstelling gebracht door de bloemlezing van Albert Verwey (Amsterdam 1893). Het komische toneelwerk enthoesiasmeerde omstreeks 1840 Bakhuizen van den Brink en
Potgieter, terwijl Matthias de Vries en weldra Jonckbloet het ernstige
meer waardeerden ; het komische interesseerde De Vries, en zijn
school tot en met F. A. Stoett, wegens de woordenschat. In 1885
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durfde men Bredero's derde eeuwfeest te vieren door een van zijn
blijspelen ten tonele te brengen – u gelieve hierbij te bedenken dat
nog pas vier jaar te voren bij de Hooftherdenking de Warenar gespeeld was in een ingrijpend kastigerende bewerking van Alberdingk
Thijm. In 1890 verscheen een geannoteerde editie van het volledige
werk van Bredero en sindsdien heeft hij een ereplaats gekregen onder
onze klassieken.

II
De levensdraad van Garbrand is gespannen tussen twee rampjaren.
Hij is geboren in 1585 en overleden in 1618 - nog juist voor de
arrestatie van Oldenbarnevelt en van Hugo de Groot en zijn medestanders. Gelukkig dat hij daar niet van geweten heeft. Hij kende
Hugo de Groot. In een briefje aan Pieter Corneliszoon Hooft (men
zie Deel I van H. W. van Tricht's uitgave van diens Briefwisseling,
Culemborg 1976, blz. 271) meldt Bredero dat hij op een bruiloft
Grotius heeft ontmoet en dat hij de „lustige" man zonder moeite
gewonnen heeft voor het plan om eens op het Muiderslot aan te
komen. Het handschrift van die brief hebben we niet, we hebben
volstrekt geen handschrift van Bredero op een paar ondertekeningen
na en een klein, niet oorspronkelijk rijmpje. Maar de tekst van die
brief wordt voor echt gehouden ; het is ook helemaal niet zo onwaarschijnlijk dat de pensionaris van Rotterdam en de schoenmakerszoon
uit Amsterdam mekaar in een groot gezelschap ontmoet hebben en
dat Bredero mede gebruik gemaakt heeft van zijn relatie met Hooft
om een gesprek met zo'n beroemde (vooral Latijnse) dichter, aan wie
hij zijn Rodd'rick ende Alphonsus opgedragen heeft, op touw te
zetten.
Hiermee zijn we beland bij de maatschappelijke positie van Bredero.
Zijn vader was een welvarend schoenmaker en hijzelf bekleedde het
ambt van kollekteur van de impost op de bieren (een bewijsstuk uit
1610 is gereproduceerd door Garmt Stuiveling, Memoriaal van Bredero, Culemborg 1970, blz. 101). Bovendien is hij vaandeldrager van
zijn schuttersvendel geweest : een „Eeren-Ampt" dat hem zijn verantwoordelijkheid zeer deed voelen, blijkens een gedichtje op blz. 519
van onze editie van het Groot Lied-boeck (I, Culemborg 1975). Hij
lijkt in niets op het type van de bohemien, voor wiens levensstijl
Carel van Mander de jonse artiesten zo waarschuwt : het spreekwoord
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„hoe schilder hoe wilder" moest vergeten warden, zegt hij in Den
Grondt der edel vry Schilder-const (strofe 23 van het eerste Capittel),
en de mensen moesten zo'n andere indruk krijgen van die jonge
kunstenaars, dat ze gingen zeggen : „hoe schilder hoe stilder". Bredero
woonde voorzover ik weet tot zijn dood bij zijn ouders in, hij was op
zijn drie€ndertigste nog steeds ongetrouwd – we weten maar al te
goed dat hij blauwtjes 'heeft gelopen. De oorzaak claarvan, vermoed
ik, zal geweest zijn dat hij maatschappelijk naar boven keek inplaats
van horizontaal. Hij deed dat niet alleen bij meisjes, hij heeft wel
lets van een snob.
III
Toen men zich in de vorige eeuw ging interesseren voor het werk
van Bredero, kwam de behoefte op aan kennis van zijn persoon en
zijn levensloop. Daar was niet veel over te vinden, dus ging men
zijn leven en zijn persoon samenflansen uit pseudo-gegevens die men
in zijn dichtwerk bijeenzocht. Een van de grootste fouten was daarbij
dat men iedere ik-figuur uit zijn liederen, behalve dan diegene die
onmiskenbaar vrouwen of meisjes waren, identifieerde met de persoon van Garbrand Adriaenszoon Bredero. Terwijl het heel duidelijk
is dat die liederen gezelschapsliederen zijn, geen intieme belijdenissen
zoals „Dien avond en die rooze" of Albert Verwey's gedichten bij de
dood van Stefan George. Bredero kreeg zijn eerste litteraire vorming
in een rederijkerskamer, waar het voordragen alles was ! En : hij
leefde in een tijd toen het zingen van liederen, ook in de huiselijke
kring, een belangrijke plaats in de rekreatie innam ; zie de inleiding
van drs. F. H. Matter in het door hem bewerkte Deel III van de
editie van het Groot Lied-boeck (Den Haag 1979).
Toch is de autobiografische interpretatie lang de methode geweest
om de dichter van een biografie te voorzien. Ik zal u een voorbeeld
geven. In een bekend lied (Groot Lied-boeck Deel I, blz. 365-367)
somt de „ik" een reeks meisjes op waar hij verliefd op is geweest ; hij
wenst wel dat hij zich aan een kon houden, maar zijn hart is te
licht, „'t Lust altijd na wat vars, Verandering is goed, 't Nieuw
maakt ('hem) 't oude wars, ... 't Oog doet (hem) kort beminnen
Een frisse zuivre maagd, Een bruinoogd' koninginne Heeft deez' weer
haast (` gauw') verjaagd" waarop haar persoonsbeschrijving volgt,
„Doe heb ik uitverkoren (...) Een deugd-rijk', welgeboren, beschei-
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den wijze vrouw" en daarna „een meisjen aardig Van minnelijk gelaat, Van Leven heel eerwaardig, Van middelbare staat" en nog in
1929 heeft de grondige kenner J. A. N. Knuttel in Deel III van zijn
eenmans-editie van de ;Werken van G. A. Bredero dergelijke gegevens
als grondslag genomen voor de chronologie van de gedichten.
Een ander voorbeeld. Het levenseinde van Bredero was vroeger
heel ellendig. Hij is in januari 1618 door het ijs gezakt en heeft „met
zijn lenden in het water gezeten", hij meldt het zelf in een brief.
Daardoor was hij enige tijd „niet wel te pas" en moest zijn kamer
houden, „dapper verkoud" (bij Knuttel, Deel III, biz. 488-489). Op
23 augustus van hetzelfde jaar is Bredero gestorven. Dus, konkluderen
sommigen, zelfs, met aarzeling, Knuttel, hij moet meer dan een half
jaar hebben liggen wegkwijnen. Dat hij in 1618 nog heel produktief
is geweest en zijn dood volgens een van de lijkdichten „onversiens"
kwam, volgens een ander „op 't onversienst" (Stuiveling, Memoriaal
blz. 181-182), kon men verwaarlozen omdat men een biecht van de
stervende dichter bezat, waarin hij God bad : „Och ! ik ben uitgeteerd
en ga met smart betreden Den al,gemenen weg van d'ouden lang
verleden. ... Het sterven is mij lief, is 't U behaaglijk nu." De uitgever Cornelis vander Plasse, die ongetwijfeld ieder blaadje papier
dat door Bredero beschreven was, na de dood van de dichter gedrukt
heeft, – waarvoor we hem dankbaar moeten zijn, al hebben we kritiek
op zijn presentatie – zette deze aangrijpende poaie helemaal achteraan in de vrome slot-afdeling van het Groot Lied-boeck (Amsterdam
1622). Zo bleven de lezers tranen storten, totdat kollega Keersmaekers kwam, die kon aantonen (Spiegel der Letteren XI = 1968/69,
blz. 81-97) dat bier niet Bredero zijn lot beklaagde, maar een edelman die met zijn jonge geliefde op een onbewoond eiland terechtgekomen was en vitaliteit miste om voor hun om,gekomen stamhouder
een remplacant te verwekken. U weet het nu waarschijnlijk alien :
Bredero heeft op verzoek van Reinier Telle, die verscheiden delen van
de Histoires Tragiques van Belleforest vertaald heeft, de verzen daaruit overgebracht in dichtvorm. Dat is onbekend gebleven tot Keersmaekers het wereldkundig maakte.
Na dit alles is hetgeen Dirk Coster, in die mooie bloemlezing De
Nederlandsche pazie in honderd verzen (1ste druk, Arnhem 1927,
blz. XLV), met verstikte stem uitsnikt over „de Dmitri Karamazov
van de Hollandsche litteratuur", alleen nog maar te lezen als een
zeer schoon geschreven kurioziteit. Ik wil daar mijn eigen opvatting
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tegenover plaatsen, mogelijk wat kras geformuleerd. U kent alien het
gedichtje van Bredero dat mij het allerliefste is, het lied dat vervuld
is van teleurstelling over de verlokkingen der wereld, die ons zo
kunnen misleiden : „Wat dat de wereld is, Dat weet ik al te wis,
God beter 't, door 't verzoeken" d.w.z. door de ervaring.
Och God, ik heb te blind
En al te zeer be hind
De dingen die mij schaadden.
Een hoofd vol wind en wijn,
Een hart vol zuchts ( = vervuld van ziekte) en pijn,
Een lichaam gans vol kwalen
Heeft Venus en de kroes
Of zelfs die leide droes ( = Of de duivel zelf)
Mij dikwils doen behalen.

Het is duidelijk wat voor iemand zich hier uitspreekt, in wat voor
toestand van gemoed en geest. Maar ik heb geen behoefte am het
voor een aktueel zelfportret te houden. Het kan er een zijn, het
gedichtje op de spanning tijdens het opmarcheren met het schuttersvaandel b.v. is ook heel persoonlijk, maar dat is geen lied om te
zingen, zoals dit.
fic spreek uit mijn eigen naam, en niet namens het in gelukkige
vriendschap kibbelende vijftal dat de kommentaar op het Groot
Lied-boeck heeft samengesteld. Maar ik merk wel op dat tot mijn
grate voldoening iedere keer als in een minnelied de eerste persoon
enkelvoud wordt gebezigd, de toelichting (voorzover nodig) spreekt
van „de minnaar" en niet van „de dichter". Dat betekent een ommekeer in de interpretatie.

IV
Niet alleen door de ontdekking van Keersmaekers was het herdenkingsjaar 1968 memorabel. Het vormde het begin van een periode
van 17 jaar, die als alles meewerkt zal warden besloten in het andere
eeuwjaar 1985, waarin het laatste deel moet verschijnen van de reeks
,Werken van Bredero, die kollega Stuiveling zo doelbewust en doeltreffend redigeert. Het eerste deel, Rodd'rick ende Alphonsus, verscheen in 1968, teigelijk met de opening van een tentoonstelling in
de U.B. en de onthulling van een monument op de Nieuwmarkt in
Amsterdam.
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Eer Keersmaekers het zogenaamde romantische beeld van Bredero
had doen schudden op zijn grondvesten, was er al een waarschuwing
tegen verschenen, namelijk in het proefschrift van J. P. Naeff, tot
stand gekomen onder leiding van P. Minderaa : De waardering van
Gerbrand Adriaenszoon Bredero (Gorkum 1960). In 1968 bleken de
tijden verder gerijpt. Verontschuldigt u me als ik bij wijze van voorbeelden drie bijdragen van mezelf noem. Een gastkollege in Cambridge gaf me gelegenheid om een belangstellend publiek in kennis
te stellen van de vondst van Keersmaekers, die zoals u weet is uitgelopen op het deel Vertaalde Gedichten in de meergenoemde reeks
Werken van Bredero (Den Haag 1981), en voor de neerlandici aan
de universiteit van Londen heb ik hetzelfde gedaan. In een televizieprogram van Marijke Ferguson en Joost Tholens, gewijd aan de
herdenking van Bredero, kreeg ik mijn kans om korte metten te
maken met de autabiografische opvatting van liederen die daar niet
het recht toe geven. In het speciale nummer van De Nieuwe Taalgids
ter ere van mijn oudere studievriend en promotor W. A. P. Smit ten
slotte stelde ik in een kort opstel een paar „retouches aan het beeld
van Bredero" voor (jaargang LXI, blz. 43-47 van de afzonderlijk
gepagineerde aflevering), waarvan de belangrijkste gericht was tegen
een uitspraak van mijn leermeester Huizinga in zijn boek over Nederland's beschaving in de 17de eeuw. Bredero, zegt de grate kultuurhistoricus daar, „staat onder al onze dichters misschien het meest los
van de humanistische geleerdheid, die bijna alle poezie moest kruiden" (Verz. Werken II, blz. 469). Wel precizeert Huizinga verderop :
„Niet los van de Renaissance wel te verstaan" (stel u voor ! Bredero
was in het renaissancistische Schilder-boeck van Carel van Mander zo
thuis als in zijn broekzak, en mijn opvolgster wijlen Sonja Witstein,
de Renaissance-specialist, heeft aan niemand zoveel aandacht besteed
als juist aan hem) – maar toch kan die formulering „los van de
humanistische geleerdheid" misverstand wekken. Ik geef twee illustraties.
In een van de omvangrijke bruiloftsdichten, waarvan sommige stijf
staan van antieke goden en godinnen, vinden we een ontlening aan
het Symposion van Plato, namelijk die schildering door Aristofanes
van de oorspronkelijke mensen, die door de goden gespleten zijn
zodat sindsdien de helften mekaar terugzoeken : Aristofanes z'n verklaring van de eros (Symp. 189 d-191 d). Sterker is het volgende
geval. In een gedeelte van het drama Angeniet dat aan Bredero toe-
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geschreven moet worden, zegt een Jong ridder tegen de hoof dfiguur
dat ze hem te zeer looft. Daarom zegt hij „met Hector" : „'t Is loffelijk geloofd van geloofden te wezen, Maar &c." (Angeniet, ed. P. E. L.
Verkuyl, Den Haag 1982, blz. 156). Ik betwijfel dat velen van u in
die aanhaling een woord van Hector herkennen. Ik in elk geval moest
latinisten ervoor in de arm nemen. Die vonden het antwoord. Uit
een verloren drama van Naevius, Hector proficiscens, wordt zowel
door Cicero meermalen als door Seneca in een brief geciteerd : „Laetus
sum laudari me abs te, pater, a laudato viro." (Zie ook Groot Liedboeck I, blz. 281, en II, blz. 332.)
V
U vraagt natuurlijk : Hoe komt Bredero daaraan ? Ja, dat weet ik
ook niet. Wel weet ik dat hij in een brief aan Carel Quina, zijn vriend,
zoveel antieke sententien over de vriendschap vermag op te sommen
(Werken ed. 1890 III, blz. 157-160 ; ed. Knuttel III, blz. 474-478),
dat hij ze alleen maar uit een citatenverzameling kan hebben. Maar
er is nog iets. We zagen al dat Bredero in relatie heeft gestaan tot
Hooft, met wie hij zich in de Oude Kamer d'Eglentier verdienstelijk
heeft gemaakt alsook voor de Nederduytsche Academie, voorts tot
Grotius en tot Reinier Telle, de gewezen rector van het Latijnse school
te Zieriksee. Drie latinisten. Hij kende behoorlijk Frans, maar van
kennis van het Latijn geeft hij zelden blijk. Zijn ouders hoorden niet
tot die bevolkings,groepen die hun zoons naar het Latijnse school
stuurden. Kennis uit de eerste hand van de Latijnse letterkunde miste
Bredero dus. Maar toch, in een woord vooraf bij zijn adaptatie van
de Eunuchus ander de titel Moortje, verklaart 'hij dat hij Terentius
beminde eer hij hem zag. Hij moet dan wel veel met gestudeerde
lieden gesproken hebben over die verheven en voorbeeldige antieke
poezie. Hoeveel hij aan het verkeer in letterkundige kring te danken
had zowel voor zijn ontwikkeling als voor zijn sociale positie, proeven
we zo duidelijk in de voorrede voor Rodd'rick en Alphonsus, van het
gewichtige jaar 1616 : „ik (wil) u vrijmoedig belijden dat ik van mijn
kindse benen of boven alle andere zoete tijdkortinge de liefelijke
Poezie hebbe verkoren, ende alleszins ( = overal of steeds) alzulke
gezellen gezocht en bemind die mij hierin gelijk waren, om met haar
in plaats van andere ongeoorloofdheden te onderhandelen" d.w.z.
te praten met liefhebbers van poezie inplaats van me over te geven
aan afkeurenswaardi,ge bezigheden, „waarin ik waarlijk zo gelukkig
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ben geweest .dat ik tot tegenwoordig toe der bester gezelschappe
hebbe genoten, zowel van kunstig en zinrijk rijmen als van treflijkheid van staat" (ed. C. Kruyskamp, Zwolle 1968, blz. 74). Zulke
kontakten konden leiden tot het apdragen van Moortje en vervolgens
Spaanschen Brabander aan Jacob van Dyck, de mecenas aan wie
Petrus Scriverius zijn uitgaaf van de Nederduytsche Poêmata van.
Daniel Heinsius heeft opgedragen. je publiceerde zo'n opdracht natuurlijk niet als je niet zeker wist dat het geschenk welkom was. Ik
kan het me niet anders voorstellen of de aanvaardbaarheid van die
Amsterdamse burgerjongen voor de Haarlemse aristokraat, gezant
van de koning van Zweden, school ander meer in Bredero's houding
tegenover wat toen de normen in kunst en letteren waren. De begaafde en originele Amsterdammer was recu, werd aanvaard, in die Leidse
wereld waar hij volgens Huizinga los van stond : de humanistische
geleerden namen hem ernstig. Het krachtigste argument daarvoor
kennen alle vrienden van Bredero alweer sedert 1968. In een herdenkingsrede in de Senaat van de Universiteit van Amsterdam waagde
Prof. de La Fontaine Verwey de veronderstelling dat de eerste druk
van het Geestich Liedt-boecxken (1616) ter perse zou zijn gelegd op
initiatief van de Leidse humanist Petrus Scriverius (zie A. G. H. Bachrach e.a., Rondom Bredero, Culemborg 1970, blz. 20 en vooral de
bijbehorende noot op biz. 23), en dr. P. Tuynman heeft dat in 1977
nog waarschijnlijker gemaakt (Quaerendo VII, blz. 42-43) ; drs. B.
van Seim voegde het volgende jaar bier weer een versterkend gegeven
aan toe (Dokumentaal VII, blz. 17). Als het waar is dat Scriverius
achter die Liedboekpublikatie gezeten heeft en het lijkt wel heel
waarschijnlijk dan heeft hij daarmee iets nog opmerkelijkers gedaan
dan hij het vorige jaar gedaan had met het uitgeven van de Nederduytsche Poêmata van Daniel Heinsius : een bundel Nederlandse
poezie van een auteur was iets nieuws geweest, maar de „Theocritus
a Ganda" was een Leidse hoogleraar en bekend als dichter in het
Latijn, Bredero was wel een bedenkelijker beschermeling en er was
nog meer durf en originaliteit voor nodig. Scriverius heeft zijn eventuele aandeel in de onderneming niet aan de grate klok gehangen,
neem ik aan ; een aanbevelend woordje met de initialen P.S. zal niet
in die eerste druk van het Geestich Liedt-boecxken te vinden zijn geweest, anders had ons voorgeslacht het wel de moeite waard gevonden
een paar exemplaren aan de nakomelingschap door te geven.
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Een Amsterdams kluchtspelschrijver, ontworsteld aan de rederijkerij, ander de geleerde Leidse vertegenwoordigers van de Nieuwe
Tijd, stellig in persoonlijk kontakt met „den roemruchtigen Grieksen
ende Latijnsen leermeester Daniel Heyns en den vermaarden en waarachtigen = waarheidslievende) geschicht-schrijver Peter Schryver,
(z)ijne vrunden", die hij „gemind en geliefd" heeft eer hij ze „wit
zag of kon" ! Met die wereld verbonden, kon Bredero in datzelfde
jaar 1616, waarin hij Rodd'rick ende Alphonsus voorzag van de
opdracht aan Hugo Grotius waaruit de aangehaalde woorden afkomstig zijn, zijn Moortje opdragen aan de hooggeplaatste Jacob van
Dyck, zoals Scriverius had gedaan met de bundel van Heinsius. In
1618 bleek diezelfde mecenas oak bereid am de opdracht van de
Spaanschen Brabander te aanvaarden.
In die wereld moeten we de dertigjarige Bredero wel degelijk zien,
zij het uit de verte kontakt houdend met die verheven figuren. Al kon
hij de klassieken niet lezen, hij werd daar erkend am zijn aanleg.
ingenio naturaque valet, zullen de Leidse humanisten tegen mekaar
gezegd hebben. U wilt wel geloven dat het mij als muziek in de
oren klank toen ik hoorde dat kollega Keersmaekers een lezing heeft
gehouden over Bredero en de klassieken, nog wel in het hol van de
leeuw : het Klassiek Verbond in Antwerpen.
En, om nog even terug te komen op die woorden van Hector :
„'t Is loffelijk, geloofd van geloofden te wezen", het lijkt me heel
we! mogelijk dat Bredero het citaat als aanmoediging te horen heeft
gekregen uit de mond van een van zijn Leidse begunstigers.

VI
Het is een getuigenis voor Bredero's karakter dat hij zich door de
toejuichingen uit zo hoge sfeer niet liet omkopen. Ik moet het namelijk vandaag met u hebben over een tekst waar ik zo&en al een paar
woorden uit aanhaalde en die me na aan het hart list : een betoog
dat hoort tot het voorwerk van Moortje, de bewerking van de Eunuchus van Terentius, waarvoor Bredero zowel een Franse vertaling in
proza als bran heeft gebruikt als de berijming door Cornelis van
Ghistele, allebei uit het midden van de 16de eeuw. Voor gegevens
over Moortje kan ik u gelukkig verwijzen naar de editie die binnenkort zal verschijnen in de reeks Werken van Bredero.
Boven het bedoelde betoog staat : „Rede aan de Latijnse-geleerden",
en het is een pleidooi voor de moedertaal, en tegelijk een verantwoor-
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ding voor die brutaliteit : een bewerking van Terentius door iemand
die geen Latijn verstaat. Een verdietsing nog wel in dat „van alien
begekte" Amsterdams, dat dialekt dat lettergrepen weglaat enz. Maar
het is jullie eigen schuld, verwijt de buitenstaander de latinisten, dit
hadden jUllie moeten doen, je verzaakt je plicht tegenover je landgenoten door niet ons gouden Nederlands te gebruiken maar alle
wijsheid en rijkdom die je opdoet uit de antieke kultuur, geheim te
houden in je Latijnse geschriften.
Wie waren die Latijnse-geleerden tot wie hij zich richt ? Waarschijnlijk niet Telle, die zelf vertaler was, niet zozeer Hooft of dokter
Coster, die uitsluitend in het Nederlands dichtten. Vermoedelijk die
Vielzuvielen die hun geleerde beschouwingen en wijsheden mondeling
en schriftelijk uitwisselden in het Latijn en wier namen wij op zijn
hoogst uit bibliografieen en catalogi kennen. Maar misschien toch ook
wel die hooggeschatte Heinsius en Grotius. Wat zou er een winst in
kunnen zitten, kan hun bewonderaar gedacht hebben, als een dichter
van het formaat van Heinsius – de meester van de Hollandse alexandrijn – of geleerden met het schrijfvermogen van Hugo de Groot
de schatten der Oudheid gingen blootleggen voor wat hij noemt „ons
uitheemse-letterlozen", ons die geen vreemde talen kennen. 1k zou te
ver gaan als ik beweerde dat de Rede aan de Latijnse-geleerden juist
tot die classici buiten Amsterdam gericht was die Bredero zelf kende
en aan wie hij sinds heel kort zo'n radikale verbetering van zijn
positie in de Republiek der Letteren te danken had. Maar het is toch
wel duidelijk dat hij zich door die Leidse waardering niet had laten
inpakken.
VII
Zoals ik al zei, Bredero heeft zijn litteraire vorming ontvangen in de
rederijkerskamer d'Eglentier. Hij heeft gedichten geschreven die naar
stip en opzet helemaal daar thuishoren, waarschijnlijk eer hij zich
meester maakte van de sonnetvorm en van die strofe van vier alexandrijnen die wij in het vroege werk van Hooft bewonderen. De Oude
Kamer had haar verenigingslokaal vlak bij zijn ouderlijk huis, als
jongen zag hij geregeld de heren naar de bijeenkomst wandelen. Hij
werd toegelaten als lid en ook nadat hij met anderen de Kamer in
onmin verlaten had bleef hij de bei ginselen trouw waarin de grote
meester Hendrick Laurenszoon Spiegel de broeders voorgegaan was.
Die had uit naam van de Kamer in 1584 de Twe-spraack van de
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Nederlandse grammatika gepubliceerd met een voorrede van zijn
oudere vrind Dierick Volckertszoon Coornhert. In 1614, kort na zijn
dood, was zijn machtige, wonderlijke overwegingsgedicht HertSpieghel verschenen, met dat eigenzinnige taalgebruik dat alle neerlandici na hun studie bijblijft. Coornhert had Cicero vertaald, had
Seneca vertaald, had de Vertroosting der W7ijsbegeerte van Boèthius
vertaald, geen Catullus of Propertius of andere minnepo&en, all een
werken van wijsheid en zedelijke opbouw. Evenals Spiegel predikte
Coornhert eerbied voor de moedertaal. Bredero kende die geschriften,
hij citeerde er meermalen uit. Oak vinden we in zijn werk woorden,
neologismen, die of wel uit de Hert-Spieghel afkomstig zijn, of naar.
het voorbeeld van Spiegel's woordvorming gekonstrueerd : faalgreep,
hersenkunde, kommerkans, loshartig, vernuftelizeren, bou-heer ( =
boer), verwin-heer (= -ner) en zo meer, oak nieuwe werkwoorden
zoals filosofen of sektisten.
Bredero's vertrouwdheid met het werk van Coornhert blijkt soms
op onverwachte ogenblikken, b.v. als een angeluld<ig verliefde in het
toneelstuk Angeniet de raad krijgt van een vrind, om nooit te vertrouwen op wat anderen zeggen, om nooit tevreden te zijn eer hij
zekerheid heeft. Ik citeer vs. 1363-1366 van het eerder genoemde
drama Angeniet :
't Schikt voor een wijs man niet iet groats hem te vermeten
Van Bingen daar hij niet uit gissing van kan weten,
Ervarendheid die leert wel bet in leed of lust,
Betrouwen dat bedriegt, wel zeit een : weet of rust.
U herkent de zinspreuk van Coornhert ; er staat dus : „Terecht zegt
Coornhert : weet zeker, of doe niets." Het was een lijfspreuk van
Coornhert, zoals „Deugd verheugt" het was van Spiegel.
We mogen hier van bewust, misschien zelfs ostentatief leerlingschap spreken. Maar het leerlingschap, of mag ik zeggen de geestverwantschap ? zit dieper dan bet overnemen van taalvormen, de
puristische strijd en de verdediging van het brengen van de schatten
der Oudheid tot het klootjesvolk. Midden in de periode van Brederostudie waar het vanmiddag over gaat, schreef dr. Warners een opstel
getiteld : „Aantekeningen over Bredero en de Renaissance" (NTaalgids LXVIII = 1975, blz. 257-274). Hij vestigde daarin de aandacht
onder meer op de aandrang am eenvoudig te geloven en de afkeer
van schriftgeleerdheid en sektarisch twisten, vooral in het Aendachtigh
Liedt-boeck. Telkens vinden we de waarschuwingen tegen wereld,
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vlees en duivel terug. Warners herleidt die irenische uitingen van
Bredero meest tot Erasmus. Niet zonder recht. Maar wie gezien heeft
hoezeer Bredero vertrouwd was met de denkwereld van Coornhert
en Spiegel, zal veel liever nadruk leggen op het voorbeeld van die
twee vereerde geesten, die de dichter zoveel dichterbij had dan de
een eeuw eerder levende Erasmus. Bredero was 27 jaar toen Spiegel
stierf. Ook als hij de pas twee jaar later gedrukte Hert-Spieghel toen
nog niet kende, moet hij Loch innig vertrouwd zijn geweest, uit de
Nieuwjaarsliederen b.v. en uit persoonlijke omgang, met de levens,
leer van de geeerbiedigde, althans trouw nagevolgde meester. Het
motto van Spiegel's Jubel-jaarlied „Simpellijk geloven en wel-doen"
zou het motto van het Aendachtigh Liedt-boeck kunnen zijn.
In wat ik bier zeg zit niet veel nieuws. U weet dat Coornhert en
Spiegel nooit uit de r.k. Kerk zijn getreden. Herinnert Warners aan
het irenische van Erasmus, wij kunnen denken aan de tolerantie van
de Politiques in Frankrijk, aan Castellio, en ook aan Garbrand
Adriaenszoon Bredero, wiens ouders niet in de gereformeerde kerk
zijn getrouwd, waaruit volgt dat althans een van beiden doopsgezind,
of luthers, of rooms-katholiek was. (Het spijt me dat ik in mijn
dissertatie Bredero als calvinist aanduidde : „Das Buch Extasis" van
Jan van der Noot, Assen, 1954, blz. 121).
VIII
Uit deze argumenten voor een ,diepe verbondenheid van onze dichter
met de denkwereld, het geestesklimaat, de religie van Coornhert en
Spiegel dusk ik terug op naar de oppervlakte waar men zich met taal,
met kunst en letteren bezighoudt. De strijd voor de zuivere taal is
een van die bezigheden, maar in de „Reden tot de Latijnse-geleerde"
zien we ook en vooral de andere die Bredero aan zijn voorgangers
verbindt : het toegankelijk maken van de rijkdommen uit de klassieke
Oudheid voor het lekediet, de uitheemse-letterlozen die net als Bredero
zelf vurig verlangden, of misschien : geacht werden to verlanigen,
naar kennis van die alom geroemde wonderen. En dit ideaal nou juist
was een voornaam doel van de Nederduytsdhe Academie van dr.
Samuel Coster. Die is gesticht, met instemming van Bredero, in 1617,
het jaar waarin Moortje verscheen met die Rede aan de latinisten
vooraf. In die Rede werd de humanisten maar even duidelijk gemaakt
wat mede hun roeping was, en met Moortje werd hun een voorbeeld

316
gegeven. Paradoxaler kan het niet : Bredero is hier voorganger in de
humanistische veiheffing des yolks, en hij kent geen Latijn. De belezen half-intellektueel leest de les aan de geleerden !
LX
Inplaats (of bij wijze) van een samenvatting geef ik ten besluite
enkele van de stellingen die Garmt Stuiveling heeft geplaatst aan
het eind van zijn Inleiding tot het Groot Lied-boeck (Deel II, blz.
83-84). Ze zijn van hem, evenals de Inleiding zelf, maar u kunt aannemen dat zijn vier medewerkers het ermee eens zijn en dat ik u nu
enige van de konkluzies aanbied uit het onderzoek dat wij gevijven
gewijd hebben aan het Groot Lied-boeck.
II
Het populaire beeld van Bredero als een zorgeloze losbol die in ellende
bekeerd jong stierf, berust op een misverstand inzake het werkelijkheidsgehalte van zijn poèzie en op een onkritisch geloof in de ordening van het
Groot Lied-boeck.
III
Het genre waartoe Bredero's gedichten merendeels behoren, namelijk het
lied, houdt in dat men slechts bij uitzondering to maken heeft met een citing
van autobiografische aard.
V
Hoewel Bredero's schoolopleiding met inbegrip van het Frans elementair is
gebleven, heeft hij zich blijkens zijn liederen een bewonderenswaardige kennis
van de klassieke kultuur eigen gemaakt.
X
Bredero's geloofsovertuiging is ze) vervuld van realiteitszin, verdraagzaamheid,
godsvertrouwen en besef van het menselijk — ook theologisch — tekort, dat
ze zich het best laat karakteriseren als een vorm van bijbels humanisme in
de traditie van Erasmus, Coornhert en Spiegel. (...)

HOE ALGEMEEN IS HET ALGEMEEN NEDERLANDS ?
EEN INTERIMRAPPORT
door
DRIES DE BLEECKER

Het onderstaande is een verslag van lezen, vergelijken en afwegen. Het probeert divergerende en parallel lopende opvattingen dichter bijeen te brengen. Daarbij wordt (a) een stand
van zaken opgemeten en (b) een lijn uitgezet naar de toekomst. Van enige normativiteit is daarbij uiteraard geen sprake.

0. lnleiding
De sociolinguistiek is een jonge wetenschap en het gebruik van sociolinguistische methodes voor het onderzoek van standaardnederlands
en standaardvarieteiten van het Nederlands is nog jonger. Het hoeft
ons bijgevolg niet te verwonderen dat het daarbij nog vaak om situationele verkenningsvluchten gaat. Naarmate dit onderzoek vordert
blijkt echter dat de onderzochte plaatsen of gebieden niet lukraak
gekozen zijn, maar vaak deel uitmaken van een project. an van die
projecten bestaat er in d.m.v. goed gekozen steekproeven een accuraat
en overzichtelijk beeld te krijgen van het standaardisatieproces dat
zich in het Belgisch Nederlands volgens de meeste sociolinguisten nog
aan het voltrekken is. Opdat dat beeld ook nog objectief zou zijn is
het belangrijk dat de informant representatief is en dat het bewustzijn
zich aan een (sociolinguistische) test te onderwerpen de spontaniteit
van zijn taalgedrag zo weinig mogelijk schaadt. Dit laatste is een
reele methodologische moeilijkheid voor de sociolinguist 'in the field'
en het komt dan ook voor dat de „werkelijkheidswaarde van de
resultaten" van sociolinguistisch onderzoek dat niet optimaal aan deze
vereisten voldeed, betwijfeld wordt (Deprez, 1982 : 115, 138 ; zie
ook Goossens, 1981 : 208 e.v. ; Willemyns, 1981a : 138 e.v.).
Dat alles kan geen bezwaar zijn om een interimrapport te maken
van het gepresteerde onderzoek en de (voorlopige) resultaten. Vragen waarvoor een antwoord moet worden gezocht zijn de volgende :
is het Belgisch Nederlands een standaardtaal of evolueert deze taal
naar een standaardnorm toe ? Kunnen er voorspellingen worden ge-
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daan over de richting waarin het standaardisatieproces zich voltrekt
en verder zal voltrekken ?
Voordat we met zo'n rapport zelf beginnen proberen we wat duidelijkheid te brengen in de terminologie m.b.t. de taal (talen ?) die in
Nederland en het Nederlands sprekend deel van Belgie gebruikt
wordt. Een naam kan uiteraard een standpunt vertolken. We geven
een voorbeeld. De volgende steekproef maakt deel uit van het attitudeonderzoek van Deprez en de Schutter (1980) : een honderd Antwerpenaars resp. Rotterdammers werd gevraagd vier AN-fragmenten
te situeren. Twee van deze vier fragmenten werden door Vlamingen
gesproken, en twee door Nederlanders. Deprez en de Schutter noemen de gesproken fragmenten van hun localisatieproef Algemeen
Nederlands' (AN). Voor bepaaide Nederlanders die in de Vlaamse
versie van deze fragmenten Been AN herkennen (zie b.v. Ebertowski,
1980 : 277), is het AN tot de Hollandse versie beperkt, of algemener,
tot de standaardtaal die in Nederland wordt gesproken. Deze visie
wordt sporadisch ook in Belgie nog verkondigd (Van Loey, 1982 :
33) en komt dan ongeveer op het volgende neer : de norm voor de
`tussentaar in het Zuiden (het Nederlands ( ?) sprekend deel van
Belgie) ligt in het Noorden (Nederland). De `tussentaal' zelf wordt
dan vaak `Zuidnederlands' of `Vlaarns' genoemd.
Wij gebruiken uit praktische overwegingen de volgende twee termen : het Nederlands standaardnederlands (NSN) en het Belgisch
standaardnederlands (BSN). Aan het eind van ons rapport zal blijken
dat deze namen net iets meer zijn dan een praktische oplossing voor
het oude namenprobleem van de twee standaardvarieteiten van het
Nederlands (of van de drie standaardvarieteiten als men de terminologie wil uitbreiden tot het Afrikaans Nederlands (ASN)).
Tenslotte is er nog een `ordeningsprobleem% Binnen het sociolinguistisch onderzoek i.v.m. het standaardtaal-probleem in het Nederlands sprekend deel van Belgie tekenen zich twee tendensen of : het
onderzoek naar de attitudes van de taalgebruiker t.a.v. de standaardtaal en het onderzoek naar het gebruik zelf van de standaardtaal.
Taalgedrag en taalgedragsintenties zijn duidelijk twee onderscheiden
aspecten van het probleem, maar in de praktijk van het onderzoek
lopen deze aspecten sours door mekaar (Willemyns, 1981b : 137).
Om verwarring en verkeerde besluitvorming te voorkomen proberen
we deze onderscheiden aspecten ook gescheiden te houden.
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1.

Attitudineel onderzoek

1.1. Attitudineel onderzoek vinden we bij Meeus, 1972, 1975 ; Aspeslagh, Bruyndonx, Haest en Muller, 1974 ; Geerts, Nootens en Van
den Broeck, 1977 ; Boets en de Schutter, 1977 ; van de Craen, 1979,
1980 ; van de Craen en Langenakens, 1980 ; Hagen, 1980a ; Deprez
en de Schutter, 1980, 1981 ; Deprez, de Schutter en De Remiens,
1981 ; Deprez, 1982, Knops, 1982 ; Jaspaert, 1984.

De attitudes van de Vlamingen – attitudes kan men definieren
„als min of meer duurzame houdingen, instellingen tegenover een
object" (Hagen, 1980b : 238) - kunnen zowel volgens Creten (1982 :
11 e.v.) als volgens Deprez (1982 : 185 e.vv.) in de volgende punten
omschreven worden.
1.2.

1. De Vlamingen zijn overtuigd van het maatschappelijk prestige
van de standaardtaal. Men vindt de standaardtaal beschaafd, enerzijds
omdat ze bovenregionaal is en een meer uitgebreide en gevarieerde
woordenschat heeft dan het dialect, anderzijds omdat alleen de
standaardtaal „zuivere" klanken heeft, „verzorgd" is.
2. De Vlamingen willen niet spreken zoals de Nederlanders. Deze
attitude blijkt duidelijk uit Geerts, Nootens en Van den Broeck
(1977 : 126, 132). Een van de vragen was de volgende : Aan de
Berend Boudewijn-kwis namen paren uit Belgie en Nederland deel.
Als u zeif op TV zou komen, zou u dan willen kunnen spreken zoals
de Nederlanders, die aan de kwis deelnamen ? 64,2 % zei dit niet
te willen.
Deze mening wordt gedeeld door 72,3 To van een groep Vlaamse
leerkrachten, die t.g.v. de Belgisch-Nederlandse Vakantiecursussen in
Amsterdam door Hagen over het standaardiseringsprobleem in het
Zuiden zijn ondervraagd. Om precies te zijn was een van de vragen
de volgende : „Waarnaar moet volgens u het taalonderwijs in Vlaanderen streven ?". Op die vraag antwoordde 72,3 70 : „ABN, maar
met behoud van Zuidnederlandse varianten" (Hagen, 1980a : 166).
3. Toch is men voorstander van toenemende convergentie met het
NSN. Dit bleek al ten dele uit het onderzoek van Geerts, Nootens
en Van den Broeck (1977 : 139). Een vraag i.v.m. de BB-kwis luidde
als volgt : Wie sprak er volgens u het beste Nederlands : de Vlaamse
paren of de andere paren ? Op die vraag koos 41,7 % van de onder-
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vraagden voor de Nederlandse paren. Als we dit percent vergelijken
met het percent van dezelfde ondervraagden dat niet wou kunnen
spreken zoals de Nederlanders, en dat percent bedroeg 64,2 %, dan
blijkt dat 22,5 % van de ondervraagden zich in de volgende, zeer
eigenaardige taalsituatie moet voelen : we vinden NSN beter dan
BSN, maar we willen geen NSN kunnen spreken.
Na het onderzoek van Hagen kan men waarschijnlijk meer begrip
tonen voor deze situatie, waarvoor Geerts, Nootens en Van den
Broeck (1977 : 124, 139 e.v. ; zie ook Geerts, 1974b : 657 e.v. ; Meeus,
1980 : 27 e.v.) de term `schizoglossie' bedachten. In 1978 vroeg
Hagen aan een tweede groep van 46 Vlaamse onderwijzers dat ze
op een vijfpuntenschaal zouden aangeven : 1. in welke mate ze het
BSN verschillend vonden van het NSN (`de feitelijke situatie'), 2. in
welke mate het er volgens hen van zou mogen verschillen (de gewenste situatie). Door de mate van het gepercipieerde verschil in
de huidige situatie to vergelijken met het voor de toekomst wetzselijk
geachte verschil kon geverifieerd worden of de weg `weg van het
Nederlands van de Nederlanders' noodzakelijk in taalparticularisme
zou uitmonden.
De scores van de Vlaamse onderwijzers (zie Hagen, 1980a : 167169) maken duidelijk dat zij voorstanders zijn van een afnemende
divergentie van het BSN en het NSN. Als men deze scores ook nog
vergelijkt met het antwoord op de vraag naar de norm – 72,3 'To :
ABN, maar met behoud van Zuidnederlandse varianten – is inderdaad
aannemelijk gemaakt „dat een voorkeur voor een `ABN met behoud
van Vlaamse varianten' heel wel kan samengaan met het kiezen van
een weg naar het Nederlands van de Nederlanders toe. De Vlaming
die kiest voor eigen varianten in de standaardtaal is daarmee nog
geen particularist of `Emmermanneriaan' (Hagen, 1980a : 169). Knops
(1982 : 86) komt tot ongeveer dezelfde conclusie waar ze het volgende schrijft : „Dat ze (Vlamingen) zich ondanks die preferentie
(voor Nlaamse' lexicale elementen) en ondanks hun optie voor een
Nederlands met behoud van Zuidnederlandse varianten, uitspreken
voor een toenemende convergentie met de Nederlandse varieteiten en
in bun beoordeling van de woordenschat naar een positievere waardering van Nederlandse sprekers neigen, moet niet als een tegenstrijdigheid maar hooguit als een paradox warden opgevat. Het vasthouden aan bepaalde eigen woorden en/of uitdrukkingen kan immers
samengaan met de erkenning dat Nederlanders over het algemeen
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een grotere lexicale adequaatheid vertonen. Lexicale elementen zijn
zo gevarieerd dat ze op verschillende dimensies geevalueerd kunnen
worden. Dat een globale beoordeling in het voordeel van de Nederlanders uitvalt, hoeft nog niet te betekenen dat Vlamingen zich op
lexicaal gebied volledi,g zullen of willen assimileren".
4. Heel wat Vlamingen – uit het onderzoek blijkt dat het hier
voornamelijk jonge intellectuelen en Vlamingen met een hoger beroep
betreft – zijn bereid op taalgebied van de Nederlanders te leren. Bij
nader toezien moet die bereidheid echter per taalsector – zinsbouw,
woordenschat, uitspraak – genuanceerd worden. 0.a. Hagen (1980a)
met zijn onderzoek bij Belgische onderwijzers verschaft ons hierover
nuttige gegevens. Over de uitspraak constateert Hagen (1980a : 170)
„dat er bij de ondervraagde leerkrachten niet alleen een duidelijk
bewustzijn bestaat van uitspraakverschillen tussen Zuid en Noord
(...), maar ook een uitgesproken voorkeur voor een aantal Vlaamse
uitspraakrealiseringen. Men vindt bij de leerkrachten bevestigd dat
er een Vlaamse uitspraak bestaat met een aantal eigen kenmerken
(Goossens 1973). Hun pro-Vlaamse attitude wordt versterkt door de
naar hun mening te `onverzorgde' uitspraak van veel Nederlanders
en de te grate tolerantie in Nederland tegenover bepaalde realiseringen (de 'diftongische ee, oo en eu, de verstemlozing van v en z en
vooral de sr-realiseringen van de cluster schr-)". Deze vaststelling
ligt in het verlengde van onderzoek dat Aspesla igh e.a. (1974) verridhtten en wordt ook door Deprez en de Schutter (1980) bevestigd.
Uit hetzelfde onderzoek van Hagen (1980a : 171) blijkt dat de
informantengroep het minst tolerant is voor syntactische variatie.
Hagen merkt daarbij echter op dat de scores de indruk wekken dat
de informanten zich onvoldoende bewust zijn van de verschillen in
volgorderegels in complexere werkwoordelijke eindgroepen in de
zin. Denk aan typische zuidelijke varianten als (dat hij) zou aan het

vissen zijn.
De verschillen in het vlak van de woordenschat acht de informantengroep vrij groat en die mogen, wat hun betreft, afnemen. Volgens
Hagen (1980a : 171) werpt vooral het informele taalgebruik enkele
obstakels op op de weg naar het NSN. Dat zijn o.m. : a. de vele
substandaardvormen waarmee de gesproken taal in Nederland doordrongen is (woorden als schnabbel, kapsones, e.d.) ; b. het snel wisselende modieuze jargon (omturnen, tegen jets aantikken, e.d.) ; c.
sterk affectief geladen waarderingswoorden (hartstikke leuk, mieters,
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d. idiomatische uitdrukkingen als vandaag de dag, kantje boord,
e.d. Naast deze stilistisch of sociaal `gemarkeerde' woorden en uitdrukkingen zijn er nog de meer neutrale, maar als typisch noordelijk
aangevoelde woorden en aanduidingen als toetje, doorzonkamer e.d.
en woorden die ook in Vlaanderen bekend zijn, maar met een betekenis die van het NSN verschilt, bijv. aardig, ongesteld, enz. Volgens
Hagen moet men midden in het communicatienetwerk zitten om de
taalgedragsregels die hier vereist zijn actief te kunnen hanteren. De
ervaringen van en met de Vlaamse leerkrachten leveren dan ook de
volgende opmerkelijke conclusie op : „Aan het einde van de vakantiecursus zijn de leerkrachten geneigd vast te stellen dat de grens tussen
de beide landen een te duidelijke breuklijn is in de dagelijkse communicatie dan dat de Vlamingen als groep zich deze spreektaalcompetentie eigen zouden kunnen maken, laat staan dat het juist zou zijn
om dat na te streven." (Hagen, 1980a : 171).
Op de Ilassieke', meer algemene strijdvragen wenst Hagen niet in
te gaan. Aspeslagh e.a. (1974) stellen wel enkele van die vragen aan
hun informanten. De eerste is de volgende : `Gebruiken de Nederlanders te veel vreemde woorden, bijv. etage, ,prefereren, concours ?'
52,5 % antwoordde ja, 31 % neen en 16,7 GA had geen mening. De
tweede vraag luidt : `Moeten onze eigen Vlaamse woorden en uitdrukkingen behouden blijven, bijv. Pietje de Dood, goesting ?' . We
herinneren er aan dat Pauwels (1965 : 75) indertijd al vaststelde dat
„onze taaldokters" de grenzen van het toelaatbare ver overschreden
als ze Vlamingen leerden dat het is een mossel van een vent vervangen
moest worden door hij is een lamstraal, Pietje de Dood door Magere
Hein, groen lachen door zuurzoet lachen of lachen als een boer die
kiespijn heeft. Van Aspeslagh z'n informanten antwoordde 82,3 %
ja op de boven geciteerde vragen.

e.d.) ;

5. Het niet-kunnen-spreken-zoals-de-Nederlanders komt heel dicht
in de buurt van het niet-willen-spreken-zoals-de-Nederlanders, en misschien houdt het niet-kunnen in deze attitude verband met het nietkennen. Deze hypothese werd niet rechtstreeks geverifieerd – wat o.i.
een tekort is in het attitudineel onderzoek –, maar onrechtstreeks
wordt ze gesteund door comparatief sociolinguistisch onderzoek van
het Belgisch Nederlands en het Canadees Frans (Deprez, 1981 ; ook
Deprez, 1982 : 461-486).
De redenering die hierbij kan worden gevolgd is de volgende. Het
regionaal NSN wijkt reeds kwalitatief of van het NSN uit het cen-

323
tram (Amsterdam en de Randstad). Het regionaal NSN heeft nl. af
te rekenen met archaismen, met elementen uit de schrijftaal en met
hypercorrecties. Al deze afwijkingen warden in grote mate verklaard
door het feit dat het voor de regionale standaardtaalgebruiker „mate.rieel onmogelijk(is) de evolutie (van de taal) in het centrum op de
voet te volgen" (Deprez, 1982 : 462). Wie niet in het 'centrum'
woont of werkt kan niet spreken zoals de modelgroep, omdat hij de
taal van het centrum ouvoldoende kent.
Onderstellen we een Qgenblik dat het 'centrum' voor Vlamingen
eveneens Amsterdam en de Randstad is, zoals dat van de Quebecois
de taal van Parijs is (of zou zijn). Vlamingen en Quebecois zijn in
feite veel minder in staat om de evolutie in het 'centrum' van nabij te
volgen dan regionale standaardsprekers in Nederland. Het gaat hier
niet zozeer om de materiEle of stand, maar wel om een historisch
gegroeid verschil in leefgewoontes, in kultuur. Men mag niet uit het
oog verliezen dat de Nederlandse Provincies in 1585 politiek werden
gescheiden, en dat Vlaanderen en Nederland tot in de vorige eeuw
van elkaar geisoleerd waren (zie uitvoerig hierover Suffeleers, 1979 ;
Willemyns, 1977, 1979a ; ook Geerts, 1967, 1975). De Vlamingen
zowel als de Quebecois tenslotte leven in een ander land dan Nederland, resp. Frankrijk. We nemen met van Coetsem (1970 : 64) en
Goossens (1973 : 230) aan dat de rijks,grens tussen Nederland en
Belgiè tevens een taalgrens is. Wel neemt die in kracht af vanwege
de intensivering van de communicatie over de rijksgrens heen, maar
anderzijds impliceert zelfs een zwakke taalgrens voor Vlamingen nog
steeds etnocentrische gevoelens die anders zijn dan de Nederlandse
en met een ander centrum dan Amsterdam en de Randstad. Wat dat
in concreto betekent nemen we van Deprez (1982 : 480) over : „Etnocentrische gevoelens omdat men zich na bijna vier eeuwen eigen geschiedenis in bepaalde opzichten als anders ervaart. Etnocentrische
gevoelens omdat het leven van alledag zich binnen eigen grenzen
afspeelt ; wat men oak onderneemt, Nederland resp. Frankrijk is
meestal ver weg. Een gevoel van eigenwaarde ook, amdat men een
en ander gerealiseerd heeft zonder dat Nederland resp. Frankrijk daar
een rol bij gespeeld heeft".
De eigen geschiedenis van de Vlamingen, de etnocentrische gevoelens die voorlopig nog steeds parallel lopen aan een rijksgrens,
maken het niet alleen veel moeilijker dan voor regionale standaardsprekers in Nederland, maar realistisch gezien zo goed als onmogelijk
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om het 'centrum.' in Nederland voldoende te kennen en NSN als
standaardtaal te kunnen spreken.
6. Op grond van het onderzoek van Jaspaert (1984) moeten we aan
de reeds genoemde facetten van de Vlaamse attitude een vrij nieuw
aspect toevoegen. Jaspaert (1984 : 190 e.v.) concludeert nl. dat zijn
informanten over het algemeen genomen „de standaardtaal in Vlaanderen beschouwen als een eigen Vlaams verschijnsel". Opmerkelijk
hierbij is „dat zij ervan uitgaan dat deze Vlaamse standaardtaal een
feit en niet een wenselijk streefdoel is". De antwoorden van deze
informanten geven blijk van „de zelfzekerheid eigen aan de standaardtaalgebruiker die weet dat in elke interactie met andere leden van de
taalgemeenschap, zijn competentie als legitieme taal (h)erkend zal
worden". De standaardtaal die zij kennen en (h) erkennen is overigens
„een endogeen systeem", waarin taalelementen die aan een andere
standaardtaal ontleend worden – de Nederlandse standaardtaal is de
„bevoorrechte partner" voor het ontlenen van taalelementen – ingepast
kunnen worden. Deze ontleningen oefenen alleen maar „secundaire
invloed" uit op de standaardtaal in Vlaanderen.
2. Onderzoek naar het gebruik van het standaardnederlands

2.1. Onderzoek naar het gebruik van standaardtaal is m.b.t. het Nederlands' sprekend deel van Belgie vooral verricht door Leenen, 1969,
1970 ; Meeus, 1971, 1972, 1975, 1980 ; Willemyns, 1979b, 1981;
Van de Craen, 1980 ; Deprez en Geerts, 1976a, 1976b, 1977a, 1977b,
1978, 1980 ; Geerts, 1981 ; Goossens, 1970 ; Debrabandere, 1971 ;
Deprez, Geerts en Delahaye, 1978 ; de Schutter, 1973 ; Creten, 1982.
2.2. De vraag is hier niet de vraag naar de weg die de Vlamingen

willen gaan naar een eigen identiteit, maar welke weg ze in feite
gaan, naar welke norm ze zich richten.
Het nu volgend antwoord op deze vraag is o.m. gebaseerd op een
synthese van genoemde onderzoeken in Creten (1982 : 13 e.v.). Volgens Leenen (1969, 1970), Goossens (1970) en Debrabandere (1971)
zijn Brabantse dialectwoorden in het standaardtaalgebruik van Westvlamingen en Limburgers binnengedrongen die daar in de plaats
komen van endogene (Nederlandse) elementen. Brabant zou voor
Vlaanderen fun,geren als een taaleigen centrum van waaruit zich een
Belgische variant van het AN ontwikkelt van het Nederlands weg.
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Goossens (1975) is er van overtuigd dat de laatste jaren de Brabantse
invloed afneemt en de (Noord)nederlandse toeneemt. De hypothese
werd in haar eenvoudigste vorm geformuleerd als volgt : 1° bij de
standaardisering richt de Vlaamse taalgebruiker zich op een dubbele
norm, nl. de Noordnederlandse en de Brabantse en 2° de invloed van
de Noordnederlandse norm neemt toe, die van de Brabantse neemt of
(Creten, 1982 : 14).
De hypothese van Goossens (1970-1975) wordt volgens Deprez
en Geerts (1977a) en Deprez (1982) maar gedeeltelijk bevestigd.
Westvlamingen gebruiken (in afnemende mate) Brabantse varianten,
niet omdat ze Brabants zijn, maar omdat ze exogeen zijn : ze herkennen die varianten immers niet als Brabants. Overigens gebruiken
Brabanders nog massaler dan Westvlamingen exogene varianten. De
verklaring die Deprez (1982 : 453 e.v.) daarvoor geeft is de volgende : het gevoel dat de Vlamingen op een eigen manier moeten standaardiseren is in Brabant sterker aanwezig dan elders in Vlaanderen,
maar de Brabander weet al evenmin als de andere `Vlamingen' welke
middelen hij hiervoor moet aanwenden en is daarom uiteindelijk
taalonzekerder dan b.v. de Westvlamingen, die zich omtrent hun
positie als standaardsprekende Viaming minder iliusies maken. Brabant is een taalcentrum, maar „een taalonzeker taalcentrum" (Deprez,
1982 : 452). De resultaten van het onderzoek van Creten in St. Truiden
bevestigen grotendeels deze conclusie (Creten, 1982 : 544 e.v.). Geerts
(1983 : 62) erkent deze „ambivalente" centrumfunctie van Brabant,
maar hij knoopt er de volgende bedenking aan vast : „Voor de ontwikkeling van het Nederlands in Vlaanderen is de Brabantse onzekerheid van doorslaggevende betekenis. Daardoor is de beweging van
het Nederlands weg – die door de autochtone standaardtaalvorming
in Brabant voortdurend gevoed wordt – de laatste tientallen jaren
min of meer geneutraliseerd door de beweging naar het Nederlands
toe – die door de standaardtaalovername, ook weer in het onzekere
Brabant, gedragen wordt".
Wat betreft de beweging `naar het Nederlands toe' kunnen de
belangrijkste bevindingen als volgt warden samengevat : 11° Endogene
varianten (zowel Nederlandse als niet-Nederlandse) scoren lager in
de 'norm' dan in het `gebruik' ; 2° Endogene, resp. exogene Nederlandse varianten scoren in de 'norm' en in het `gebruik' hoger dan
endogene, resp. exogene niet-Nederlandse varianten. 3- Het gebruik
van en de waardering voor Nederlandse varianten neemt in het alge-
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meen toe : jongeren scoren zowel in het `gebruik' als in de 'norm'
hoger voor de / + Nederlands/-varianten dan de ouderen (Creten,
1982 : 544 e.v.).
Creten (1982 : 587 e.v.) interpreteert deze bevindingen – die in
het lexicale vlak van de taal gesitueerd zijn – als volgt : de beweging
naar het Nederlands wordt sterker, de beweging van het Nederlands
weg wordt zwakker. Zijn redenering is ongeveer de volgende : typisch
Nederlandse, exogene varianten waarmee de Vlamingen frequent worden geconfronteerd (o.a. via radio en TV), verliezen door gewenning
vrij vlug hun `typisch Nederlands' karakter en warden geintegreerd.
Op die manier wordt de toename van het Nederlands karakter van
het AN-taalgebruik in Vlaanderen hoe langer hoe minder een kunstmatige standaardtaalovername (in de terminologie van Geerts, Heilemans en Jaspaert, 1982).
3. Nederlandse reacties op de convergentie van BSN en NSN
Het zou interessant zijn via parallel onderzoek iets over de houdin,g
van de Nederlanders t.a.v. de convergentie van BSN en NSN to
vernemen. We kunnen in dat verband alleen verwijzen naar het onderzoek van Hagen (1980a : 169), waaruit blijkt dat de geenqueteerde
Nederlandse talenstudenten kiezen voor toenemende divergentie. Een
tweede onderzoek, dat onrechtstreeks informatie over dit onderwerp
verschaft, betreft de woordenschat voor 6-jarigen, gepubliceerd in
Kohnstarnrn, Schaerlaekens, de Vries, Akkerhuis en Froonincloc, 1981 :
Nieuwe streeflijst woordenschat voor 6-jarigen gebaseerd op onderzoek in Nederland en Belgie. Hiervoor werd aan 157 onderwijzers
(81 uit Belgie, 76 uit Nederland) die ervaring hadden met 6-jarigen
een lijst van 6788 woorden gestuurd met de vraag : vind je, voor elk
woord apart, dat dit woord door 6-jarigen begrepen moet warden,
indien het woord in een eenvoudige gesproken zin zou voorkomen ?
Waarom een 'gemeenschappelijke' streeflijst ? De bedoeling werd
omschreven als volgt : „De auteurs willen met de uitgave van deze
lijst meewerken aan een verdere taalculturele integratie waarbij in
Nederland de kennis en aanvaarding van typisch Zuid-Nederlandse
woorden groter wordt en in Belgie de kennis en aanvaarding van
typisch Noord-Nederlandse woorden" (Kohnstamm e.a., 1981 : 4).
De resultaten van de enquete zetten, volgens Deprez (1982 : 490)
„het machtsoverwicht van Nederland" nog eens extra in de verf. Ten
bewijze : de typisch Belgische varianten scoren hoog in Belgie en laag
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in Nederland, hun Nederlandse tegenhangers scoren hoog in Nederland en in Belgie (Kohnstamm e.a., 1981 : 11). De praktische implicatie hiervan is de volgende : de auteurs streven wat hun medewerking aan het kleuterprogramma Sesamstraat betreft naar het gebruik van woorden „die zowel in Nederland als in BelgiE bekend en
aanvaard zijn". Ook wordt auteurs die uitgaven verzorgen die voor
kinderen in beide landen bedoeld zijn, zoals bijvoorbeeld tests voor
taal en intelligentie, of leermiddelen in het onderwijs, er op gewezen
dat ze zouden moeten kennis nemen „van de waarderingsgetallen die
voor de door hen te gebruiken woorden in dit onderzoek verkregen
zijn" (Kohnstamm e.a., 1981 : 4). Dit impliceert dat het streefdoel
er in bestaat enkel van de `gemeenschappelijke unaniemen' gebruik
te maken, wat voor wie het nagerekend heeft betekent dat de lexicale
mogelijikheden in principe voor Noord en Zuid, maar feitelijk alleen
voor Zuid, met ongeveer een derde beperkt warden (Deprez, 1982 :
490). „Als vrucht van de nagestreefde taalintegratie zou ik dat,"
schrijft Geerts (1982 : 65), „zowel als Nederlander als als Belg, onaanvaardbaar willen noemen". Een van de redenen is de volgende :
een Vlaams kind moet dus ook volgens zijn eigen onderwijzers –
in veel gevallen voor een ding twee woorden kennen. Dat is „hoogst
ongemakkelijk en een bran van veel aarzelingen, onzekerheden, twijfels en moeilijkheden" (Geerts, 1982 : 67). Deprez (1982 : 489)
bevestigt dit standpunt van uit zijn onderzoek en noemt dit soort
`osmotische integratiegedachte' (de term is van Geerts, 1982 : 64)
ontstellend naief.
De houding van de geenqueteerde Nederlanders – we vermijden
de conclusies uit de (steek)proeven te veralgemenen toont aan dat
ze het voorlopig niet van node hebben om voor de Nederlandse
woordenschat een `boven-norm' waarin woorden uit het NSN en
het BSN theoretisch en praktisch gelijkwaardig zijn te aanvaarden.
„Pleiten voor het gebruik van Belgische varianten in Nederland",
schrijft Deprez (1982 : 491) terecht, „is onzin". Als we Deprez
(1982 : 491 e.v.) goed begrijpen, zijn het niet de pleidooien die taalintegratie kennen teweegbrengen, maar maatschappelijk prestige, in
mindere mate machtsverhouding (wat dat ook zij) en vooral de
kultuur („de taalkultuur van het centrum, het zelfvertrouwen, de
zelfverzekerdheid van het centrum"). En dat alles vinden de Nederlanders blijkbaar in voldoende mate binnen hun eigen rijksgrenzen
in het NSN.
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4. Conclusie

We zetten voorlopig de conclusies uit het onderzoek naar het gebruik
van standaardnederlands en de attitudes tegenover deze standaardtaal
op een rijtje.
4.1. Het gebruik van standaardnederlands is er op vooruit gegaan,
Geerts, Hellemans en Jaspaert (1983 : 5, 62 e.v.) spreken n.a.v. hun
onderzoek in de fusiegemeente Leuven van een „opmars van het
standaardnederlands" : „de spronig naar het ABN vindt plaats bij
de personen ander de 35 jaar, en wel met biezonder rasse schreden :
een verhoging van ongeveer 15 % per decennium". Oak Dewulf
(1983) vindt dat er in de laatste 10-20 jaar in vergelijking met de
150 jaar daarvoor, heel veel veranderd is.
Deze verandering wordt, wat de praxis zelf van het standaardnederlands betreft, gesitueerd in het kwantitatieve en bet kwalitatieve
vlak, d.w.z. „dat steeds meer Vlamingen de standaardtaal gebruiken
en dat die steeds homogener wordt" (Dewulf, 1983 : 86).
Aangezien het standaardnederlands lomogener' wordt, moeten we
aannemen dat het hier een Nederlands' betreft dat nog in de faze
van de standaardisatie is. Het standaardisatieproces waarvan sprake is
in sociolinguistisch onderzoek, heeft bijna uitsluitend betrekking op
de woordenschat. Men is het er over eens dat de Vlamingen op
fonetisch gebied in de afgelopen zestig jaar een lange weg hebben
afgelegd (Geerts, 1969 ; Geerts, Hellemans en Jaspaert, 1983) en
dat er een Zuidnederlandse normvariant van de beschaafde uitspraak
bestaat (Goossens, 1973 : 231 ; zie ook Deprez, 1982 : 201 ; Hermkens, 1978 : 70 e.v. ; Gussenhoven, 1979 : 117) .
Het ziet er naar uit dat de uitspraak van Deprez (1982 : 452)
voorlopig een punt zet achter de discussie over de vraag of Brabant
de rol van een taalcentrum speelt of kan spelen : Brabant is een taalcentrum, maar „een taalonzeker taalcentrum". Taalonzekerheid is
overigens een kenmerk ook van de andere Vlaamse provincies (zie
o.a. van Coetsem, 1970 : 23 ; van de Velde, 1973 : 391 ; de Schutter,
1973 : 122 ; 1980 : 97 ; Dewulf, 1983 : 92 ; de Clerck, 1983 : 74).
De Brabantse onzekerheid werkt de beweging naar het Nederlands
(van Nederland) toe in de hand en deze beweging uit zich dan in
standaardtaalovername. Het NSN is ni. in de afgelopen dertig jaar
vooral dank zij radio en TV beter bekend en aanvaard. Maar de
Nederlands sprekende Belg heeft ook zijn eigen radio- en TV-uitzen-
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dingen. De Vlaamse radio-luisteraar en/of TV-kijker herkent in het
taalgebruik van de BRT-journalisten, omroepers en omroepsters, een
`taaleigener' Nederlands dan het NSN, dat hij via dezelfde media
beluistert. Zo lijkt het BRT-Nederlands het taalcentrum te worden
of te zijn in Belgie. Volgens Goossens (1973 : 235) benadert het
BRT-Nederlands „een Vlaams uniformiseringsideaal, dat zich van het
Noordnederlandse onderscheidt".
4.2. Kort samengevat kunnen we uit de attitude-onderzoeken de
volgende conclusies trekken. De Vlaming is zich bewust van het verschil tussen de taal van de Nederlander en die van hemzelf. In het
NSN waardeert hij de lexicale variatie. Hij wil op dat stuk wel lets
van de Nederlanders leren. Dat `willen-leren' mag net niet zo veel
zijn dat hij zijn identiteit (als Vlaming) in zijn taal niet meer voldoende zou herkennen. Wat hij van de Nederlanders wil leren wil
hij op een eigen manier verwerken, „een enigszins eigen gestalte
geven" (Deprez, 1982 : 492 ; zie ook Daems, Pepermans en Roger,
1982 : 93). Een standaardisatie die in een uniform taalgebruik in
Nederland en in Vlaanderen zou (moeten) resulteren, is volgens
De Clerck (1983 : 74) een illusie nastreven. De standaardisatie moet
warden gezien als een proces „naar een gezamenlijk punt toe, waarbij
het eigenlijke standaardtaalgebeuren zich beweegt op een redelijke
en acceptabele afstand van dat uniforme punt... M.a.w. de Nederlandse cultuurtaal op een eigen manier verwerken, een eigen gestalte
geven, waarin ruimte is voor algemene Zuidnederlandse varianten, en
waarbij van de kant van de Nederlanders alleen „begrip" (en hiermee
bedoel ik : „begrijpen van") en „acceptatie" verlangd wordt" (1983 :
75).
In de inleiding vermeldden we al het attitude-onderzoek van
Deprez en de Schutter (1980). De AN-fragmenten werden door
Vlamingen, resp. Nederlanders gesproken. Het fragment dat door
een BRT-journalist werd gesproken, maakt bij de Antwerpenaars de
meest` beschaafde' indruk (Deprez, 1982 : 190, 193). Sommige proefpersonen verwoorden hun achting voor deze `Belgische' versie van
het AN ronduit in etnocentrische termen : „omdat de spreker een
Vlaming is, omdat dit mijn eigen taal is" (Deprez, 1982 : 192). Het
etnocentrisch gevoel van de Vlaming is niet nieuw. Nieuw lijkt ons
daarentegen het groeiend besef dat Vlaanderen (eindelijk) een taal
heeft die in die mate gestandaardiseerd is dat ze het object kan zijn
van dat etnocentrisch gevoel. Het BRT-Nederlands maakt een reele

330
kans om een taalcentrum te worden. Het onderwijs heeft voorlopig
die kans gemist, omdat de onderwijstaal onvoldoende supraregionaal
is, wat volgens Goossens (1973 : 235) aan de geringe mobiliteit van
de Vlaamse onderwijzers en leraars ligt. Een andere verklaring zou de
volgende kunnen zijn : het onderwijs heeft te zware pedagogische
fouten gemaakt toen het de standaardisatie in hoofdzaak tot taalpuristische vemuftigheden herleidde en het aangeboren vertrouwen
in de moedertaal door taalonzekerheid verving. De verandering die
Dewulf (1983 : 86) in het attitudinele vlak waarneemt heeft betrekking op deze taalonzekerheid, waar ze schrijft : „bovendien beginnen
de Vlamingen hun onzekerheid of te leggen en zich bewust als taalgemeenschap te manifesteren". Volgens Jaspaert (1984 : 193) blijkt
uit de toon van zijn informanten „de zelfzekerheid eigen aan de
standaardtaalgebruiker". Deze informanten beschouwen hun standaardtaal als „een felt" en als „een eigen Vlaams verschijnsel". Als
er sprake is van convergentie kan deze laatste alleen een convergentie
zijn „tussen twee als aparte entiteiten beschouwde standaardtalen".
4.3. Als we deze attitudinele conclusies samen met de conclusies m.b.t.
de standaardtaalpraxis in Vlaanderen in overweging nemen, menen
we te mogen zeggen dat het BRT-Nederlands een standaardnederlands is dat in een zekere mate naar het NSN toe beweegt en anderzijds in die mate de eigenheid van de Vlaamse uitspraak, de woordenschat, de intonatie realiseert dat de Vlamingen in die taal hun identiteit herkennen.
Het BSN is op dit moment van haar ontwikkeling een standaardvarieteit zoals ook het NSN een standaardvariaeit is. Tussen deze
twee variEteiten bestaat de volgende band : zowel de Nederlandse
als de Vlaamse standaardtaal gaan terug op een gemeenschappelijk,
vrij abstract, taalsysteem (Jaspaert, 1984 : 190). Voor Vlamingen is
de term AN dus een abstract begrip dat beide onafhankelijke
varieteiten overkoepelt. Beide variEteiten binnen eenzelfde AN kunnen uiteraard elkaar beinvloeden. Sommige Vlamingen zijn ervan overtuigd dat zo'n beinvioeding of m.a.w. een toenemende convergentie
met het NSN in het vlak van de woordenschat een `verrijking' zou
zijn van het BSN. Voor anderen - en dit lijkt wel een toekomstgerichte
trend te zijn - is zo'n beinvloeding slechts van secundair belang en
tast ze geenszins de endogeniteit van het Vlaamse taalsysteem aan
en dus ook niet het onafhankelijk statuut van de Vlaamse standaardtaal (Jaspaert 1984 : 203).
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NOGMAALS HOOFTS „GESWINDE GRIJSART..."
door
LODE ROOSE

Lid van de Academie

Het sonnet is, zoals men weet, een der meest geliefde expressievormen
van de renaissancistische dichters geweest. Het is van Siciliaanse oorsprong maar werd vooral door Petrarca tot huge perfectie gebracht.
De meer dan 300 klinkdichten in diens Canzoniere zijn ook een drietal
eeuwen de modellen geweest die dichters in en buiten Italie tot nieuwe
sonnetten geinspireerd hebben.
Het sonnet bestaat uit 14 regels, over een octaaf en een sextet
verdeeld, met een gedachten- of gevoelswending – in het Italiaans
„volta" genoemd – die men meestal bij het begin van de 9de regel
aantreft, al zijn hierop heel wat uitzonderingen. De tweeledigheid,
waardoor ook de inhoud van een klinkdieht gekenmerkt wordt, kan
van verschillende aard zijn. In het eerste deel kan een al ,gemene waarheid en in het tweede een persoonlijke toepassing uitgedrukt zijn of
vice versa het octaaf kan ook een constatering bevatten en het sextet
het bewijs, of men vindt beurtelings een probleemstelling en een
oplossing enz. Soms is het sonnet zo geconstrueerd dat de eerste
twaalf of dertien regels de voorbereiding vormen tot een kernachtig
geformuleerde idee, een „pointe", zoals dat b.v. bij Shakespeare het
geval is. Men vindt ook combinaties van beide.
Als metrum kozen de Italianen bij voorkeur het elflettergrepige
vers, de Engelsen het tienlettergrepige, de Fransen en de Nederianders
meestal regels van twaalf syllaben, de alexandrijn. Daarbij geven de
Nederlandse dichters, althans in de 17de eeuw de voorkeur aan de
jambemaat. Het bij hen meest voorkomende rijimschema was, ook
bier weer zoals bij Ronsard en zijn tijdgenoten, die het van Clement
Marot hadden overgenomen, abba abba ccd edd of voor het sextet
ccd ede met afwisseling van mannelijke en vrouwelijke rijmen.
Al werden in de sonnetten allerhande onderwerpen behandeld, ook
het sonnet zelf – men denke voor de moderne tijid aan Perks „Klinkt
herder op, gebeeldhouwde sonnetten" vonden ook bier de gedichten
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van Petrarca en van zijn Italiaanse epigonen waarin op elegische toon
een onbeantwoorde liefde voor een verrukkelijke vrouw uitgezongen
wordt de meeste navolging. Vele Franse sonnetten hadden een meer
sensualistische inslag (1).
Men kan zich afvragen waarom deze dichtsoort bij de renaissancisten, die zich toch hoofdzakelijk door vormen uit de klassieke oudheid lieten inspireren, zulk overweldigend succes kende. Wellicht ging
de aantrekkingskracht uit van de strakke compositieregels en de
mogelijkheid om binnen een kort gedicht een rijkdom aan gedachten
en gevoelens in een veelzijdig gamma van stijlfiguren ten toon te
spreiden. Ilc vergelijk een sonnet graag bij een vierzuilig tempeltje
waarin beelden en klanken met de emoties en ideeen die ze uitdrukken
naar elkander verwijzen, elkander weerkaatsen. Prof. Hellinga gebruikte in dat verband de geslaagde term „rapprochementen" (2).
Alle Nederlandse dichters met enige faam bij ons schreef waa.rsehijnlijk Lucas d'Heere uit Gent in het derde kwart van de 16de eeuw
het eerste sonnet in onze taal (3 )
hebben bewuste dichtvorm beoefend. Onder hen echter spant P. C. Hooft de kroon met klinkdichten
waarvan een aantal een Europees niveau bereiken. Een daarvan is o.i.
het gedicht dat we hieronder laten volgen. Er is reeds heel wat over
geschreven, maar we menen toch nog enige tot dus ver niet behandelde
aspecten in het licht te kunnen stellen.
(1) Over de geschiedenis van het sonnet in het algemeen en in de Nederlandse renaissance in het bijzonder kan men o.a. lezen in ons boekje En is 't
de liefde niet..., Het Nederlandse sonnet in de zestiende en de zeventiende
eeuw, Tweede herziene en bijgewerkte druk, Groningen 1977 en de daar
opgegeven literatuur. Men leze ook o.m. C. P. F. Stutterheim, Sonnetten en
pseudo-sonnetten bij Vondel, in : TNTL, 94, 1978, blz. 71-106.
(2) W. Gs Hellinga, De bereikbaarheid van Hoofts poezie, in : faarboek
van de mppii voor Nederlandse Letterkunde te Leiden, 1946-1947, Leiden,
1947, blz. 10. Dit artikel wordt niet vermeld in P. C. Hooft, Tekstuitgaven
en studièn sends 1931. Een bibliografie door A. Ritter e.a. (V.I.N. 4)
Erfstadt 1984.
(3) Zie : Lucas d'Heere, Den Hof en boomgaerd der poesien, met inleiding
en aantekeningen door W. Waterschoot, Zwolle 1969, blz. XI en het bedoelde
sonnet zelf, dat van voor 1557 moet dateren, op blz. 51.
(4) Wij publiceren de tekst mar het handschrift van Hooft zelf volgens de
fotografische of druk die we ervan aantreffen in C. A. Zaalbergs uitstekende
bloemlezing Uit Hoofts lyriek, Den Haag 1981, blz. 71. In zijn transcriptie
(op blz. 70) laat Zaalberg het eerste woord van de kwatrijnen en tercetten
Wet uitspringen. In onze transcriptie pasten we, zoals Zaalberg deed, de v
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SONNET
Geswinde grijsart die op wackre wiecken staech,
De dunne lucht doorsnijt, en sander seil te strijcken,
Altijdt vaert voor de windt, en ijder nae laet kijcken,
Doodtvijandt van de rust, die woelt bij nacht bij daech ;
5 Onachterhaelbre Tijdt, wiens heten hanger graech
Verslockt, verslint[,1 verteert al wafter sterck mach lijcken
En keert, en wendt, en start Staeten en Coninckrijcken ;
Voor ijder een te snel, hoe valdij mij soo traech ?
Mijn lief sint ick u mis, verdrijve' jck met mishaeghen
10
De schoorvoetige Tijdt, en oock de lange daeghen
Met arbeidt avontwaerts ; uw afzijn valt te bang.
En mijn verlangen can den Tijdtgod niet beweghen,
Maer 't schijnt verlangen daer sijn naem of heeft gecreghen,
Dat ick de Tijdt die ick vercorten wil verlang.

17 febr. 1610 woonsd.
op huis te Muiden –

Mithra Granida (4)

Tekstverklaring : wiecken
vleugels ; year de windt = met de wind in de
rug ; ijder = ieder ; onachterhaelbre = niet in te halen ; heten = felle ;
valdij mij = val je mij, ben je voor mij ; afzUn = afwezigheid ; woonsd.
woensdag. Andere wool-den en uitdrukkingen warden in onze bespreking zelf
uitgelegd.

Hooft schreef dit gedicht een drietal maanden voor zijn huwelijk
met Christina van Erp, hier Mithra Granida genoemd. De dichter
woonde toen reeds als drost van Muiden en baljuw van Gooiland,
op het Muiderslot. Mitra is de naam van de Perzische zonnegod –
ook elder noemt de drost, b.v. in het sonnet „Wanner de Vorst des
Lichts...", zijn geliefde „mijn Son". Bij Herodotus verwijst Mitra
naar Venus en Hooft kan de letter h bij de t gevoegd hebben om
secundair de associatie met Mithras in zijn toenaam te brengen en er
zodoende ook het zonne-aspect aan te verbinden. Aldus de verklarinmet de huidige waarde van u aan het modern gebruik aan om de leesbaarheid
niet te storen en nummerden ook de regels. Waarin we van Zaalberg, en oak
van P. Tuynman (in zijn uitgave P. C. Hooft sonnetten, Reden van de Inerdicheit der poesie, Amsterdam 1971, blz. 26) verschillen is de translitteratie
van de laatste regel waar Zaalberg en Tuynman den Tijdt lezen i.p.v. de Tydt.
Deze n kunnen we in de afdruk van het handschrift niet vinden en het is
opvallend dat we in de Emblemata Amatoria van 1611, die wel anoniem maar
niet zonder medeweten van Hooft zijn gedrukt ook de TUdt aantreffen.
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gen van W. A. P. Smit die meent dat Hooft – hetzij uitsluitend,
hetzij primair – de igodin van de lief de bedoeld heeft (5).
Ook voor de toenaam „Granida" heeft Prof. Smit een paar hypothesen. In zijn herdersspel dat Hooft onder dezelfde naam had geschreyen had hij de heldin naar wie het stuk genoemd werd voorgesteld
als de ideale geliefde. En het zou naar dit symbool zijn dat hij in
zijn tweede deel van de toenaam voor Christina verwijst. Maar Smit
wil in „Granida" per se een zinspeling zien op Ida Quekel met wie
de didhter voor en na haar huwelijk een liefdesverhouding zou gehad
hebben (6). Dit lijkt me van een man tegenover een vrouw met wie
hij op trouwen staat van weinig kiesheid te getuigen zodat we de
auteur van Hooft en Dia hier moeilijk kunnen volgen. H. W. van
Tricht heeft er trouwens op gewezen dat „Dia" niet noodzakelijk
als een anagram voor Ida (Quekel) gelezen hoeft te worden. „Dia"
(godin) kan volgens hem op ieder meisje toepasselijk geweest zijn (7),
dus ook op Christina van Erp die voor Hooft zijn „grate godin"
(Granida) geworden was.
Laten we, na deze ietwat brede uitweiding, terugkeren naar het
gedicht zelf. Hoofts sonnet is Nederlands-traditioneel in deze zin dat
het met zijn 14 alexandrijnen geschreven is volgens het rijmschema
abba abba ccd eed. De gecursiveerde letters duiden de vrouwelijke
rijmen aan.
Samengevat luidt de betekenis van het gedicht als volgt : De tijd
die voor anderen snel voorbijgaat, valt voor mij traag. Dit komt door
(5) Hooft en Dia, Een onderzoek naar Hooft's verzen-bouquet van 16081609 voor Dia, de identiteit van deze geliefde, andere verzen van Hooft voor
haar en de implicaties van dit alles, Amsterdam 1968, blz. 215-216. In zijn
boek Iconologie, Thema's en symboliek bij de Renaissance-schilders, Utrecht/
Antwerpen, 1970, schrijft E. Panofsky in het hoofdstuk dat aan „Vader Tijd"
gewijd is (blz. 60-78) op blz. 63 dat in de kunst van de oudheid de
oud-perzische opvatting van de Tijd als `Rion' (eeuwigheid) het goddelijke
principe van eeuwige en onuitputtelijke creativiteit voorkwam. En deze figuur
zou samen kunnen hangen met de eredienst van Mithra. Of hier een verklaring voor Hoofts gebruik van de naam. Mithra ter aanduiding van zijn aansbaande vrouw te vinden is, kunnen we niet uitmaken.
(6) a.w., blz. 59.
(7) Het leven van P. C. Hoeft, 's Gravenhage 1980, blz. 59. Ook E. K.
Grootes gaf in zijn bespreking van Van Trichts studie Hoofts biograaf gelijk
wanneer hij beweert dat Smit „iets onmogelijks" heeft willen ondernemen.
(Cfr. Spiegel der Letteren, XXIII, 1981, blz. 126).
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de afwezigheid van mijn geliefde. Hooft eindigt dan met een woordspeling die we als de pointe van het gedicht kunnen beschouwen.
Sommigen, ander wie W. Vermeer ( 8), zijn geneigd de volta in
het midden van de 8ste regel, dus nog voor het begin van het sextet
te zien. Dit is een zeer ongewone plaats en meer dan een element
pleit ervoor om de wending bij het begin van het sextet te lezen :
1° Het octaaf vormt duidelijk een geheel, doordat het uit een enkele
volzin bestaat.
2° Het octaaf brengt een constatering waarvoor het sextet de verklaring geeft.
3° In het octaaf wordt de tijd rechtstreeks aangesproken, in het
sextet wendt de dichter zich tot de geliefde.
4° Tenslotte kan nog gewezen op de over octaaf en sextet gespreide dualiteit : vraag en antwoord.
Zowel in het octaaf als in het sextet spreidt de dichter een virtuous
taalspel ten toon waarvoor hij in de eerste acht verzen andere poetische middelen gebruikt dan in de volgende zes regels.
Als zo vaak doet Hooft in zijn gedicht beroep op de mythologie,
waarbij de lezer bier aan Kronos, de god van de tijd, meet denken
van wie ook verhaald werd dat hij zijn kinderen had opgevreten om
te voorkomen dat ze hem van de troon zouden stoten. Van dit laatste
element maakt Hooft een motief in de vss. 6 en 7, waar hij de Tijd
alles laat verslinden en vernietigen.
Zoals we reeds lieten opmerken bestaat het octaaf uit slechts een
volzin en die is uiterst functioneel. Het is een vooruitsnellende zin
(met een paar noodzakelijke rustpunten op Doodvijanidt van de rust
en Onachterhaelbre Tijdt), waardoor de onstuitbaarheid van Kronos
gesuggereerd wordt. De stem van de lezer stokt even voor de tweede
helft van de 8ste regel om de h. van hoe uit te spreken terwijl ook de
combinatie ld en de daaropvolgende lange klanken met de ch na het
d-foneem in traech het treurig-langzaam voortschrijden van de tijd
in relief brengen.
In het octaaf lette men verder op de alliteraties Geswinde grijsart
(dat men ook een oxymoron kan noemen), wackre wiecken, de
dunne... doorsnijt, sonder seil, vaert voor, heten honger, verslockt,
verslint, verteert en stort Staten, op de assonanties grijsart... staech,
(8) Dichttechnische aspecten van de sonnetten uit 1610, in : Studies over
Hooft, Uit liefde geschreven, Groningen 1981, blz. 50.
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dunne lucht, doorsnijt... seil... strijcken en ijder... kijcken. Ook zijn
er de antithesen met hun betekenisvolle plaats : Geswinde als eerste
woord van het octaaf tegenover traech als het laatste daarvan en in
de 8ste regel snel eveneens tegenover traech. Nog een antithese is
bij nacht bij daech.

In de eerste en de vijfde regel wordt een vernuftig spel gespeeld.
De trits wackere wiecken staech rijmt er op heten honger graech. Maar
zowel staech als traech kan op twee manieren gelezen worden. Staech
is ofwel bijwoordelijke bepaling bij wackre (steeds vlugge) of bijwoord bij doorsnijt. Zo kan ook traech begrepen warden als een bijvoeglijke bepaling (gretige felle honger) of als bijwoord bij Verslockt,
verslint, verteert. Verder doet zich in de regels 6 en 7 nog jets merkwaardig voor. Weer krijgen we een trits verslockt, verslint, verteert
waaraan niet alien het drietal keert... wendt... stort beantwoordt,
maar er is zelfs sprake van rijm en assonantie in omgekeerde orde
die men grafisch als volgt kan voorstellen :
verslockt,

verslint, verteert

En keert, en wendt, en stort
terwijl verslint en wendt in het midden als bijna-rijmen gehoord
worden.
In het sextet ontbreken de syntactische eenheid, de alliteraties, de
assonanties en antithesen. Hier werkt de dichter vooral met de ambiguiteit van de beeldspraak. Kronos is er de oude man die schoorvoetend vooruitgaat en wiens stap de dichter met onbehagen (voor
Hooft of voor de tijd ?) niet kan versnellen. De dag brengt de dichter
al tobbend (tob is bier wellicht als actief werkwoord gebruikt) naar
de avond toe. Zijn verlangen kan de tijdgod niet bewegen. En bewegen kan hier zowel „in beweging zetten" als „iemands geest, gemoed, wil tot bepaalde uitingen doen komen of van gezindheid doen
veranderen" betekenen. Voor deze betekenis haalt het WNT (2354, 5)
ons vers aan.
(9) Dit werd door Vermeer zelf opgemerkt in het in vorige voetnoot vermeld artikel, eveneens op blz. 50.

342

Wat de metrische bouw van het sonnet betreft, lette men op enkele
functionele afwijkingen van de jambemaat waar Zaalberg en na hem
Strengholt reeds op gewezen hebben ("). In de 7de regel wordt stort
door een eveneens beklemtoonde lettergreep gevolgd. Hierdoor wordt
met het onmetrisch plaatsen van twee syllaben die door hun alliteratie
tevens naar elkander verwijzen de vernietiging die de tijid veroorzaakt
duidelijk hoorbaar gemaakt. Aandacht verdient ook het feit dat de
laatste regel niet een maar twee cesuren telt waardoor de drie essentiele begrippen (Tijd, kart, lang) – het laatste woord van een regel
heeft zoals de syllaben voor de cesuur de zwaarste accenten – naar
voren worden gebracht. Dipodieen, zoals Zaalberg dit metrisch systeem van drie tweevoeten noemt, komen nog voor in de regels 1, 12
en 13 (1i). Dat de woorden Tijdt en Tijdtgod een hoofdletter meegekregen hebben is ook niet zonder betekenis. De tijdsgedachte staat
in het gedicht immers centraal (").
In zijn reeds meermaals genoemde bloemlezing Uit Hoofts lyriek
schrijft Zaalberg : „Als de pointe, de schertsende etymologie van
„verlangen" ons tegenvalt kunnen we bedenken dat in Hoofts tijd
en omgeving de belangstelling voor taalkwesties, enerzijds, een veel
vitaler zaak was dan bij ons, en dat anderzijds de kennis en het inzicht
waarmee men in geleerde kringen de woordafleiding beoefende to
vergelijken waren met die van een hedendaagse leek ("). Ik betwijfel
dat Hooft hier alleen etymologie op het oog heeft gehad. M.i. is
zijn woordspeling van zuiver-poaische aard en voor de moderne
lezer – Vermeer spreekt alleen van tijdgenoten ( 14 ) – ook nog zeer
genietbaar ( 15 ). Een pointe vormen de twee regels in ieder geval en
(10) Zaalberg in zijn bloemlezing, blz. 70 en L. Strengholt in Pleidooi voor
Hooft, in : Hooft Essays, Amsterdam 1981, blz. 41.
(11) a.w., blz. 70.
(12) Interessant is de bevinding van J. van Ham die in zijn bijdrage Methoden bjj de karakterisering en waardering van poezie in Spiegel der Letteren,
7de jg. 1963-1964, blz. 293-304 Hoofts sonnet vanuit linguistisch-structureel
standpunt analyseerde en daarbij constateerde dat de meest voorkomende
fonemen juist die klanken zijn waarmede het woord tijd gevormd wordt,
terwijl de klanken van de aanhef Geswinde gijsart door het gehele gedicht
heen blijven spelen.
(13) a.w., blz. 70.
(14) a. art., blz. 50.
(15) Prof. K. Porteman wees er mij op dat deze woordspeling overgenomen
werd door Jodocus van Lodenstein in zijn gedicht „Op de stilte in 't Swin"
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zo wordt Hoofts sonnet een typisch voorbeeld van de twee soorten
klinkdichten die wij onderscheiden hebben : sonnetten met een duidelijk tweeledig karakter en een volta en sonnetten die epigrammatisch
eindigen. En door op zulke wijze te besluiten toont Hooft zich weer
de typische renaissancist die zoals we in onze vergelijking van zijn
sonnet „Mijn lief, mijn lief, mijn lief..." met Bredero's „Van dat
Aurora vroech..." aangetoond hebben ( 16), meer dan eens een algemeen-folosofische beschouwing met een persoonlijke ervaring verbindt.
Ik ben het tot slot volkomen eens met L. Strengholt die in „Geswinde grijsart..." een treffende harmonie van vorm en inhoud
ziet ( 17). Wie zich door het gedicht niet of weinig aangesproken voelt
kan steun vinden in een bijdrage van J. A. van Dorsten die in verband
met dit sonnet a.m. van een „ontredderde beeldspraak" spreekt (").
We geven graag toe dat er een ietwat bevreemdende overgang is
tussen de eerste regel die de tijd personifieert en hem verder als een
schip voorstelt. Daarvoor vond ik een verklaring bij Prof. L. C.
Michels, waar ook Strengholt naar verwijst ( 19 ). Michels schrijft dat
„voor Hooft... beeldspraak tot op zekere hoogte een zaak was van
intellectieve verbeelding en niet steeds van visuele inwendige waarneming. Dit behoeft oak in het geheel niet te bevreemden, wanneer
men eraan denkt hoe sterk het verstandelijke element was in de
renaissance, niet alleen, als vanzelf spreekt, in haar wetenschap, maar

(cf. Bloemlezing uit deb undel Uyt-spanningen van Jodocus van Lodenstein,
met inleiding en aantekeningen door Dr. P. J. Buynsters (Klass. Lett. Pantheon
186), Zutphen z.j., blz. 122-123, waar ook op deze imitatie de aandacht
wordt gevestigd.
(16) Cf. ons artikel Hooft en Bredero tegenover de liefdesdroom, in :
Dietsche Warande en Belfort, 1971, blz. 30.
(17) a. art., blz. 36.
(18) Hooft als dichter, in : Hooft Essays, Amsterdam' 1981, blz. 14, waar
hij een ander voorbeeld van de door hem gewraakte „mixed metaphor" Beef t,
nl. de voorstelling van de grijsaard die staten en koninkrijken verslindt en
vernietigt. Ongeveer hetzelfde schrijft hij in zijn boek Op het kritieke moment,
Zes essays over Nederlandse poezie van de 17de eeuw, Groningen 1981,
blz. 30. Deze „mixed metaphor" is nochtans volledig in overeenstemming
met de totale voorstelling van de mythologische Kronos.
(19) a. art., blz. 39.
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ook in de kunst" (20,) .En blijft Goethes adagium niet altijd geldig
„Wer den Dichter will verstehen..." ( 21 ) ? Michels is onder anderen
onze gids om ons in het land van Hoofts dichterschap in to leiden,
een land van manieristisch kunstenaarschap, maar een maniErisme
dat van een buitengewone taalvirtuositeit getuigt, wat toch geen
geringe verdienste is.

(20) Filologische opstellen III, Stoffen uit Vondels werk, Zwolle 1961,
blz. 118.
(21) Voor wie buiten de genoemde literatuur nog meer over het hier besproken sonnet wil lezen vermelden wij a.m.: D. A. M. Binnendijk, Tekst en
uitleg III, blz. 14-23 ; S. J. Pretorius, Geswinde Grijsart, in: Standpunte 91,
24, 1970, blz. 44-48 ; K. Fens, De bevoogding en ontvoogding van de pazie
in De Volkskrant van 14 maart 1981, pag. Kunst en L. Rens, Lectuur P. C.
Hoofts sonnet „Geswinde Grijsart" in : Handelingen van het 33ste Vlaamse
Filologencongres 1980, Leuven 1982, blz. 273-277.

IN VLAANDEREN VLAAMS ? ENKELE
SOCIOLINGUISTISCHE BESCHOUWINGEN (*)
door
ROLAND WILLEMYNS

Lid van de Academie

0. De in de titel van mijn lezing gestelde vraag refereert naar een
slogan die, in affirmatieve zin dan, de hele geschiedenis van de
Vlaamse Beweging heeft bepaald. Toch is die slogan vandaag vooral
als blikvanger bedoeld en is het mij vooral te doen om wat in de
toevoeging wordt gezegd, t.w. „enkele sociolinguistische beschouwingen".
Ik ben er mij van bewust dat mijn publiek op deze openbare vergadering van de Academie niet enkel uit vakgenoten bestaat en ik
zal derhalve mijn best doen am zo duidelijk mogelijk uiteen te zetten
wat ik bedoel, mij tegelijkertijd bij de genoemde vakgenoten verontschuldigend voor het felt dat zij vandaag van mij weinig nieuws zullen
vernemen.
1. Sociolinguistiek is een begrip dat zeker niet voor iedereen even
duidelijk is en ik neem aan dat voor sommigen zelfs de term „linguistiek" tout court enige toelichting vetgt.
Linguistiek houdt verband met taal en taal is iets wat in ons dagelijkse leven een ontzettend belangrijke rol speelt. Vooral spreken –
iets wat we allemaal voortdurend doen – is een activiteit die ons
leven beheerst. Door te spreken organiseren we onszelf, beseffen we
wie we zijn, wat we zijn, wat we willen... Kortom, spreken is een van
de belangrijkste sociale activiteiten uit een mensenleven. Dat blijkt
overigens ook uit de aandacht die we eraan besteden. Leren spreken,
spraakstoornissen en een normale taalontwikkeling zijn aspecten, die
iedere ouder bezighouden, vooral dan als er iets mis loopt of als hun
CI) Tekst van een lezing gehouden op de openbare vergadering van de
„Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde" te Beauvoorde, op woensdag 18 juli 1984.

346
kind niet aan de verwachtingen voldoet. Aan de taalontwikkeling
wordt dan ook vaak de zgn. „abnormaliteit" van een opgroeiend kind
afgelezen.
We zouden dus aan kunnen nemen dat taalkundigen, mensen toch
die zich beroepshalve met taal bezighouden, van oudsher aan dit verschijnsel aandacht zouden hebben besteed, maar paradoxaal genoeg
blijkt dit nauwelijks het geval to zijn.
Het taalonderwijs op school bijvoorbeeld komt vaak niet verder
dan grammatica-onderricht in het spoor van – jawel – de Oude Grieken, die ook al wisten dat zinnen uit een onderwerp en een predicaat
bestaan. Over het dagelijkse taalgebruik echter, over alledaagse
communicatieverschijnselen, over de truukjes die mensen daarbij
courant gebruiken, kortom over taalvaardigheidsaspecten en het belang daarvan, werd en wordt in vele gevallen gezwegen. Schuld
daaraan hebben natuurlijk niet allleen de onderwijsmensen maar ook
– en misschien vooral – de taalkundigen, de linguisten, die hen op de
hoogte moeten brengen van wat zij over taal denken. En daarin is, in
de tijdspanne van ongeveer een eeuw, enorm veel veranderd.
1.1. Zoals in iedere wetenschap constateert men in de taalkunde
perioden van wisselende belangstelling voor verschillende aspecten
van het yak. In de 19de eeuw was die belangstelling vooral historisch
gericht : men interesseerde zich voor de ontstaansgeschiedenis van de
talen en de manier waarop uit het Indogermaans de verschillende
talen waren ontstaan. Naast deze historische taalkunde ontwikkelde
zich ook de vergelijkende taalkunde, d.w.z. dat men de grammatica's
van de verschillende talen met elkaar ging vergelijken. In de hele
19de-eeuwse periode interesseerde men zich haast uitsluitend voor
geschreven taal : niet de manier waarop men sprak, maar vooral de
manier waarop de taal was overgeleverd, droeg de belangstelling van
de taalkundigen weg.
1.2. In het begin van de 20ste eeuw ontstaat het zgn. structuralisme,
waarvan als grondlegger de Zwitser Ferdinand de Saussure wordt
beschouwd. Een opvallende vernieuwing in het linguistische denken
is dat er nu een onderscheid wordt gemaakt tussen wat men noemt
synchronic en diachronic. Diachronische taalkunde blijft aandacht
schenken aan de historische evolutie van de taal, terwiji de synchronische taalkunde vooral belangstelling vraagt voor de taalvormen van
een welbepaalde periode, meestal de eigentijdse. Men gaat dus de
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taal bestuderen die men zelf kent en om zich been ziet en boort, niet
met de bedoeling die met vroegere evolutiefasen te vergelijken, maar
omwille van de structuur van de taal zelf. De structuralisten gaan er
de nadruk op leggen, dat de taal een systeem is („un systeme oil tout
se tient" zei Saussure) en dat de interne verhoudingen van de delen
van dat sytsteem het functioneren van de taal bepalen. Dit bezig zijn
met de actuele taal brengt de linguisten ertoe oog te hebben voor de
variabiliteit binnen de taal. Het valt namelijk op dat niet iedereen
op dezelfde manier spreekt, dat er niet alleen in de tijd, maar ook
by. in de ruimte verschillen, zgn. varianten optreden, die het opstellen
van systemen en structuren nogal eens hinderen. Saussure voert dan
oak het beroemd geworden onderscheid in tussen twee taalniveaus
die hij langue en parole noemt. Dit onderscheid, dat op zichzelf wel
handig is, zal nochtans een nefast gevolg blijken te hebben voor de
evolutie van de linguistiek. In de parole nl. ziet men, zegt Saussure,
de hele variabiliteit van de taal, die het de linguist zo moeilijk maakt.
Parole is taalgebruik, dus de manier waarop de taalgebruiker echt
spreekt en dat is jets wat niet constant blijft. Allerlei factoren kunnen
ervoor zorgen dat men op het ene moment anders gaat spreken dan
op het andere. Aangezien dit accidentele, niet-gestructureerde variatie
is, kan de linguist daar niet stil bij blijven staan, maar moet hij
datgene zoeken wat achter die variatie steekt en wel degelijk invariabel is, nl. de langue. Die langue is dus een homogeen, gestructureerd systeem, dat voor iedereen hetzelfde is, ook al wordt het dan
op verschillende manieren gerealiseerd. Alles wat taalrealisering is
wordt op die wijze op de achtergrond gedrongen, ten voordele van
het onderzoek naar de interne organisatie van de grammaticale structuren. Dat impliceert meteen ook, dat men nauwelijks aandacht gaat
schenken aan de communicatieve aspecten van de taal, aan de manier
dus waarop de taalgebruikers het instrument taal hanteren om met
elkaar te communiceren. Dat wil dus zeggen dat belangstelling voor
het taalgebruik zelf en voor de manier waarop sprekers en toehoorders met het medium taal omspringen, nagenoeg helemaal ontbrak.
Verklaring voor taalfeiten moet immers gegeven warden door andere
taalfeiten, niet door externe gegevens of sociaal gedrag, vinden zij.
1.3. Dit structuralisme ontwikkelt zich verder in de loop van de
20ste eeuw, met bier en daar verschillende accenten en methaden.

Een van die ontwikkelingsvormen treedt vooral vanaf het einde van
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de jaren vijftig op de voorgrond en wordt de transformationeelgeneratieve grammatica genoemd, met als grondlegger de Amerikaan
Noam Chomsky. Fundamenteel zijn de uitgangspunten dezelfde, hoewel er een nogal opzienbarende verandering komt in de methodologie. Ook de T.G.G. schenkt geen aandacht aan taalgebruik, maar
wil het uitsluitend van het systeem hebben. Men noemt het uitgangspunt van de T.G.G. mentalistisch, omdat volgens Chomsky de taal
een soort aangeboren, mentale constructie is, die gelijk blijft voor alle
leden van dezelfde taalgemeenschap. Deze leden beschikken namelijk
over dezelfde competence, die ze als het ware met de geboorte meekrijgen. Weliswaar uiten ze zich allemaal op hun eigen, gediversifieerde manier, maar dat is dan hun performance en dat is voor de
linguist weinig belangrijk. Waar het op aan komt is te weten hoe het
systeem functioneert wanneer het niet „verstoord- wordt door allerlei
hinderlijke, feitelijke levensomstandigheden, die echter de structuur
van de taal geenszins beinvloeden. Chomsky legt er expliciet de
nadruk op dat het studiemateriaal van de taalkundige niet moet zijn
de taaluiting van de individuele taalgebruiker, maar diens intuities
i.v.m. de taal, d.w.z. vooral zijn overtuigingen i.v.m. de grammaticaliteit van taaluitingen, i.v.m. het al of niet grammaticaal en welgevormd zijn van zinnen. De bedoeling van taaltheorie, van linguistiek met andere woorden, is dan een verklaring te geven voor de
intuities van de taalgebruiker.
De theorieEn van Chomsky hebben heel veel bijgedragen tot het
populair maken van de linguistiek. Enerzijds werden velen aangetrokken door de enorme formalisering die de T.G.G. realiseerde en
die de illusie wekte dat taalkunde nu als een exacte wetenschap kon
worden beschouwd, anderzijds waren velen gefascineerd door
Chomsky's hypothese van de mentale relevantie van taalstructuren,
d.w.z. dat de manier waarop we spreken ons iets zou kunnen leren
over de manier waarop we denken. Dat is natuurlijk een oude en
boude droom, waar niet alleen taalkundigen door aangetrokken worden : ook filosofen, psychologen, biologen enz... willen weten wat
er in ons brein gebeurt. En, tussen haakjes, ook lieden met minder
wetenschappelijke bedoelingen hebben interesse voor ons brein : al
wie ervan droomt de mensheid te domineren met de bedoeling dat
zijn brein dat van anderen zou kunnen controleren heeft belangstelling
voor de studie van ons brein. Helaas voor hen maar allicht gelukkig
voor ons bleek dat allemaal veel ingewikkelder te liggen dan men zich
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aanvankelijk had voorgesteld en blijken universele taalstructuren bitter
weinig inzicht te geven in de relatie tussen taal en denken.
Misschien ook om deze, maar toch vooral om een boel andere
redenen, zakte de populariteit van de TG taalkunde bijna even vlug
als ze opgekomen was. Zoals ik in het begin zei, kan men in vele
wetenschappen een soort pendelbeweging waarnemen. Bij de transformationalisten was de pendel heel erg naar een bepaalde kant
uitgeslagen, ni. naar het abstracte, het zeer geformaliseerde, het mystieke bijna.
Heel wat taalkundigen kwamen tot het inzicht dat de maatschappelijke relevantie van het taalonderzoek helemaal niet meer aan bod
kwam en de nieuwe stromin,g die door dit inzicht ontstond, heeft
een ding gemeen met die van Chomsky : zij was ook zeer stormachtig
en is in zeer korte tijd erg populair geworden ; ze draagt echter wel
een grate diversiteit in zich. In het begin werd die nieuwe tak van
de taalkunde meestal aangeduid als taalsociologie, een term die heel
vlug concurrentie kreeg van een andere, met name sociolinguistiek.
Nog later kwam daar de term sociale linguistiek bij. Laten we even
kijken naar waar het hier om gaat.
1.4. De sociolinguistiek, die thans een zeer belangrijke plaats in het
linguistische onderzoek inneemt, stelt interactie tussen taal en taalgebruiker en gemeenschap centraal en gaat zich interesseren voor allerlei
facetten van taalgedrag, die in de structuralistische of generativistische
periode nauwelijks aan hod kwamen, c.q. opzettelijk buiten het linguistische onderzoek werden gehouden. Bovendien gaat men meestal
uit van de verfrissende idee dat de feiten prevaleren boven de theorie,
in plaats van omgekeerd, zoals dat lang het geval was geweest. Het
is inderdaad zo dat variatie en heterogene structuren in iedere taalgemeenschap regel zijn en dat het geen zin heeft theoriEen op te
stellen die daar geen rekening mee houden en uitgaan van irreee
dogma's. Om het een beetje overzichtelijk te houden kunnen we zeggen, dat de sociolinguistiek taal niet wil beperken tot een stet regels
maar er ook bij betrekt het gebruik dat van die taal wordt gemaakt.
Aangezien dat een sociaal fenomeen is, ligt het voor de hand dat
de structuur van de maatschappij voor de linguist van belang is en
meteen natuurlijk ook dat de verschillende opvattingen die mensen
hebben t.a.v. maatschappelijke problemen ook bij de linguisten weer
te vinden zijn. We staan dus – gelukkig – ver van de waardevrijheid
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die velen de wetenschap in het algemeen en de taalwetenschap in
het bijzonder willen toeschrijven. Ik kom daar straks nog op terug.
Een mime definitie houdt er rekening mee dat de sociolinguistiek
tot zijn taak rekent het opsporen, beschrijven, analyseren en verklaren
van taalvariatie, die is toe te schrijven aan :
a) de gediversifieerde sociologische (d.i. sociale, culturele en geografische) afkomst van de taalgebruikers
b) de interactie tussen hen
c) de verschillende, sociologisch telkens anders gewaardeerde gesprekssituaties.
Dat klinkt misschien allemaal nogal gecompliceerd en vooral abstract.
Laat ik daarom proberen het zo uit te drukken : de taalgebruiker
heeft in principe vele middelen tot zijn beschikking om de boodschap
uit te drukken die hij kwijt wil ; by. dialect of standaardtaal en alles
wat daar tussenin ligt, populaire taal, formele taal, beeldende taal,
technische taal, vakjargon, groepstaal enz. eventueel zelfs vreemde
talen en zo meer. Op ieder gegeven moment maakt hij daar een keuze
uit en die keuze kan allerlei dingen over hem zeggen ; b y. zijn
familiale achtergrond, sociale status, geografische afkomst, of hij uit
de stad of van het platteland komt, studieniveau, zijn houding tegenover zijn gesprekspartner(s), of hij vriendelijk wil lijken of nors,
meevoelend of onverschillig. superieur of onderdanig enz...
De huidige sociolinguistische vakliteratuur biedt dan ook van al
dit snort studies voorbeelden ; maar ook nog van veel meer. Zo by.
de vraag of dit taalgebruik alleen maar „afwijkend" is, dan wel of
bepaalde van de „taalregisters" sociaal meer of minder gewaardeerd
worden, de sociale tegenstellingen waaraan ze zijn toe te schrijven
veeleer wegwerken dan wel bestendigen en versterken, moeten worden geremedieerd of alleen maar als feit geaccepteerd... Daarbij moeten zeker nog warden gevoegd de problemen van „languages in
contact" d.w.z. de problemen die ontstaan door het met elkaar in
contact komen van groepen die een andere sociale code of een andere
taal gebruiken of door het feit dat sommigen meerdere van die
systemen, codes, talen kennen en beheersen en naar gelang van
de omstandigheden al dan niet gebruiken...
Het zal dus duidelijk zijn dat men er volgens mij goed aan doet
de sociolinguistiek te beschouwen als linguistiek, die zich bezig houdt
met reEel taalgebruik (speech N language) en de communicatieve
gevolgen van taalgebruik onderzoekt en daardoor verschilt van de
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zgn. traditionele linguistiek die zich, zoals de T.G.G., doelbewust
beperkt tot niet-bestaande taalsituaties.
1.5. In het begin van mijn uiteenzetting heb ik ook de term sociale
linguistiek laten vallen en aangezien dat o.m. is waar het mij vandaag
om te doen is, moet ik ook daar nog even theoretisch over uitweiden.
Waar ligt het verschil tussen sociale linguistiek en sociolinguistiek ?
Om dat duidelijk te maken moet ik nog even herhalen dat sociolinguistiek weliswaar een geheel nieuwe aanpak in de taalkunde
brengt, maar toch essentieel een linguistische discipline blijft. Ze
vult de traditionele linguistiek aan met zaken die daar ten onrechte
niet werden gebruikt, nl. gegevens over taalgebruik. De sociale linguistiek stelt dat je verder moet gaan dan het linguistische alleen.
Taal is een communicatiemiddel en, wil je de taal onderzoeken, dan
moet je taalverschijnselen en maatschappelijke verschijnselen samen
bestuderen, aangezien die op elkaar inwerken. En dat heeft implicaties zowel voor wat je onderzoekt als voor de manier waarop je dat
doet. Als taalkundigen leggen we ons derhalve niet meer alleen toe
op de structuur van de taal, maar vooral op de structuur van de
communicatieve handelinigen door middel van die taal. De ideologische factor van taal en taalkunde komt nu naar voren. Men gaat niet
enkel meer beschrijven, maar ook interpreteren. Bijgevolg krijgt het
begrip objectiviteit een heel andere betekenis. Centraal staat bier dat
taal een deel is van communicatief gedrag en van sociale actie : datgene waar in taalgebruik op moet worden gelet, datgene wat er in
aanwezig is, kan slechts worden ontdekt, en dus a fortiori, begrepen,
wanneer men uitgaat van de sociale functie van taal en communicatie
en dan onderzoekt hoe dat alles gestructureerd is om die sociale
functie te kunnen vervullen.
Ik probeer dit met een praktisch voorbeeld te verduidelijken, nl.
de studie van de zgn. aanspreekvormen ( = de pronomina van de
tweede persoon) :
– de traditionele linguistiek zal de grammaticale structuur ervan onderzoeken, dus by. :
– de soorten pronomina en hun onderlinge verhouding
– de werkwoordsvormen die bij de pronomina horen enz.
– de sociolinguistiek zal daarenboven a.m. onderzoeken :
– de variatie in de pronomina
-- het gebruik ervan : wie waar welk pronomen gebruikt
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– de correlationele waarde ervan (gebruik volgens sociale klasse ,
markers ...)
– sociale en attitudinele bedoeling van het gebruik van de verschillende pronomina
de
sociale
linguistiek zal het bovenstaande ook doen, maar uitgaan
–
van de sociale functie, d.w.z. uitgaan van het feit dat de keuze van
een bepaald pronomen (bv. je of u) een bepaalde relatie tussen de
interagerende partners uitdrukt (c.q. uit wil drukken) en er dan
op wijzen, dat die relatie o.m. via pronominagebruik kan worden
uitgedrukt, maar ook op andere manieren, by. door de keuze van
een andere taalvariant of zelfs van een andere taal.
Het vertrouwelijke in een relatie by. kan tot uiting worden gebracht door :
– bet gebruik van je i.p.v. u
– het gebruik van dialect i.p.v.
afhankelijk van de aanwezige
linguistische mogelijkheden en
standaardtaal
– het gebruik van by. Spaans
van de gespreksomstandigheden
i.p.v. Engels
Belangrijk is dus dat we uitgaan van de sociale functie of relatie
(in ons voorbeeld intimiteit, solidariteit, groepsbewustzijn en dgl.)
en kijken hoe dat linguistisch uitgedrukt wordt, terwij1 alle andere
vormen van linguistiek in het beste geval het omgekeerde doen,
d.w.z. uitgaan van een linguistische variabele en dan zien waar die
mee gecorreleerd moet of kan worden. De Amerikaanse linguist Dell
Hymes zegt in dat verband : „indien sociale relevantie en sociaal
realisme datgene is wat bij ons voorop staat, dan moeten we erkennen
dat in de relatie tussen klank en betekenis (c.q. bedoeling) veel meer
ligt dan in de traditionele linguistiek zelfs maar kon worden gedroomd."
Wat in de sociale linguistiek moet worden verklaard is niet in
eerste instantie een taal (bv. Nederlands) maar de wijze van spreken,
de taalmogelijkheden (means of speach) en, onverbrekelijk daarmee
verbonden, de betekenis die die means of speech hebben voor diegenen
die ze gebruiken. De meeste linguisten totnogtoe hebben dat altijd
gezien als iets bijkomstigs, terwiji het juist de essentie is en de voorwaarde opdat linguistiek niet langer enkel een taalkundige theorie
zou zijn, maar een echte theorie van de taal zou worden (linguistic
theory vs. theory of language).
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Waar wij van uitgaan is, dat een essentieel kenmerk van een
universele taaltheorie is, dat een veelheid van functies wordt uitgedrukt door bepaalde taalkenmerken, die optreden in elke taalhandeling in elke taalgemeenschap. Die relatie tussen sociale functie en
taalkenmerk is primordiaal en impliceert dat wij dus niet enkel
moeten onderzoeken hoe de taal in mekaar zit, maar ook hoe de
maatschappij functioneert en op welke (telkens gediversifieerde)
manier die sociale functies bepalen op welke manier de taal zal
warden gebruikt. De sociale linguistiek gaat er daarom van uit dat
grammatica slechts een van de middelen is om aan te duiden hoe
taalkenmerken onderling georganiseerd zijn. Niet alleen bestaan er
andere manieren dan de grammatica, b y. de sociale functie, maar
bovendien zijn die andere manieren essentieel.
2. Tot wryer de – helaas misschien vrij dorre – theorie. Laten we
thans, op grand van die theorie, enkele beschouwingen wijden aan
het in de titel van mijn lezing genoemde probleem.
2.1. De in de titel met een vraagteken gemerkte slogan is er, zoals
gezegd, een uit de geschiedenis van de Vlaamse Beweging, en het
is vanzelfsprekend niet mijn bedoeling om in te gaan op wat er oorspronkelijk mee werd aangegeven, nl. dat in Vlaanderen de landstaal
ook de officiele taal hoorde te zijn. Er is geen zinnig mens meer die
dat betwist en ook in de praktijk is dat seen punt meer. Nu die strijd
is gestreden kunnen en moeten wij ons de luxe permiteren, die onze
voorgangers zich veel minder konden permiteren, nl. ons de vraag
te stellen over welke soort landstaal we het eigenlijk hebben ?
De taalproblematiek in Vlaanderen wordt gekarakteriseerd door
drie „confrontaties", t.w. :
– de confrontatie met anderstalige landgenoten –> probleem van

bilinguisme

– de confrontatie met taalgenoten uit een buurland --> probleem van
trial planning

– de confrontatie met geografische verscheidenheid in eigen land .--->
probleem van diglossie
2.2. Het eerste punt laat ik hier onbesproken : tijdnood dwingt tot
beperking. De andere twee punten zijn niet nieuw, noch voor de
Vlamingen in het algemeen, noch voor de linguisten in het bijzonder,
maar het lijkt me interessant ze te beschouwen vanuit het oogpunt

354
van de sociale linguistiek. Ilc heb daarom met opzet de term confrontatie gebruikt omdat daardoor de nadruk wordt gelegd op het interactionele karakter, d.w.z. dat de relatie waarin personen of groepen
tegenover elkaar staan het taalgebruik direct of indirect beinvioedt.
Dat immers over het gebruik van dialect en standaardtaal niet zo
maar in abstracto kan worden gesproken wordt veelal vergeten, zowel
door traditionele zgn. ABN-verenigingen als ook door sommige
linguisten.
Over standaardisering als proces, d.w.z. hoe en waarom een standaardtaal ontstaat kan en hoef ik hier niet uit te weiden. We kunnen
volstaan met de constatering dat de Vlaamse situatie door allerlei
omstandigheden in die mate speciaal is, dat niet alleen de meeste
mensen een dialect kennen, maar dat bovendien de dialecten in het
communicatieproces een grotere rol spelen en een specifiekere functie
hebben dan in vele andere Westeuropese taalgebieden het geval is.
Met dit gegeven moet rekening warden gehouden wanneer men de
nieuwe discussie volgt, die sinds de opkomst van de sociolinguistiek
over dat thema werd gevoerd.
Uitgangspunt was eigenlijk het onderzoek van de Engelse
socioloog en pedagoog Basil Bernstein, die tot de conclusie kwam dat
Engelse lower class-kinderen het op school veel minder goed deden
dan hun middle class-leeftijdgenootjes en daar allerlei verschrikkelijke conclusies uit trok t.a.v. de zgn. restricted speech van de lower
class en de elaborate speech van de middle class. Met de beste bedoelingen overigens kwam hij tot de vaststelling, dat het „minderwaardige" Engels van de arbeiderskinderen zo vlug mogelijk geruild moest
worden voor het Engels van de middle class, dat tenminste een volwaardige taal is (ik doe Bernstein onrecht door zijn ideeEn zo beknopt
weer to geven, maar daar is niets aan te doen).
2.2.1.

2.2.2. Op het Europese vasteland werd Bernstein vrij vlug nagevolgd,
d.w.z. werden zijn conclusies vaak klakkeloos overgenomen, wat
leidde tot allerlei taalcompensatieprogramma's, zonder al to veel succes overigens. In de V.S. waren Bernsteins onderzoekingen uitgangspunt voor eigen experimenten van o.m. William Labov i.v.m. het
zgn. Black English en de conclusies daar waren heel anders. Labov
meldde wat de Europese dialectologen eigenlijk al wisten, maar
die hadden zich nauwelijks in het debat gemengd dat ieder taalsysteem linguistisch evenwaardig is en veralgemening van begrippen
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als restricted en elaborate code pure linguistische nonsens.
Ook daar werden al vlug verkeerde conclusies uit getrokken. Onder
het motto What's Wrong With Being Wrong ? sloeg de stemming
helemaal naar de andere kant over en vonden velen dat men iedereen
maar moest laten praten zoals het hem uitkwam. Wat men bij dit
alles al te vaak uit het oog verloor was dat Labov weliswaar terecht
beweerde dat linguistisch gezien alle systemen gelijkwaardig zijn,
maar dat ze dat op het sociale vlak niet meer zijn. De nadelen immers,
die men kon en kan ondervinden wanneer men niet het taalsysteem
beheerst dat in een bepaalde situatie als aangewezen wordt beschouwd
zijn reEel en de zgn. „sociale sanctionering van onaangepast taalgebruik" bleek dat al evenzeer. Om een lang verhaal kort te maken
demonsteer ik het genoemde meningsverschil aan de hand van de
standpunten van twee Europese sociolinguisten, die zeer tegenover
elkaar staande stellingen verdedigen, t.w. de Engelsman Peter
Trudgill en de Duitser Ulrich Ammon.
2.2.3. Trudgill, ook in zijn andere werk een epigoon van Labov,
verdedigt de stelling dat het niet zinvol is arbeiderskinderen en andere
dialectsprekers een andere taal aan te leren dan wat ze van huize uit
gewoon zijn en dat men bij de rest van de maatschappij tolerantie
aan moet kweken t.a.v. taalvariatie. M.a.w. laat dialectsprekers dialect
spreken en zorg ervoor dat ze daar in de maatschappij geen nadelige
gevolgen van ondervinden. Hun taal is evenveel waard als die van
de middle class en er is dus geen enkele reden waarom zij zich aan
zouden moeten passen.
Dat is op zichzelf een heel nobele en prijzenswaardige gedachtengang, die echter geen rekening houdt met de sociale krachtsverhoudingen in de maatschappij.
Dat is ook het voornaamste punt van kritiek van Ulrich Ammon,
die er, i.t.t. Trudgill voor pleit zoveel mogelijk iedereen standaardtaalkennis bij te brengen. Wie enkel dialect kent, zegt hij, is daardoor
sociaal gehandicapt. Wie in zijn eigen streek blijft kan het met dialect
alleen misschien wel rooien, zolang hij ten minste weinig ambitie
heeft. Wie echter belangrijker taken in de maatschappij ambieert kan
die nooit realiseren indien zijn linguistische capaciteiten beperkt blijven
tot een regionale variant. Bovendien, zegt Ammon, vraagt de heersende klasse natuurlijk niet beter dan dat men de arbeiders in hun
dialectghetto houdt, want zo ontneemt men hen alle mogelijkheden
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om door te stoten naar wat hij noemt „de hefbomen van de politieke
macht".
Hoewel de radicaal tegenovergestelde visies van Trudgill en Ammon
natuurlijk voor een deel toe te schrijven zullen zijn aan het feit dat
de eerste vooral de Engelse en de tweede vooral de Duitse taalsituatie
in zijn achterhoofd heeft, is de oppositie universeel ,genoeg om elders
van belang te zijn en zijn de gebruikte maatschappelijke argumenten
algemeen geldig voor de westelijke wereld.
Persoonlijk neig ik veeleer naar Ammons standpunt omdat zowel
het feitenmateriaal van zijn enquetes als de sociale argumenten waar
hij zijn visie mee verdedigt mij valabel lijken, maar ik wil niet ontkennen dat er natuurlijk een revisionistisch kantje aan zit : men
verlangt nu eenmaal dat de working class zich linguistisch aan de
middle class aanpast. Maar anderzijds is dit natuurlijk ook realistisch
want zo liggen de krac.htsverhoudingen nu eenmaal. De vraag of men
sociale veranderingen kan realiseren binnen het systeem dan wel of
vooraf een radicale afwijzing. c.q. omverwerping van het systeem
de enige mogelijkheid is, is even oud als de sociale beweging zelf en
speelt, zoals ik in de theoretische inleiding heb gezegd, ook in linguistische problemen een rol, enerzijds omdat taal een maatschappelijk
fenomeen is, anderzijds omdat de werkwijze van de linguist beinvloed
wordt door zijn maatschappelijke en politieke opvattingen.
2.2.4. 1k keer nu terug naar het interactionele en naar de Vlaamse
situatie. Het is niet zo dat je aan de ene kant dialecten hebt en aan
de andere een standaardtaal. Daar tussenin liggen nog heel wat taalvormen, die ook allemaal gebruikt warden en allemaal een functie
hebben in het maatschappelijke verkeer. Ik heb in een aantal artikels
een uitvoerige beschrijving gegeven van die situatie en ik kan daar
bier helaas niet over uitweiden. Samenvattend kan ik zeggen dat het
linguistische spectrum als een continuum kan warden opgevat waarvan dialect en standaardtaal de twee polen zijn en waar andere taalniveaus tussenin liggen. Of de taalgebruiker van al de mogelijkheden
die dat systeem biedt efficient gebruik kan maken, hangt of van wat
men met een vakterm noemt zijn communicatieve competentie. Een
belangrijk onderdeel daarvan is uiteraard dat hij de verschillende
systemen moet beheersen om – en wat nu volgt is min of meer als
een definitie van communicative competence te beschouwen – op elk
moment over te kunnen schakelen naar het meest gepaste of meest
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aangewezen taalsysteem. Dat betekent niet noodzakelijk dat men zich
altijd aan moet passen aan de taal van de gesprekspartner(s). De
interactie waar ik het over had impliceert ook dat men zich misschien
bewust tegen de omgeving af wil zetten en dus opzettelijk een ander
taalsysteem gebruikt dan wat de sociale conventie op dat moment
voorschrijft. Maar een ding is zeker : om de mogelijkheden van die
interactionele communicatie maximaal te kunnen benutten, moet de
communicatieve competentie zo groat mogelijk zijn. Wie slechts een
systeem kent kan niet op een ander overschakelen, ook als hij dat
zou willen. Dat is de belangrijkste reden waarom ik vasthoud aan de
overtuiging dat het noodzakelijk is de kennis van de standaardtaal
zo maximaal mogelijk bij alle lagen van de maatschappij te verbreiden.
Een heel andere discussie is hoe dat het beste kan gebeuren. Ik
heb idaar nu geen tijd voor, maar ik kan wel stellen dat mijn standpunt niet impliceert dat dialect iets minderwaardigs zou zijn, noch
dat het gebruik ervan stelselmatig afgeremd moet worden, noch dat
het dialect niet nuttig gebruikt zou kunnen worden om de standaardtaal aan te leren, ook op school !
2.3. Om af te ronden dan nog iets over die andere confrontatie waar
ik het over had, die met de taalvorm van onze noorderburen of, m.a.w.
wanneer er over het gebruik van de standaardtaal in Vlaanderen wordt
gesproken, over welke standaardtaal hebben we het dan ?
2.3.1. De nogal simplistische vraag of het Zuiden de taalontwikkeling
na moet volgen zoals die in het Noorden gebeurt is heel oud en het
aantal argumenten, van de meest wetenschappelijke tot de meest ridicule of passionele, ontelbaar. Ik neem me niet voor dat allemaal nog
eens te herkauwen. Ik wil wel even het interactionistische kader
schetsen waarin het debat volgens mij moet worden gevoerd.
Taalverandering in een taalgebied dat door landsgrenzen wordt
verdeeld – want daar gaat het bier over – is een proces dat niet uniek
is voor het Nederlandse taalgebied. Er kunnen inderdaad enkele algemene tendenzen worden aangestipt :
– standaardiseringstendenzen gaan uit van een bepaald deel van het
hele gebied (in ons geval ± de Randstad)
– de niet tot het kerngebied behorende delen volgen in meer of
mindere mate de tendenzen van dat gebied
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– lokale ontwikkelingen liggen aan de basis van het feit dat buiten
het kerngebied de standaardiserin ig enigszins anders verloopt (by.
de standaardtaal in Eindhoven of Groningen is tot op zekere hoogte
verschillend van die in Amsterdam of Den Haag)
– de grootste afwijking valt to noteren aan de periferie, zeker als die
door een landsgrens van het kerngebied is gescheiden ( = een
exoglottische situatie). Daarom is de standaardtaal in Brugge of
Antwerpen niet alleen verschillend van Amsterdam en Den Haag,
maar ook van Eindhoven en Groningen.
Deze „natuurlijke" ontwikkeling kan worden aangemoedigd of afgeremd op grand van de attitudes tegenover de taalvormen van het
kerngebied. De particularistische of separationistische stroming is een
uiting van de eerste, de integrationistische stroming een uiting van
de tweede tendens.
Z3.2. De integrationistische stromin,g is zonder twijfel in de loop

der jaren de sterkste gebleken en heeft ervoor gezorgd dat de „afwijking" van het centrum steeds kleiner is geworden. Het succes van
het integrationisme werd a.m. mogelijk gemaakt door :
a) het feit dat Vlaanderen door historische omstandigheden nooit
een lokaal standaardiseringscentrum heeft gekend
b) taalpolitieke factoren de particularistische stroming altijd de wind
uit de zeilen hebben genomen (Vlaamse Beweging ; confrontatie
met onze anderstalige landgenoten)
Daar komt bovendien bij dat de integrationistische overtuiging in de
lijn ligt van de normale taalontwikkeling, zeker in een geografisch
beperkt gebied, d.w.z. dat communicatieve noden de middelpuntvliedende tendenzen in sterke mate beperken.
De vaak emotionele discussies die hierover vaak warden gevoerd
veranderen eigenlijk heel weinig aan de zaak, omdat de evolutie van
het zuidelijke taaligebruik in noordelijke richting gewoon doorgaat
(zij het voor velen onbewust). Het protest blijft in de praktijk veelal
beperkt tot het afwijzen van zgn. Hollandse invloed wat intonatie en
ritme betreft en van enkele bijzonder gemarkeerde lexicale items. Er
zijn echter een aantal andere dingen aan het gebeuren waar meestal
onvoidoende aandacht aan wordt geschonken.
2.3.3. Uit het zoeven gezegde mag namelijk niet worden afgeleid, dat
de integratie van zuidelijk en noordelijk taalgebruik zonder meer zal
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verderkabbelen naar een rimpelloze oplossing. Daar zijn een heleboel
redenen voor waarvan ik er slechts enkele wil bespreken.
De allereerste is eigenlijk een paradox : naarmate de taalsituatie
in Vlaanderen „normaler" is geworden, nemen de verschillen met
Nederland toe. Hoe is dat te verklaren ? Zoals ik u zei stelt, naar
mijn mening, de integratie als wapen ter realisering van de doelstellingen van de Vlaamse Bewegin,g, nu veel minder voor dan vroeger,
omdat de positie van het Nederlands in Vlaanderen en in Belgie
veilig gesteld is. De divergentie met het Noorden kan dus toenemen
aangezien convergentie omwille van politieke voordelen niet langer
hoeft. Dat impliceert dat bestaande tegenstellingen tussen beide volkeren hun normale gang kunnen gaan en nauwelijks nog getemperd
worden door (taal)politieke overwegingen. De Vlaming is nu meer
en meer een „normale" taalgebruiker in een „normale" taalsituatie
geworden en zijn taal zal dus natuurlijke veranderingstendenzen kennen, die niet noodzakelijk dezelfde zullen zijn als in Nederland en
dus eventueel ook de tegenovergestelde kant uit kunnen gaan. Daar
komt nog bij dat de culturele verschillen tussen Vlaanderen en Nederland helemaal niet of hoeven te nemen, aangezien er m.i. geen sprake
is van een culturele integratie in de zin van een al igemeen maatschappelijke. Een uiteenlopende culturele ontwikkeling moet in principe de
linguistische ontwikkeling bepalen, zodat het voor de hand ligt, dat
de ontwikkeling verschillende kanten uit kan gaan.
In Nederland – en zeker in het Westen daarvan – is er kennelijk
een brede sociale-geografische beweging aan de gang, die ook linguistische gevolgen beef t, t.w. het zich afzetten tegen wat daar veelal
het „bekakte regentennederlands" wordt genoemd. Dit uit zich o.m.
in het doordringen van meer en meer westelijke zgn. „vulgarismen"
in de standaardtaal van steeds meer taalgebruikers. Dit zou uiteindelijk kunnen leiden tot een met Groot-Brittannie vergelijkbare situatie
waarin alleen een zeer kleine toplaag „Queen's Dutch" (cfr. R.P.)
zal spreken. Het taalgebruik van de anderen zal dan een verdere
evolutie ondergaan en er is, zoals ik daarnet zei, geen enkele aanwijzing dat die in dezelfde richting zou verlopen als in Vlaanderen,
eerder integendeel.
De huidige evolutie in Vlaanderen lijkt me inderdaad een heel
andere richting uit te gaan. Pas nu zijn de sociaal-economische condities aanwezig die in andere landen een standaardiseringsproces op
gang hebben gebracht, d.w.2. de verbreiding in brede lagen van de
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bevolking van een standaardtaal en de daarmee gepaard gaande verdringin,g van de dialecten uit bepaalde klassen, situaties, domeinen...
Om al deze redenen (en nog andere) die soms bewust, maar nog
vaker onbewust, towel attitudes als taalgedrag beinvloeden, zal het
hoe larger hoe moeilijker warden de Vlaming aan te praten dat hij
zich op Nederland zou moeten orienteren. Er bestaan immers minder
doorslaggevende argumenten dan vroeger om die aanmaning te
onderbouwen, te meer omdat men zich nu, meer wellicht dan vroeger,
van de eenzijdigheid van de beweging bewust is en die niet meer
voetstoots aanvaardt. Indien in Nederland geen beweging op gang
kan warden gebracht am rekening te houden met Vlaanderen (en
nets wijst in die richting) dan zal ook in Vlaanderen het integrationisme op de duur geen poot meer hebben om op te staan. Anderzijds
moet men er natuurlijk rekening mee houden dat de standaardtaal in
Vlaanderen er een is die, o.m. door het succes van de „taaltuiniers"
en de integrationistische beweging in de afgelopen decennia al aardig
geevolueerd is in de richting van de taal zoals die in Nederland...
bestond (cfr. supra). Er is echter, lijkt het me, geen denken aan, dat
men erin zou slagen de Vlamingen ervan te overtuigen dat ze op de
loer zouden moeten liggen om veranderingen ( = ongoing change, in
vakjargon) in Nederland zo vlug mogelijk op te merken en... na te
volgen !
Er is een verdere considerans : het is aan te nemen dat de taalevolutie in het niet-westelijke Nederlands in Nederland niet noodzakelijk dezelfde is als in de Randstad. Weliswaar is er beinviDeding,
maar verschil zal voortvloeien uit o.m. de anderssoortige sociale
situatie en de anders georienteerde volkstaal. Bij introductie van zgn.
vulgarismen by. zal het, alfhans gedeeltelijk, om andere vulgarismen
gaan. Het is op dit moment nog moeilijk uit te maken in hoeverre
dit de standaardtaalevolutie in ons taalgebied kan beinvloeden, al
lijkt het zo te zijn, dat er tussen de standaardtaal van zuidelijk Nederland en Vlaanderen een steeds groeiende mate van overeenstemming
ontstaat.
3. Alle bovengenoemde overwegingen hebben vooral te maken met
„natuurlijke" taalevolutie. De manier waarop een taal evolueert is
echter een conipromis tussen natuurlijke tendenzen en „on-natuurlijke" ingrepen (taalnatuur N taalcultuur, zoals dat vaak werd genoemd). Verder zijn uiteraard interactionele overwegingen van be-
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lang, d.w.z. dat de hele sociale opbouw van de maatschappij een rol
speelt. De omstandigheden laten mij niet toe dit in detail uit te
werken, maar het ligt uiteraard voor de hand dat dit alles de taalontwikkeling in Vlaanderen (en natuurlijk niet alleen daar) ingrijpend en vrij snel zou kunnen beinvloeden. Een apart probleem in
dat verband is de houding, of – zoals sommigen het graag formuleren
– de taak of de plicht van de linguist. De laatste tijd is daar in een
aantal tijdschriften nogal wat om te doer geweest en allicht is het
hier noch de tijd noch de plaats om daar dieper op in te gam. Ik
ben wel van plan om daar binnenkort meer over te zeggen of te
schrijven en ook dan de nadruk te leggen op het interactionele aspect,
d.w.z. op het feit dat ook de linguist lid is van de taalgemeenschap
en dat zijn plaats in die gemeenschap de manier bepaalt waarop hij
tegen zowel het natuurlijke als het geplande evolueren van het taalmechanisme aankijkt. Aangezien zijn overtuiging in principe geacht
wordt „gezaghebbend" te zijn wordt hij met een vrij grote verantwoordelijkheid opgezadeld, waarover het aangewezen is zich diepgaand te bezinnen. U zult mij dan ook, Geachte Dames en Heren,
niet kwalijk nemen dat ik op dit probleem nu niet verder inga. Mijn
bedoeling was u het culturele, politieke, sociale en wetenschappelijke
kader te schetsen waarin de in de titel gestelde vraag m.i. moet worden bekeken en onderzocht en ik hoop dat u het mij niet ten kwade
duidt dat ik het daar dan ook voorlopig bij laat.
Ik dank u alien zeer voor uw aandacht !

DE PIJNLIJKE VREUGDE OF HET PLEZIER
VAN HET VERTALEN
door

BERT DECORTE

Lid van de Academie

Tijdens de lezingen van professor Vanderheyden over de vertalingen
en de vertalers van de klassieke schrijvers ten tijde van het humanisme
heb ik herhaaldelijk in citaten gehoord dat die vertalers er tamelijk
graag aan herinnerden dat het leveren van hun werk hun veel last en
moeite had gekost. Misschien was dit maar een snort publiciteit, een
manier van zeggen am er de lezer van te overtuigen dat ook een
vertaler een met de erfzondige arbeid gestraft sterveling is, die in
't zweet des aanschijns zijn pap ende brood moet verdienen en dus
graag heeft dat zijn uitgegeven vertalingen ,gekocht warden. Ik denk
dat misschien zo maar, doch het kan best zijn dat het zo is, want als
je durft te zeggen dat je iets voor je plezier duet clan denken Jan en
alleman dat ze je mogen komen vragen het ook voor hun plezier te
doen, gratis en zoveel mogelijk. In een genootschap als de Academie
loopt men dat risico natuurlijk niet, want daar is iedereen gewoon dat
er gratis of tenminste tegen een spotprijsje wordt gewerkt. Ik zal hier
dus gerust proberen u te plezieren gedurende een paar kwartier met
te handelen over de pijnlijke vreugde of het plezier van het vertalen.
Dat woord „pijnlijk" dient verstaan in de zin van „moeite kostend"
zoals die zestiende-eeuwse teksten van pine (last en inspanning)
gewagen. Plezier en inspanning zijn in 't geheel geen tegenstrijdige
of onverenigbare begrippen : men denke maar aan de vreugde die
men aan sportieve krachtinspanningen kan beleven, zonder competitieve bijgedachte. Mijn bedoeling met deze kleine lezing is in genendele een kritisch afgewogen uiteenzettting te geven over het wezen
van de vreugde, die men door het maken van vertalingen kan deelachtig warden, maar wel u zeer subjectief mededeling te doen van het
misschien nogal onnozele genot dat ik sedert mijn knapentijd aan het
maken van vertalingen heb beleefd, allicht niet altijd literair verantwoord, maar alleszins van ganser harte.
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Hetgeen ik vertel hoeft men dus helemaal niet als een geleerd
vertoog te beschouwen, maar eer als een intermezzo van het lichtere
genre tussen de bedrijven met een zwaarder soortelijk gewicht, die
zich binnen de rijkversierde wanden van deze vergaderzaal plegen
of te spelen. Ik hoop dat u het mij niet kwalijk zult nemen dat ik
hoofdzakelijk over mezelf en mijn belevenissen i.v.m. vertalingen zal
spreken en dat ik dit een beetje zal doen zoals dat in de lijn van mijn
karakter ligt : niet te zwaar op de hand en een beetje anecdotisch.
In de eerste editie van mijn bundel vertaalde ,gedichten „De mooie
Ontrouw", uitgave Colibrant 1972, staat het volgende te lezen : „Van
omstreeks mijn vijftien jaar heb ik gepoogd gedichten te vertalen, niet
met onvermengd succes maar altijd met plezier. Aanvankelijk ging
het samen met mijn eigen dichtproeven ; later heb ik mij soms systematiseh aan het vertalen gezet ; soms werd het mij gevraagd, andermaal deed ik het om den brode. Alleszins is het zo dat ik gedurende
veertig jaar" – intussen zijn er dat vijftjg geworden ,,geregeld een
deel van mijn tijd aan het vertalen van gedichten heb besteed."
Dit citaat resumeert wat ik hier vandaag of lezen wil. Aileen moet
ik er aan toevoegen dat ik niet alleen gedichten heb vertaald, maar
ook, proza en slat ik ook hierover wat zal zeggen. In zekere zin zal
mijn lezing dus neerkomen op iets wat in memoires zou kunnen
ingelast warden. Ik heb dit laatste overigens al gedaan in mijn boekje
„Kortom", op de plaats waar ik het heb over mijn eerste dichtproeven, maar ik ben er daar wat viugger over heengegleden dan ik
vandaag wil doen. Voor zover ik mij herinner zijn de eerste vertalingen van verzen de Griekse gedichtjes geweest, die vooraan in de
daareven genoemde bundel voorkomen. Voor de publicatie heb ik
die natuurlijk nog even geretoucheerd, alhoewel ik moet zeggen dat
die retouches eer miniem waren. Ook de tweede egloga van Vergilius
heb ik datzelfde schooljaar, gedeeltelijk omdat wij ze in de klas niet
hadden ontleed, voor eigen genoegen vertaald. Die tekst heb ik later
wel goed opnieuw ander handen genomen, waarschijnlijk ook omdat
ik intussen ook wat meer over Corydon had gelezen. 1k heb al herhaalde keren gezegd „voor mijn plezier" of „voor mijn genoegen"
en ik wil daar even op ingaan. Men zou het genoegen van het vertalen
enigszins kunnen vergelijken met de vreugde die iemand, die verzot
is op kruiswoordraadsels, beleeft aan het oplossen hiervan. Ik bedoel
niet dat gedichten vertalen iets is als kruiswoordraadsels oplossen,
maar wat ik zou kunnen noemen de verslaafdheid aan deze bezigheid
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is ongeveer van dezelfde aard, alleszins wat mijzelf betreft. Wanneer
ik bijvoorbeeld in opdracht voor een radio-uitzending een rijmende
tekst moet vertalen, dan zit ik er, eens dat ik er mee begonnen ben,
voortdurend mee bezig tot ik erin ben geslaagd datgene te bereiken
wat ik als de goede opiossing aanzie. Soms constateer ik dan achteraf
nog wel dat ik het nog anders moet maken, maar dat is dan gewoonlijk pas wat later als iemand anders mij op het ontoereikende van
wat ik er van gemaakt heb wijst. Ik ben zeker niet de enige die er op
die manier mee omspringt. Wijlen Jacques Fieuws, die een excellente
vertaling heeft gemaakt van de „Gedichten van Francois Villon"
deelde mij mee – het was de enige keer dat ik hem heb ontmoet, en
dan nog toevallig dat hij ook op die manier te werk ging. Hij
gebruikte overigens ook die vergelijking met de kruiswoordraadseloplosser, wat mij deed besluiten dat er nog wel mensen zouden
kunnen zijn die er op die manier over denken.
Om tot mijn schooltijd terug te keren : ik liep toen met volgend
plan in mijn hoofd : ik zou gedichten schrijven maar ook vertalingen
maken, zoals Vondel had gedaan. Ik heb dit in later jaren overigens
ook gedaan, maar pas rand mijn twintigste jaar kreeg dit vastere
vorm, toen ik precieser ging bepalen wat ik eigenlijk zou vertalen.
Dat waren dan vooral de dichters die mij het meest aanspraken.
Naderhand is daar natuurlijk nog heel wat wijziging in gekomen,
meestal door mijn lectuur en mijn kennismaking met heel wat dingen,
waarvan ik in mijn jeugdige jaren niet had gehoord.
Uit mijn schooljaren dateert ook de eerste versie, die ik heb gemaakt van de bekende Ballade van de Gehangenen van Villon. Pas
later ben ik ook andere gedichten van deze dichter gaan vertalen.
Het was pas toen ik ongeveer dertig was dat ik de vertaling van het
grootste gedeelte van zijn werk heb ondernomen. Ik had eigenlijk de
bedoeling alles te vertalen, maar ik ben er niet helemaal toe gekomen.
Het behoort nu eenmaal tot mijn onvolkomenheden iets wel niet half
afgemaakt, maar dan toch ook niet helemaal voltooid te laten liggen.
Ik ben er van overtuigd dat dit niet de goede manier van werken is,
maar ik ben er nooit in geslaagd mezelf te veranderen. Maar dat wil
niet per se zeggen dat ik mijn Villon-vertalingen niet eens opnieuw
ter hand neem op een mooie namiddag en het ding dan toch voltooi.
Niet diezelfde namiddag natuurlijk.
Ik heb al gezegd dat ik niet alleen gedichten heb vertaald, maar
ook heel wat proza. Tijdens mijn Lehr- and Wanderjahre heeft collega
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Walschap in een weekblad, waarvan hij toen het redactiesecretariaat

voerde, nog een door mij vertaald verhaal van Guy de Maupassant
opgenomen, het zeer bekende La Parure. Mijn broer heeft het twintig
jaar nadien tot hoorspel bewerkt voor de BRT. Ook proza vertalen
doe ik graag, al geef ik grif toe dat, zoals ik heb gezegd in dit citaat
van mezelf, ik soms ook om den brode vertaalde en dat dit dan
meestal toch wel prozavertalingen waren. Aangezien de belijdenistoon
van wat ik vertel dit wel toelaat en er zelfs toe aanzet, kan ik zonder
te veel gewetensbezwaren wel een en ander zeggen over de vertalingen, die ik zowat dertig jaar geleden heb vervaardigd voor het
weekblad „De Zweep". Ik ben er de mensen van Het Laatste Nieuws,
uitgevers van genoemd weekblad, nog altijd dankbaar voor zeifs
diegenen ander hen die al korter of langer bij Sint Pieter of bij Pluto,
die ik straks nog zal vernoemen, zijn beland — dat ze mij in die dagen
de gelegenheid hebben gegeven om op een aangename manier het
geld te verdienen dat ik nodig had om het bedrag, dat ik had geleend
bij notaris Van Winckel om over voldoende kapitaal te beschikken
voor het bouwen van een huis, tijdig te kunnen afkorten. De medewerking aan De Zweep was als volgt tot stand gekomen. Ik had aan
Marcel Stijns, toenmalig hoofdredacteur van Het Laatste Nieuws, de
via het Frans vervaardigde vertaling van de bekende novelle van
Poesjkin „De Postmeester" bezorgd met de vraag of hij die tekst niet
in zijn krant kon opnemen. De beer Stijns ging in op mijn verzoek en
ontbood mij bovendien bij zich voor een onderhoud. Hij deelde mij
mee dat ik juist gepast was gekomen, want .dat hij precies de bedoeling
had regelmatig verhalen uit de wereldliteratuur als feuilletons in zijn
dagblad te laten opnemen. Ik zou behoorlijk vergoed worden en
moest voor verdere details maar eens komen praten met de heer
Van Maele (niet Marcel, de dichter, want van deze had toen nog
niemand gehoord), maar wel met Urbain of Baan Van Maele, die
Stijns later als hoofdopsteller heeft opgevolgd. Van Maele gaf mij
enige practische raad : ik mocht nogal vrij vertalen, zei hij, wat
inhield dat ik passages of zinnen, die voor de doorsnee-lezer misschien
wat moeilijk verteerbaar waren, mocht wijzigen of vereenvoudigen.
Aanvankelijk verschenen die vertalingen in het Laatste Nieuws, maar
na een tijdje vond Van Maele dat ze eigenlijk beter in De Zweep
konden gepubliceerd warden de juiste reden daarvan ken ik niet.
Het meest pretttige aan dat werk was, dat ik voortdurend op zoek
ging naar nieuw materiaal en ook aan mijn vrienden en kennissen

366
vroeg of zij mij geen goede verhalen konden signaleren. Wie nieuwsgierig genoeg is om in de dossiers van de benoeming van nieuwe
leden van ons genootschap te gaan opdiepen wat ik allemaal als
publicaties heb opgegeven om toch maar niet door te gaan voor
iemand die nooit iets laat drukken, zal daar de hele opsomming aantreffen van wat ik allemaal voor de onderneming van vader Hoste
heb gepresteerd. De meeste zaken behoren tot de algemeen bekende
verhalen, zoals bijvoorbeeld Carmen van Prosper Merime of The
Murders in the Rue Morgue van Poe. Maar ik heb toch ook wel een
aantal verhalen bezorgd die de meeste mensen in Vlaanderen, ik
bedoel niet alleen de lezers van De Zweep, maar ook de lezers van
wat men literatuur pleegt te noemen, toch voordien, zeker niet in
onze taal overgebracht, onder ogen hadden gekregen, ik gis zelfs niet
in een andere of in de originele versie. Zo heb ik het verhaal van
Matteo Bandello de geschiedenis van Romeo Montecchio en van
Giulietta Capelletta, waarvan Shakespeare in zijn tijd nog zo dankbaar
gebruik heeft ,gemaakt, in De Zweep laten verschijnen, en, voor in
de Russische Bibliotheek bij Van Oorschot het werk van Nikolaj
Leskov verscheen had ik diens Lady Macbeth van het distrikt Mtsensk
en haar gruwelijke liefdes- en moordavonturen al via een Franse vertaling voor de heer Van Maele beschikbaar gesteld.
Aan die medewerking, die me dus eigenlijk wel door winstbejag
was in,gegeven, maar die mij, zoals ik al zegde, in staat stelde op
een prettige manier deze winst te bejagen, zit ook een grapje vast,
waarvan ik mijn collega's de primeur geef. Zeer stichtelijk is het wel
niet, maar het is ook niet zo erg dat ik ervoor verdien uit de Academie
gezet te warden. De heer Baan Van Maele voornoemd had mij gezegd
ook eens iets van Dickens klaar te maken, maar niet het eeuwige
A Christmas Carol in Prose, dat al voldoende gekend was door de
jaarlijkse opvoeringen van de toneelbewerking van dit verhaal tijidens
de kerstperiode. Ik vond toevallig een paar dagen nadien bij een
bouquinist een los deel uit een editie van Dickens Verzameld werk :
Charles Dickens Library, volledig in 18 delen, waarvan het bewuste
deel het zestiende was en Christmas Stories bevatte from „Household
Words" and „All The Year Round" (men ziet waar Gezelle een
gedeelte van een titel kan ontmoet hebben). Dus kerstverhalen uit
magazines waaraan de Engelse verteller-bij-uitstek had meegewerkt.
Ik zocht onmiddellijk in de inhoudsopgave wat eventueel dienstig
kon zijn voor mijn werkzaamheden en trof een titel aan „The Haunted
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House". Ik had voordien al eens een spookverhaal van E. T. A. Hoffmann vertaald en kon nu oak wel met een Engels spookhuis voor de
dag komen vond ik. Ik kocht het bock voor dertig frank en begon
nog dezelfde avond te vertalen, zonder eerst het verhaal te hebben
gelezen, denkende : het is van Dickens, dus goed. Na enkele dagen
was ik al aardig opgeschoten met de dertig bladzijden waaruit het
hele verhaal bestond, maar toen bemerkte ik dat er maar heel weinig
schot kwam in de intrige, zodat ik me afvroeg wat voor verloop de
zaak verder in de weinige bladzijden die nog restten wel zou hebben.
Ik las die toen door en bemerkte dat hetgeen als derde hoofdstuk
stond aangegeven en amper een drietal bladzijden besloeg slechts met
veel goeie wil enigszins kon gekoppeld warden aan wat in de twee
vorige kapittels werd verhaald, zodat ik wel genoodzaakt was even
in de inleiding tot dat zestiende deel te gaan snuffelen. Toen ontdekte
ik dat voor de verhalen die hij aan de genoemde magazines bezorgde
Dickens beroep deed op een medewerker. Het verhaal „The Haunted
House" bestaande uit acht hoofdstukjes was een bijdrage, waarvan
onze Charles enkel de eerste twee en verder het achtste had geleverd.
Dit laatste stand in de complete werken als III afgedrukt, maar van
hetgeen Wilkie Collins, Dickens medewerker, had geschreven stond
bier niets in. Een nogal eigenaardige manier van doen. Stel u even
voor dat men in het Verzameld Werk van K. Van de Woestijne
De Leemen Torens zou opgenomen hebben zonder de door Teirlinck
geschreven brieven. Ik vond het natuurlijk heel jammer dat ik al
zoveel uren had besteed aan die vertaling en ik was van mening dat
ik wel bekwaam was am, als ik dat derde, zijnde het achtste hoof dstukje liet wegvallen, zelf een aannemelijk slot te verzinnen voor
hetgeen ik al vertaald had. Ik heb dat dan naar best vermogen gedaan
en het verhaal is toch verschenen, al vond Baan van Maele het niet
bijzonder. Van wat er eigenlijk aan de hand was heb ik hem nooit
kennis gegeven. 1k heb toen trouwens niet lang meer meegewerkt,
want ik stand bij de notaris niet meer in 't krijt.
Ik ben nu wel wat afgeweken van het normale plezier dat vertalen
mij verschaft maar keer er dan oak naar terug. Het eerste belangrijk
en omvangrijk werk dat ik me voornam te vertalen als jongen van
twintig jaar was „Les Fleurs du Mal" van Charles Baudelaire. Dat
was natuurlijk een dwaze onderneming, want wie in de poezie van
deze Franse dichter belang stelde, vijftig jaar geleden, kon hem ook
wel in 't Frans lezen, althans in BelgiE, want de kennis van onze

368

tweede landstaal is of was bij onze noorderbroeders lang niet zo
verbreid als bij ans. U weet alien hoe dat kwam. Toen ik dan met
mijn vertaling klaar was brak de oarlog uit. Tijdens de bezetting
heeft een Hollands uiigever zich op een bepaald moment bereid
getoond een keuze uit het werk te laten verschijnen, maar er is daar
niets van in huis gekomen, amdat mij gevraagd werd of ik van de
Kamer voor Letterkunde of jets van dat slag in Belgie de toestemming
had om dit baek te laten verschijnen. Ik heb toen geantwoord dat
zulk een soort instelling bij ons niet bestond. Maar in 1946 kreeg ik
plots een verzoek van wijlen Remy de Muynck, die later ander de
schuilnaam Saint-Remy is gaan publiceren maar ap dat ogenblik een
uitgevervij had opgericht, ,genaam.d Orion – die absoluut geen uitstaans had met de latere Orion van Desclee De Brouwer – am die
Bloemen van den Booze, zoals ik mijn vertaling had betiteld, uit te
geven. Intussen had ik zelf heel wat aan te merken ap mijn vertaling,
deels uit eigen inzicht, deels door kritiek en wenken van vrienden.
Ik heb dan nog wel enkele wijzigingen aangebracht hier en daar,
maar tot een grondig herzien van het geheel is het niet gekomen.
De Muynck porde mij voortdurend aan am het ding zo gauw mogelijk
te laten drukken. Ik had dat eigenlijk niet mogen doen, maar er is
zoveel dat men eigenlijk niet had mogen doen, maar dat men toch
heeft gedaan. Ik hoop nog altijd eens wat tijd te vinden om gedicht
per gedicht uit dat dikke boek weer ander handen te nemen en het
dan verbeterd opnieuw te laten drukken. On verra.
Sams werd mij ook gevraagd vertalingen te maken. Ik wil niet
uitweiden over de talloze vertalingen die ik heb gemaakt voor catalogi, reeksen over Belgische kunstenaars, hoorspelen en dies meer,
waarmee ik me doorgaans oak goed amuseerde, maar ik wil het wel
even hebben over vertalingen van gedichten, waarvoor ik de opdracht
kreeg ze te maken. Het hoeft niet voor de zoveelste keer herhaald
dat gedichten vertalen een onbegonnen werk is, maar ik heb, telkens
ik iets heb gezegd of geschreven over het vertalen van gedichten,
steeds beweerd, dat het beter is dat er vertaald wordt dan dat dit
niet gebeurt, want dat wij in een vertaling van een gedicht toch altijd
wel iets van de charme van het ariginele kunnen terugvinden. Als
we bijvoorbeeld Duitse vertalingen lezen van negergedichten, dan
warden we toch gewaar dat we niet gewoon Duitse gedichten lezen.
Het heeft wel zijn belang, meen ik, dat men een vertaald gedicht
nog altijd als een gedicht aanvoelt, want als het alleen gaat om de
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betekenis van het origineel weer te geven dan kan het beter in proza
gebeuren. Daarom is het een aangenaam spel bijvoorbeeld dat men
een Roemeens gedicht ook in 't Nederlands als een gedicht kan
weergeven. Om echter nogmaals op het hobby-achtige van vertaalzucht
te wijzen deel ik u mee dat ik, wanneer ik gedichten in een vreemde
taal lees bijna automatisch de vraag stel hoe dit in mijn eigen taal
zou weer te geven zijn. Dikwijls vind ik dan helemaal geen equivalenten, maar als er mij wel te binnen schieten dan begin ik dat vaak
te noteren en maak het bij gelegenheid verder af. Zo heb ik een tijd
geleden een boek met kinderrijmen in handen gekregen eigenlijk
werd het mij door de Franstalige landgenoot, die er de auteur van is
overhandigd met de bedoeling dat ik er eventueel vertalingen van
zou maken. Ik had daar aanvankelijk niet zoveel trek in, maar na
een tijdje werd ik opeens aangegrepen door de lust om even goeie
en koddige rijmpjes te maken in 't Nederlands, doordat mij enkele
wendingen en ritmen te binnen schoten die ik de juist geschikte vond.
Men kan zelden vooraf weten wat het resultaat gaat zijn ik zeg
„men" maar ik zou beter zeggen ik, want van de ondervindingen van
anderen heb ik geen studie gemaakt – Dit is vooral het geval wanneer
ik aanvaard vertalingen te maken van teksten, waar ik voordien niet
aan zou gedacht hebben die te vertalen. Zo werden mij een jaar of
zes geleden, door de inrichters van het Festival van Vlaanderen
vertalingen gevraagd van een aantal gedichten van Ronsard, die door
de Mechelse polyfonist Philippus de Monte waren getoonzet. Het
was niet de bedoeling dat die teksten ook zouden gezongen warden,
want dat is werkelijk niet te verwezenlijken ; het is al niet gemakkelijk
voor een eenvoudig melodietje een juiste aanpassing in een andere
taal te maken. Mijn vertalingen moesten dan enkel dienen om in de
mooiverzorgde programmabrochure, die werd uitgegeven ter gelegenheid van het ten gehore brengen van De Muziek uit de Tijd van
Philippus de Monte, alias Filips Van den Berghe, die enkele chauvinisten toch zo graag als van Bergen (Mons) herkomstig hadden doen
doorgaan, te worden opgenomen naast of onder de Franse verzen van
Pierre de Ronsard. Ik had al de dichtstukken in hun geheel vertaald,
maar in de brochure stond alleen wat er ook in 't Frans stond als
door de Monte gebruikte tekst. Maar ik heb de vertaalde reeks integraal opgenomen in de tweede druk van mijn daarstraks genoemde
bundel „De mooie Ontrouw". Voor die vertalingen werd ik gecomplimenteerd door niemand minder dan Herwig Hensen, die aan zulke

370

dingen gewoonlijk hoge eisen stelt. Zoals ik zegde, ik weet het
zelden of nooit vooraf wat het worden zal. Zo is het sours omzeggens
heel toevallig dat een vertaling van een gedicht niet enkel gemaakt
wordt maar ook nog bovendien geslaagd uitvalt. Als voorbeeld van
eigen ondervinding heb ik hieromtrent het verhaaltje van mijn vertaling van Gezelle's „Moederken" in het Latijn. 1k was op school wel
een vrij goed latinist maar ik zou me nooit in 't hoofd gehaald hebben
een Nederlands gedicht in het Latijn te vertalen, was ik daar toevallig niet toe gekomen door een onvoorziene omstandigheid. Ik heb
dat destiids in een stukje in het NVT beschreven, meen ik, maar ik
wil er toch even op terug komen. In 1949 publiceerde Dietsche
Warande een Gezelle-nummer n.a.v. de vijftigste verjaring van het
overlijden van de dichter. In dat nummer stonden een paar Latijnse
vertalingen van gedichten van Gezelle, gemaakt door Constant van
Genechten, keurig gedaan, maar omgezet in klassieke versmaten. Ik
vond dat wel knap, maar niet naar mijn zin, omdat ik de mening
was toegedaan dat, als men een vertaling van Gezelle ging maken
dat moest gebeuren met rijmen en intonaties, zoals in de meeste
kerkhymnen en in de vagantenliederen en andere middellatijnse zangteksten. Wijlen de beer Van Mulders, in die tijd mijn chef. die een
zeer kunstzinnig man was, deelde ik dit mee en hij stamde daar
volkomen mee in. Ik zei hem, zo min of meer voor de grap, ik zal
zelf zo eens een vertaling maken. Wat later op de middag dacht ik
daaraan terug en ik begon aan een proef met het genoemde „Moederken". Ik had er tamelijk vlug wat op gevonden en ging het tonen
aan directeur Van Mulders, die het goed vond maar niet honderd
procent zeker was dat er geen grammaticale kernels in zaten, want
hij was zijn Latijn ook al wel wat vergeten. Ik heb dan 's avonds
mijn grammaire latine opgediept en alles geverifieerd en het dan
naar Albert Westerlinck gestuurd, die het in een later nummer van
D.W.B. heeft opgenomen. Het was een geslaagd ding. Daaraan
beleeft men dan niet een dubbele, maar wel een langdurende vreugde.
Een bijzonder genoegen bij het vertalen van gedichten geeft ook
de oplossing van sommige moeilijkheden waarvoor men kan komen
te staan, bijvoorbeeld een woordenspel of een woordspeling in het
origineel, die letterlijk vertaald verloren gaat. Als ik nog even op
die Ronsard-vertalingen mag terugkomen, dan citeer ik u de beginregels van een sonnet :
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Marie, qui voudroit vostre nom retourner
it trouveroit airner : aimez-moy dons, Marie.
Vostre nom de nature a l'amour vous convie.
Marie mag nu nog zo lief en aanbiddelijk en verlokkelijk zijn, maar
in die naam een anagram vinden van beminnen of liefhebben of
gaarne zien is natuurlijk niet mogelijk. Het vervult je dan ook met
blijdschap als je op de gedachte komt de moeilijkheid op volgende
wijze te omzeilen :
Beminnen, wordt in 't Frans vertaald dit woord geschreven,
Vindt men Marie daarin : Marie, hou dus van mij ,
Uw naam, zoals ik zei, nodigt tot minnarij.
Hierbij kan ik het ongeveer laten. Ik vond het ook prettig dat u
geduldig naar mij hebt willen luisteren. Misschien vindt u het eer
een flauw plezier, dat waarover ik me druk maak, maar dat is uw
goed recht. Ik zou er misschien goed aan gedaan hebben wat minder
van mijn tijd aan deze beuzelarij te verspillen, maar het ligt nu
eenmaal in mijn aard zoveel mogelijk tijd te besteden aan dingen die
ik graag doe en zo weinig mogelijk aan de andere. Tot die dingen
behoort het vertalen, dat mij een vreugde verschaft die me enkel
moeite kost, die ik me graag getroost.
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WERKZAAMHEDEN VAN DE ACADEMIE IN 1984
Vergaderingen van 18 januari 1984

I. PLENAIRE VERGADERING
Aanwezig : mevrouw DEPREZ, voorzitter, de heren Cou pe, ondervoorzitter, en HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren AERTS, LISSENS, ROELANDTS, DEMEDTS, VANACKER, GYSSELING, MOORS, VAN ELSLANDER, WEISGERBER, LEYS, DECORTE, mevrouw D 'HAEN, de heren COUVREUR, DESCHAMPS, KEERSMAEKERS,
DE PAEPE, VAN HERREWEGHEN en mevrouw ROSSEELS, leden ,
de heren WALSCHAP, VANDERHEYDEN, ROMBAUTS en VAN LOEY,
binnenlandse ereleden.
Afwezig met kennisgeving : de heren JONCKHEERE, BUCKINX, HADERMANN, DE BELSER, GOOSSENS, LAMPO, WILLEMYNS en GEERTS,

leden ;
de heer SCHMOOK, binnenlands erelid.
AGENDA
NOTULEN

De notulen van de plenaire vergadering en van de commissievergaderingen van 21 december 1983 worden goedgekeurd.
MEDEDELINGEN VAN DE VASTE SECRETARIS

1. Bestuur van de Academie voor het jaar 1984. — De verkiezing
van de heer C. COUPE tot voorzitter en van de heer J. MOORS tot
ondervoorzitter werd goedgekeurd bij ministerieel besluit van 29
december 1983.

2. Gelukwensen. — Op 27 december 1958 werd collega LISSENS
tot lid van onze Academie benoemd. Het secretariaat liet hem namens het bestuur en namens de Academie op 27/12/1983, d.i. op de
25ste verjaardag van deze gebeurtenis, gelukwensen toekomen.
De heer LISSENS dankte het bestuur en de Academie bij brief
van 3 januari ji.
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3. Overlijden. — Op 11 januari 1984 overleed in de Sint-Augustinuskliniek te Veurne de heer Lucien Lams. De plechtige uitvaartdienst had plaats op dinsdag 17 januari 1984 in de parochiekerk te
Veurne.
Aangezien de voorzitter en de vaste secretaris verhinderd waren,
werd de begrafenis van de heer Lams bijgewoond door de heer
N. Haeck.
Het secretariaat liet aan de familie Lams een telegram met het
rouwbeklag van de Academie toekomen.

OVERDRACHT VAN HET AMBT VAN VOORZITTER VAN DE ACADEMIE

Toespraak gehouden door mevrouw DEPREZ, aftredend voorzitter.
Beste collega's,
Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Vorig jaar
heb ik, enigszins bezwaard, omtrent deze tijd het voorzitterschap
uit de handen van Odo LEYS ontvangen. Ik reik het nu op mijn
beurt over aan Anton van Wilderode of Cyriel CouPt. Het is goed
dat dit gebeurt en dat er een regelmatige alternantie is in het bestuur. Het is ook goed dat men terugkeert naar zijn eigen vakgebied en zijn eigen belangstellingssfeer.
Toch zal u het mij toestaan als ik ten afscheid enkele woorden
tot u richt. Het voorbije jaar is immers niet ongemerkt aan mij voorbijgegaan en ik heb heel wat geleerd over de achtergronden, de
zorgen en de problemen van ons genootschap. Gelukkig liggen die
niet op het vlak van het administratieve beheer en beleid. Dank zij
onze vaste secretaris en de beer HAECK is dit – ik kan het u verzekeren – een soepel en feilloos lopend raderwerk.
Ik moge dus beginnen met een woord van dank. U alien hebt mij
naar best vermogen en met spontane bereidwilligheid bijgestaan in
mijn taak en mij omringd met uw vriendschap en vertrouwen. Als
er, naast studie en literatuur, in onze Academie iets van belang is,
is het de harmonie, de verstandhouding en de warme menselijke
belangstelling, ook in de persoonlijke leef- en werkvoorwaarden.
Die maken van ons genootschap toch wel essentieel een vriendenkring. Ik heb geprobeerd dit te bevorderen en uit te breiden tot de
oudere en de zieke leden, die niet meer regelmatig de vergaderingen
konden bijwonen.
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Deze vriendschap heeft ook gemaakt dat ik het doel dat ik mij
in januari 1983 had gesteld gemakkelijker kon uitvoeren. Dit doel
was dubbel – u zal het zich misschien nog wel herinneren. Enerzijds
betrof het het bevorderen, diversifieren en verdiepen van onze interne werking, zodanig dat alle leden (ook de binnen- en de buitenlandse ereleden) zich bij onze werking konden betrokken voelen.
Dit geschiedde door een evenredige verdeling van de taken, opdrachten en lasten. Het kwam er m.a.w. op aan zoveel mogelijk
sprekers over zoveel mogelijk onderwerpen aan het woord te laten,
en ook zoveel mogelijk verschillende – oudere en jongere – leden
in de commissies van voordracht en de jury's te betrekken. Een
collegiaal overleg en een collegiale besluitvorming beloven immers
meer voor de inzet van de leden en voor de toekomst van ons genootschap dan een over de hoof den heen getroffen besluit van het
bestuur of de bestuurscommissie, en het bevordert de democratie.
Mijn tweede doel was de uitstraling van ons genootschap naar
buiten, hoewel uitstraling hier wellicht een overtrokken woord is,
gezien de onverschilligheid, het scepticisme, de afwijzing of de
volmaakte onbekendheid van het grote publiek met onze werking.
Daarvoor (en daartegen in) werden vlotte communiques ter opname aan de pers verstrekt en met enige regelmaat ook opgenomen.
Het ligt in de lijn der dingen dat wij de voorpagina en de krantekoppen vooral halen als er nieuwe leden worden verkozen !
Dit naar buiten doordringen werd bevorderd door in te gaan op
iedere uitnodiging van buitenaf en werd vervuld door een taakverdeling tussen de leden van het bestuur en de bestuurscommissie,
elk naar eigen godsvrucht en vermogen.
We besloten gelukkig ook tot het moderniseren van de druk, de
lay-out, de kaft en de presentatie van onze uitgaven en reeksen :
de eerste staaltjes daarvan zouden u stilaan onder ogen moeten
komen. Ook werd een vlugger verschijnen van onze Verslagen en
Mededelingen bereikt – de opgelopen achterstand werd nagenoeg
ingehaald – en er werd gepoogd ze leesbaarder te maken door de
artikels v6Or de commissieverslagen te plaatsen.
De tijd van de „grande muette" is nu wel voorbij.
De uitstraling en de interne werking werden bevorderd door
buitenlandse ereleden te kiezen die binnen bereisbare of stand van.
Gent wonen en belangrijk recent onderzoek in een of ander deelgebied van de neerlandistiek vertegenwoordigen. Met de verandering van naam : van Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en
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Letterkunde naar Koninklijke Academie voor Nederlandse Taalen Letterkunde is ook enige consequentie geboden.
Ik zou zelfs verder durven gaan en een probleem opwerpen dat
in de toekomst eens zal moeten worden besproken. Is er geen
middel te vinden om uit het dwangbuis van de onsterflijke dertig
te springen ? Verlamt het destijds genomen besluit van de 10/10/10
(resp. literatoren, taalkundigen en literair-historici) niet te zeer
onze werking en zou het niet beter zijn – in overeenstemming met
de gevolgde procedure voor de verkiezing van de buitenlandse ereleden – ons niet aan deze ijzeren driedeling vast te klampen, maar
de beste kandidaat van het ogenblik – van gelijk welke discipline –
te verkiezen, ongeacht of hij een taalkundige, een literator of een
literair-historicus opvolgt ? Op die manier zouden wij aan beloftevoile en werkzame jongeren een kans geven en zou onze werking
efficienter en actueler worden, want we zouden de stand van het
onderzoek bijhouden.
Om Nietzsche na te volgen : vom Nutzen and Nachteil der
Akademie is veel te zeggen en een aantal onlustgevoelens waar onze
leden mee zitten en waarover ze mij schreven dienen eens te worden
uitgepraat. Niet nu evenwel en niet heden, maar toch wel binnen
een afzienbare toekomst en naar het mij voorkomt best v6Or we
ons opmaken het eeuwfeest van onze instelling in 1986 te vieren
of te gedenken.
Thans is het plechtig ogenblik van de bestuursoverdracht aangebroken en mag ik de overtuiging uitspreken dat het lot van de
Academie bij onze nieuwe voorzitter en ondervoorzitter en bij onze
vaste secretaris in veilige handen berust. Ik moge hen verzekeren
hoe tevreden ik ben opnieuw naast Gerard WALSCHAP te gaan zitten, en Cyriel CouPt verzoeken op de voorzittersstoel plaats te
nemen. Ik dank u alien zeer.
Toespraak van de heer COUPE bij het aanvaarden van het ambt van
voorzitter voor het jaar 1984.
Zeer Geachte Collega's,
Er zullen vermoedelijk maar weinig verenigingen zijn die zo snel en
regelmatig van voorzitter wisselen als onze Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal en Letterkunde. Die gevestigde en door statuten
bekrachtigde gewoonte kan wellicht nadelen hebben, maar zij heeft
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ongetwijfeld veel meer goede kanten, zeker voor de betrokkene die,
gaande het jaar, steeds betere uitzichten krijgt op de toekomst. Het
is bovendien bijzonder boeiend collega's eens aan het werk te zien
en aan het woord te horen op een Ander gebied dan dat van hun studie
en specialiteit, omdat eenelk toch op een eigen wijze (in twee woorden !) die tijdelijke taak vervult. 1k heb sedert 1975 negen voorzitters
mogen beluisteren en observeren : het was iedere keer tinders, juist
omdat zij zich niet Anders voordeden dan zij waren.
Indien ik mij goed herinner (ik heb er zelfs enige Verslagen en
Mededelingen op na gelezen) was het duidelijk dat niemand er echt
op uit bleek te zijn (vermits wij geen Vlaamse Academie meer heten
mag ik niet meer zeggen, dat niemand er scheutig op was) om op
het podium, – of aan de voet ervan, plaats te nemen. Maar ik onthield ook dat ieder het als zijn plicht zag te aanvaarden wat zijn
collega's haar of hem opdroegen. Dat doe ik dus op mijn beurt en
zo ik al enige eerbiedige schroom zou gevoelen bij de constatering dat
zeven professoren-wetenschapsmensen mij voorafgingen binnen de
tijd van mijn lidmaatschap, dan vat ik moed bij de overweging dat
mijn twee dichterlijke collega's Pieter-Geert BUCKINX (1978) en Bert
DECORTE (1981) het 66k geklaard hebben.
Toen ik na mijn verkiezing dit prachti,ge gebouw betrad (bij dit
soort gelegenheden loo pt men niet, men treedt – het is trouwens ook
geen huis maar een gebouw) was dat niet de eerste keer. Zaliger Joris
Eeckhout (die eind 1938 lid was geworden) nam mij tijdens de eerste
oorlogsjaren op woensdagnamiddag enige keren mee naar de bibliotheek en de zaal met de tijdschriften (die toen, meen ik mij te herinneren, uitgestald lagen op het groene biljartlaken van de immense tafel).
Dat was voor de schuchtere seminarist (ik ben gelukkig geen van
beide gebleven !) een onvergetelijke belevenis. Nooit heb ik toen, en
evenmin in de jaren err* durven denken aan de eventualiteit ooit nog
eens lid te mogen worden van dit geleerde wat geheimzinnige genootschap. Maar sedertdien heb ik ondervonden (net als u ongetwijfeld)
dat er wel eens meer onverhoopte en onverwachte dingen kunnen
gebeuren, zelfs goede : wat mij betreft, dat ik leraar zou worden
bijvoorbeeld, universiteitsstudies zou mogen doen, in een eigen huis
wonen en een auto bezitten, laat staan er zelf mee rijden. En dus lid
worden van de Academie.
Als ik heel eerlijk wil zijn moet ik bekennen dat ik aanvankelijk
nogal opzag tegen de theiândelijkse vergadering in een heel letterlijk
academisch gezelschap. 1k was in 1975, na dertig jaar middelbaar
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onderwijs (dat geruisloos secundair geworden was, niet zelden ook
letterlijk) allergisch geworden voor de zogenaamd noodzakelijke,
maar in elk geval verplichte, bijeenkomsten die zich al spoedig hadden
vertakt in klasse-, sectie-, afdelings- en vak-vergaderingen, welke zich
op hun beurt splitsten in gespreksgroepen, pannels en plenums, – met
dit laatste was de maat inderdaad vol. De resultaten van deze veelvuldige samenscholingen bestonden trouwens hoofdzakelijk in verslagen. Niet zozeer in mededelingen.
Ik ben dus geen vergader-type. Bij een vriend van mij hangt een
kleine affiche (intussen poster geworden) met de kordate bede I-leer,
red ons : wij vergaderen', – door hem bijna uit de bijbel, maar mij
geheel uit het hart gegrepen. Even gemeend kan ik zeggen dat het
mij hier bijzonder goed is bevallen en meeigevallen, wat misschien mag
blijken (wind en weer en lichamelijk welzijn dienende) uit mijn toch
vrij regelmatige aanwezigheid. Ik vond hier een sfeer van hartelijkheid, waardering en vriendschap. Academische gezelligheid bestAk,
al lijkt het op het eerste horen een wat ongewone combinatie. Zo een
buitenstaander mij de vraag stelde 'hoe het er in die Academie toegaat', zou ik kunnen volstaan met het antwoord dat Horatius gaf aan
de man die hem op de Via Sacra aanklampte in verband met een introductie in de vriendenkring van Maecenas. De dichter wees de veronderstelling dat het daar vermoedelijk (56k op ellebogenwerk aankwam kordaat van de hand met de woorden : `wij gaan daar met
elkaar om op een totaal Andere wijze dan jij denkt : niemand is daar
de eerste of de laatste, ieder heeft zijn eigen plaats'. Bij alle onderscheid van opinie en levensbeschouwing, karakter en wetenschappelijke of artistieke discipline is mij goddank gebleken dat het water
hier niet te diep is om bij elkaar te komen en met elkaar om te gaan.
Mijn prettigste ervaringen hieromtrent dateren uit het voorbije jaar
toen ik als ondervoorzitter van nabij betrokken werd bij het dagelijks
bestuur van onze Academie en geregeld mocht samenwerken met de
collega's Ada DEPREZ en Marcel HOEBEKE, met Karel ROELANDTS en,
Antoon VAN ELSLANDER, - hoe bescheiden mijn bijdrage ook is geweest : ik heb meer geluisterd en geleerd, dan bijgedragen.
Ada DEPREZ was een welsprekende, attente, ook vinnige, voorzitter
die aan zowel de commissie- als aan de algemene vergaderingen een
persoonlijk en warmhartig cachet verleende. Zij weet precies wat zij
wil, verpakt haar meningen niet in een hoes van dure woorden, gaat
recht op de man of (nogal vanzelfsprekend met overwegend mannelijke collega's) en stelt evenwichtige oplossingen voor die (gewoon-
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lijk) warden aanvaard en bijgetreden. Wij kenden van vroeger haar
grate eruditie en werkkracht, maar wisten niet (ik althans vermoedde
het nog niet) dat zij ook over zoveel praktische zin beschikte als zij
bewezen heeft te bezitten. Iic ben haar heel dankbaar am wat ik van
haar heb mogen leren en ik zal proberen er mijn voordeel mee te doen.
Onze vaste secretaris Marcel HOEBEKE is inderclaad de vaste as (de
motor) waarrond en waardoor de caroussel vlot draait, geen oneerbiedig beeld voor wie aan Rilke denkt. Met zorgvuldigheid en.
accuratesse (die heeft hij uit zijn specialiteit), met evengrote menselijke aandacht als ambtelijke verantwoordelijkheid, met gelijke bekommering voor zijn collega's als voor zijn reglementen bereidt hij onze
vergaderingen voor, een werkzaamheid die goeddeels achter de
schermen verloopt, wat haar waarde alleen maar grater maakt. Dat
ik het aandurfde om het voorzitterschap te aanvaarden vindt goeddeels zijn verklaring in de zekeiheid dat ik altijd op zijn hulp en raad
zal kunnen rekenen. En ook op de niet minder efficiEnte assistentie
van secretaris-huismeester de heer HAECK.
Ik moge in mijn dankbare waardering oak de collega's Karel
ROELANDTS en Antoon VAN ELSLANDER betrekken om de wijze waarop
zij van de vergaderingen van de Bestuurscommissie een menselijke
ontmoeting, een vriendschappelijke en zelfs prettige aangelegenheid
maken. En ik heb al mogen ondervinden dat het niet anders zal
warden met ondervoorzitter Jozef Moo Rs, onze collega uit de diaspora. Alleszins een goed augurium om te beginnen.
Mijnerzijds nog een dubbele verzekering tot slat : dat ik alle collega's dankbaar ben om het vertrouwen dat zij mij geven en dat dit de
langste toespraak is waarmee ik hun geduld op de proef heb gesteld.
MEDEDELINGEN EN VOORSTELLEN VAN HET BESTUUR

1. Lidmaatschap. — De zetel van wijlen de beer K.

BISCHOFF

wordt, in toepassing van artikel 38 van het huishoudelijk reglement,
vacant verklaard.
2. Vertegenwoordiging van de Academie. — Op dinsdag 17 januari ji. vertegenwoordigde de beer HOEBEKE onze Academie op de
nieuwjaarsreceptie op het Paleis te Brussel.
3. 100-jarig bestaan van de Academie. — De voorzitter deelt mee
dat het bestuur een feestcomite wenst op te richten dat belast zal
zijn met de voorbereiding van de viering in 1986 van het 100-jarig

379
bestaan van de Academie. Er wordt gedacht aan een comite bestaande uit het bestuur en twee, a vijf leden, aan te wijzen door de
Academie.
De vergadering keurt het voorstel van de voorzitter om het
comite onverwijld samen te stellen en aan het bestuur de collega's
LISSENS en LEYS toe te voegen goed. Mettertijd kan dat comite, indien
nodig, met andere leden worden uitgebreid.
4. Ingekomen stuk : verzoek tot het in bruikleen krijgen van
bepaalde dokumenten. — Bij brief van 9 januari jl. verzoekt Prof.
Dr. Karel de Clerck de Academie, met het oog op een tentoonstelling gewijd aan Prof. J. F. J. Heremans, pionier van het moedertaalonderwijs in Vlaanderen (1825-1884), de volgende dokumenten in
bruikleen te mogen ontvangen :
a) de brief van J. F. J. Heremans aan P. van Duyse, gedateerd
14/4/1856;
b) de brief van J. F. J. Heremans aan K. Stallaert, gedateerd
12/3/1878.
De tentoonstelling zal lopen van 19 maart tot 7 april 1984.
Het bestuur stelt voor op dit verzoek in te gaan. Het heeft immers
de verzekering gekregen dat aan de eisen en voorwaarden van
verzekering en bewaring zal worden voldaan.
Het voorstel wordt goedgekeurd.
LEZING

„Vadzige monniken in morsige holen" en de tekstoverlevering, le-

zing door de heer VANDERHEYDEN, binnenlands erelid.
EVENTUELE VOORSTELLEN EN MEDEDELINGEN

De beer COUVREUR heeft een voorstel ingediend tot bijeenroeping
van de interne spellingscommissie die in de loop van 1977 vergaderde en een voorlopig advies uitbracht. Deze commissie zou met
nieuwe leden uitgebreid kunnen worden.
Na een korte gedachtenwisseling over de vraag of het opportuun
is dat de Academie zich aan besprekingen van het spellingsprobleem
wijdt, stelt de voorzitter voor, dat collega CouvREuR in de nabije
toekomst in een vaste-commissievergadering over de spellingskwestie handelt en zijn zienswijze toelicht.
Het voorstel wordt aanvaard.
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GEHEIME ZI'I'TING

1. Lidmaatschap. — De vaste secretaris doet voorlezing van het
vertrouwelijk verslag van de vergadering van 11 januari 1984 van
de commissie belast met het voordragen van twee kandidaten voor
de opvolging van wijlen de beer VAN HAERINGEN, buitenlands
erelid.
2. Samenstelling van de jury belast met het beoordelen van het
ingezonden prijsantwoord voor 1984.
Prijs voor letterkunde (ten ,bedrage van 25.000 F.) :

„De literair-esthetische en literair-theoretische opvattingen in de
Vlaamse tijcischriften (1840-1893)", door Dr. Joris VLASSELAERS,
p.a. K.U.L., Dept. Literatuurwetenschap, Blijde-Inkomststraat 21,
3000-Leuven.
Voorstel : de heren AERTS, VAN ELSLANDER en HADERMANN.
Het voorstel wordt goedgekeurd.
II. COMMISSIEVERGADERING
VASTE COMMISSIE VOOR MODERNE LETTEREN

Verslag door de beer LAMPO, lid-secretaris.
Aanwezig : de heren DEMEDTS, voorzitter, VAN ELSLANDER, ondervoorzitter, en LAMPO, secretaris ;
de heren AERTS, LISSENS, WEISGERBER, DECORTE, mevrouw DEPREZ,
de heren Coug en VAN HERREWEGHEN, leden.
Hospiterende leden : de heren ROELANDTS, VANACKER, GYSSELING,
MOORS, LEYS, HOEBEKE, COUVREUR, DESCHAMPS, KEERSMAEKERS en
DE PAEPE ;

de heren WALSCHAP, VANDERHEYDEN, ROMBAUTS en VAN LOEY,
binnenlandse ereleden.
Afwezig met kennisgeving : de heren JONCKHEERE, BUCKINX en
DE BELSER, leden ;
de beer SCHMOOK, binnenlands erelid.
AGENDA

„Karel van Hulthem als verzamelaar van Middelnederlandse handschriften. I. Nadere kennismaking met Karel van Hulthem", lezing

door de heer DESCHAMPS.
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Velen kennen Karel van Hulthem slechts als bezitter van een
Middelnederlands verzamelhandschrift dat naar hem het Hulthemse
handschrift of het handschrift-Van Hulthem wordt genoemd. Onder
het Oostenrijkse Bewind, tijdens de inlijving bij Frankrijk en onder
het Koninkrijk der Nederlanden heeft hij politiek, cultureel en
wetenschappelijk een voorname rol gespeeld. Hij wend op 17 april
1764 uit een welgestelde burgerfamilie te Gent geboren. Te Leuven
en te Reims behaalde hij resp. het baccalaureaat en het licentiaat
in de rechten. Talrijk zijn de functies, die hij onder drie regimes
heeft vervuld : lid van de collatie (Gent), directeur van de Academie voor Teken- en Schilderkunst en Architectuur (Gent), organisator van tentoonstellingen van werken van levende schilders
(Gent), adjunct-secretaris van de gemeenteraad (Gent), bibliothecaris van de Ecole centrale (Gent), afgevaardigde van het departement van de Schelde in de Raad van Vijfhonderd (Parijs), inspecteur van de Imprimerie nationale (Parijs), lid en secretaris van de
Departementale Raad (Gent), lid van het Tribunaat (Parijs),
adjunct-beheerder van de Maatschappij ter Bevordering van 's Lands
Nijverheid (Parijs), secretaris en later voorzitter van de Maatschappij
voor Landbouw en Plantkunde (Gent), rector van de Keizerlijke
Academie en de School voor Rechtswetenschap (Brussel), ondervoorzittter van de Maatschappij voor Schone Kunsten (Brussel),
bibliothecaris van de Stadsbibliotheek en conservator van de hand.schriften van de Bourgondische Bibliotheek (Brussel), vast secretaris van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen en Schone
Kunsten (Brussel), griffier en later lid van de Tweede Kamer van
de Staten-Generaal ('s-Gravenhage). Door de vele functies, die hij
heeft vervuld, heeft K. van Hulthem weinig geschriften nagelaten.
Hij heeft een dertigtal verslagen en redevoeringen in het licht gegeven en op de schutbladen van zijn boeken ongeveer 1300 biografische en bibliografische aantekeningen geschreven. Hij schijnt het
plan te hebben gekoesterd kronieken en documenten, belangrijk
voor de geschiedenis van onze gewesten, te publiceren. Daartoe
had hij trouwens al de handschriften van bisschop C. F. Nelis, die
voor hem een dergelijk plan had opgevat, geleidelijk verworven.
K. van Hulthem bracht een reusachtige encyclopedische bibliotheek
samen en was ook verzamelaar van prenten, munten en penningen.
Een gedeelte van de boeken, munten en penningen, die zich in zijn
woning bij het park te Brussel bevonden, ging tijdens de Belgische
Omwenteling verloren. Daarna trok hij zich in Gent terug, waar hij
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op 16 december 1832 overleed. Zijn boeken, prenten, munten en
penningen werden door Karel en Charlotte de Bremmaecker, zijn
neef en nicht, ge&fd. Daar zij de boeken, op enkele na, wensten te
verkopen, belastten zij A. Voisin, bibliothecaris van de universiteitsbibliotheek, met het samenstellen van een catalogus, die in 18361837 under de titel Bibliotheca Hulthemiana verscheen en uit zes
delen bestond. In 1837 werd geheel de bibliotheek voor 279.400 fr.
door de Belgische staat verworven om als kern van de Koninklijke
Bibliotheek te dienen. In een bewogen tijd heeft K. van Hulthem
naar beste vermogen de belangen van onze gewesten verdedigd en
kunsten en wetenschappen, vooral de schilderkunst en de botanica,
bevorderd.
De volgende leden namen aan de bespreking deel : de heren
ROMBAUTS, AERTS, COUVREUR en LISSENS.

III. OVERHANDIGING VAN EEN HULDE-ADRES
AAN COLLEGA LISSENS TER GELEGENHEID
VAN ZIJN VIJFENTWINTIGJARIG LIDMAATSCHAP
Verslag door de beer HOEBEKE, vast secretaris.
Aanwezig : de heren AERTS, LISSENS, ROELANDTS, DEMEDTS, VANACKER, GYSSELING, MOORS, VAN ELSLANDER, WEISGERBER, LEYS,
DECORTE, HOEBEKE, mevrouw DEPREZ, en de heren Coupe, COUVREUR,
DESCHAMPS, KEERSMAEKERS, LAMPO, DE PAEPE en VAN HERREWEGHEN, leden ;
de heren WALSCHAP, VANDERHEYDEN, ROMBAUTS en VAN LOEY,
binnenlandse ereleden.
Afwezig met kennisgeving : de heren JONCKHEERE, BUCKINX, HADERMANN, DE BELSER, GOOSSENS, WILLEMYNS en GEERTS, leden ;
de beer SCHMOOK, binnenlands erelid.
De beer COUPE, voorzitter der Academie, begroet de gevierde en
leest dan namens de Academie het door hem opgestelde hulde-adres
voor.
Vijfentwintig jaar geleden werd prof. dr. R. F. LISSENS tot lid van
onze Academie verkozen en er met een elogium door collega Jose
AERTS plechtig in opgenomen. Van in het begin was hij een trouw en

383
aktief deelnemer aan de maandelijkse vergadering, maakte hij deel uit
van haar commissies en zat hij haar in 1968 voor als bestuurder.
Wie inzage neemt van de indrukwekkende lijst publikaties van zijn
hand die voordien en daarna het licht zagen (van of zijn debuut Het
impressionisme in de Vlaamsche Letterkunde, 1934, tot zijn jongste
boek Letter en Geest, 1982) staat verstomd over het groot aantal
titels, maar nog meer over de kwaliteit en de veelzijdigheid van dit
werk.
R. F. Lissens heeft inderdaad een onmiskenbaar persoonlijk stempel
gedrukt op en een eigen kleur gegeven aan het literaire leven in
Vlaanderen van de jongste halve eeuw. En dat in velerhande bedieningen en functies, activiteiten en betrekkingen :
als columnist, journalist en correspondent (in De Standaard, Nieuw
Vlaanderen, Cassandre, Eleseviers Weekblad, Nieuwe Rotterdamse
Courant, de Periscoop en Volksgazet) signaleerde en commentarieerde

hij de belangrijkste literaire geschriften en gebeurtenissen met scherpzinnigheid, kennis en eerlificheid ;
als literair directeur voor de Nederlandse en Franse uitgaven van
Elsevier-Brussel (1948-1958) heeft hij menig talentvol auteur op de
weg naar de openbaarheid gezet, met geen ander criterium dan dat
van de waarde (Rien que 1' homme was niet alleen maar de titel van
een zijner boeken !) ;
als stichter, hoofdredacteur en redacteur van de literaire tijdschriften Vormen (1937-1940), De Periscoop (1950 tot 1959) en Dietsche
Warande en Belfort (sedert 1960) gaf hij zijn lezers leiding en inzicht
in literatuur en leven ;
als professor aan de Ufsia vormde hij gedurende een kwart eeuw
generaties jonge mensen door hen to inspireren tot wetenschappelijke
nieuwsgierigheid en persoonlijke studie ;
als literair-historicus en criticus betoonde hij een bijzondere voorkeur en belangstelling voor de Westvlaamse „wegbereiders" Guido
Gezelle en Albrecht Rodenbach : de studies die hij aan hun persoon
en werk heeft gewijd waren in menig opzicht vernieuwend (bier kan
slechts verwezen warden naar twee merkwaardige synthesen die in
1980 verschenen : Omtrent de pazie van Guido Gezelle waarmede
Gezelles Verzameld Dichtwerk opent en Albrecht Rodenbach of de
beveiliging van een ethos een lezing voor onze Academie) ;
als onze beste encyclopedist verbond hij als (hoofd)redacteur, redacteur, rubriekleider en medewerker zijn naam aan gereputeerde
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binnen- en buitenlandse encyclopedieen waaronder vooral Winkler
Prins.
R. F. Lissens is een meester van de precieze en evenwichtige formulering, van de geladen typering en van de heldere synthese. Zijn reeds
klassiek geworden handboek De Vlaamse letterkunde van 1780 tot
heden blijft daarvan een voorbeeld. Hij compileert niet, maar onderzoekt en leest, keurt en kiest, schift en motiveert elke bewering.
Inspirator en initiatiefnemer, man van principes maar nooit Prinzipienreiter, studax zonder kamergeleerde to worden, vorser die aan het
licht brengt, glimlachende, licht-ironische observator van literatuur
en leven — en wetenschapsmens met een Poitisch Handspiegeltje.
In onze Academie verkeert hij coder vrienden.
Om zoveel — en het is nog slechts een gedeelte van wat hij was en
is, deed en doet, brengen zijn collega's hem thans een oprechte
hulde. Met de warmte van hun waardering.
De heer LISSENS dankte de talrijke collega's die hem hun vriendschap en waardering zijn komen betuigen. Hij overschouwde zijn
vijfentwintigjarig lidmaatschap en herdacht enkele overleden collega's
met pittige anecdotes. Tot slot dankt de voorzitter de gehuldigde in
naam van alle aanwezige leden, die geboeid naar zijn levendig antwoord hebben geluisterd.
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Vergaderingen van 15 februari 1984
I. PLENAIRE VERGADERING
Aanwezig : de heren MOORS, ondervoorzitter, en HOEBEKE, vast
secretaris ;
de heren AERTS, ROELANDTS, DEMEDTS, VANACKER, GYSSELING,
VAN ELSLANDER, LEYS, DECORTE, mevrouw DEPREZ, en de heren
DE BELSER, GOOSSENS, DESCHAMPS, KEERSMAEKERS, DE PAEPE, VAN
HERREWEGHEN en GEERTS, leden ;
de heren WALSCHAP, VANDERHEYDEN en ROMBAUTS, binnenlandse

ereleden.
Afwezig met kennisgeving : de heer COUPE, voorzitter ;
de heren LISSENS, JONCKHEERE, WEISGERBER, BUCKINX, ROOSE,
HADERMANN, COUVREUR, LAMPO, WILLEMYNS en mevrouw ROSSEELS,
leden ;
de beer SCHMOOK, binnenlands erelid.
Doordat de heer Coupe, voorzitter, in de kliniek verblijft, neemt
de heer MooRs, ondervoorzitter, het voorzitterschap waar.
AGENDA
NOTULEN

De notulen van de plenaire vergadering en van de commissievergadering van 18 januari 1984 worden goedgekeurd.
MEDEDELINGEN VAN DE VASTE SECRETARIS

1. Xe deel van het N.B.W. — De collega's die het tiende deel
van het N.B.W. wensen te krijgen kunnen hun naam aan de vaste
secretaris opgeven. Deze zal de namen en de adressen dan tij dig
laten toekomen op het secretariaat van de Koninklijke Academie
voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten te Brussel.
2. Willem de Zwijger-herdenking. — Bij brief van 17 januari jl.
liet Prof. VERBEKE, vast secretaris van de Koninklijke Academie
voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten, onze Academie

386

weten dat de Brusselse zusteracademie eraan denkt in oktober e.k.
in het Academienpaleis Willem de Zwijger te herdenken. De
Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten zou
het appreci&en dat onze Academie haar medewerking verleent.
Er wordt geen financiele bijdrage gevraagd en het is ook niet
absoluut nodig dat onze Academie voor de plechtige zitting een
spreker ter beschikking stelt.
De Academie geeft te kennen dat ze positief op de vraag van
Prof. VERBEKE wil reageren. Daarop stelt collega LEYS voor, dat de
vergadering te Brussel onze gewone vergaderingen van 17 oktober
1984 zou vervangen en er wordt overeengekomen, dat het bestuur
dit voorstel in overweging zal nemen.
MEDEDELING VAN HET BESTUUR

Vertegenwoordiging van de Academie. — Op zaterdag 4 februari

vertegenwoordigde de beer HOEBEKE onze Academie op de Achilles
Mussche-herdenking, die georganiseerd was door het A. Vermeylenfonds Gent. Op de Academische zitting hield collega VAN ELSLANDER een referaat over het onderwerp „Mussche als letterkundige".
LEZING

„P.

C. Verhulst, een onderschatte dichter uit onze 19 e eeuw", lezing

door de heer AERTS.
(Zie „Verslagen en Mededelingen" jg. 1984, Afl. 2, blz. 211-217.)
GEHEIME ZITTING

Lidmaatschap :
a) Opvolging van wijlen de heer Van Haeringen. — Overeenkom1.

stig art. 42 van het huishoudelijk reglement wordt de verkiezing
van een buitenlands erelid ter vervanging van wijlen de heer VAN
HAERINGEN

uitgesteld.

b) Opvolging van wijlen de heer Bischoff. — Samenstelling van
een commissie van voordracht voor de opvolging van wijlen de beer
BISCHOFF, buitenlands erelid.
Het bestuur stelt voor mevrouw DEPREZ en de beer GOOSSENS aan
het bestuur toe te voegen.
Het voorstel wordt goedgekeurd.
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2. Samenstelling van de jury's voor de fondsprijzen 1984. — Het
bestuur stelt voor de jury's als volgt samen te stellen :
a) voor de Aug. Beernaertprijs (tijdvak 1982-1983) ten bedrage van
25.000 F. : mevrouw D 'H.AEN en de heren HADERMANN, KEERSMAEKERS en VAN HERREWEGHEN een lid aan te duiden door
de Minister) ;
b) voor de Nestor de Tiereprijs (tijdvak 1982-1983) ten bedrage van
20.000 F. : de heren WALSCHAP, DECORTE en VAN HERREWEGHEN ;
c) voor de Leonard Willemsprijs (tijdvak 1982-1983) ten bedrage van
30.000 F. : de heren ROMBAUTS, VANACKER, GYSSELING, MOORS en
DE PAEPE ;

d) voor de Ary Sleeks prijs (tijdvak 1981-1983) ten bedrage van
20.000 F. : de heren DE BELSER, LAMPO en mevrouw ROSSEELS ;
e) voor de Leon Elautprijs (tijdvak 1982-1983) ten bedrage van
100.000 F. : de beer LISSENS, mevrouw DEPREZ en de heer
COUVREUR.

N.B. Voor de volgende prijzen zijn geen werken ingezonden :
jozef van Ginderachterprijs (tijdvak 1980-1983) ten bedrage
van 20.000 F. : Jury : de heren VANACKER, BUC1CINX en KEERS-

1. De

MAEKERS ;

2. De Ions Eeckhoutprijs (tijdvak 1982-1983) ten bedrage van
20.000 F. : Jury : de heren AERTS, HADERMANN en DE BELSER ;

3. De Noordstarfonds-Dr. Jan Graulsprijs (tijdvak 1979-1983) ten
bedrage van 20.000 F. : Jury : de heren ROELANDTS, VANACKER
en GYSSELING.
Alle voorstellen van het bestuur worden aanvaard.
3. Vergadering van de bestuurscommissie. Verslag. — Het verslag van de vergadering van de bestuurscommissie d.d. 8 februari
1984 wordt aan de Academie voorgelegd.
Het blijkt dat er onder de Academieleden geen eensgezindheid
bestaat om aan de leden van de jury die belast is met het beoordelen
van de werken die voor de Prof. Dr. Leon Elautprijs zijn ingezonden
een vergoeding van 300 F. per werk toe te kennen, zoals in sub IV
van het verslag is gesteld. Uit de gesprekken denkt de voorzitter
te moeten besluiten, dat de meerderheid tegen het toekennen van
deze vergoeding gekant is en dat de bestuurscommissie de kwestie
opnieuw moet behandelen.
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II. COMMISSIEVERGADERINGEN
VASTE COMMISSIE VOOR CULTUURGESCHIEDENIS

Verslag door de heer

VAN HERREWEGHEN,

lid-secretaris.

Aanwezig : mevrouw DEPREZ, voorzitter, de heren DE PAEPE, ondervoorzitter, en VAN HERREWEGHEN, secretaris ;
de heren AERTS, DEMEDTS, VAN ELSLANDER, DECORTE, DE BELSER
en DESCHAMPS, leden.
Hospiterende leden : de heren ROELANDTS, VANACKER, GYSSELING,
MOORS, LEYS, HOEBEKE, GOOSSENS, KEERSMAEKERS, WILLEMYNS en
GEERTS
de heren WALSCHAP, VANDERHEYDEN en ROMBAUTS, binnenlandse
ereleden.
Afwezig met kennisgeving : de heren
BUCKINX, LAMPO en mevrouw ROSSEELS, leden
de heer SCHMOOK, binnenlands erelid.

LISSENS, JONCKHEERE,

;

AGENDA

„Literairhistorische vragen rond Middelnederlandse Maaslandse
heiligenlevens, lezing door de heer GOOSSENS.
Met Maaslandse heiligen bedoelt spreker heiligen die in het Laatromeinse en middeleeuwse bisdom Tongeren - Maastricht - Luik hebben geleefd (of verondersteld werden er geleefd te hebben). In
vergelijking met de omringende gebieden heeft het Maasland in
die tijd een uitzonderlijk hoog aantal heiligen gehad, van wie een
belangrijk aandeel in Haspengouw te localiseren is. Zij vallen in
drie groepen uit elkaar : 1) heilige bisschoppen van Tongeren, 2)
Frankische heiligen, vooral uit de Merovingische tijd, 3) hoogmiddeleeuwse heiligen. Spreker geeft een schets van de karakteristieken van die drie groepen tegen een cultuurhistorische achtergrand. Vervolgens geeft hij een overzicht van de literaire overlevering, die bij alle heiligen met Latijnse vitae begint ; deze kunnen
in verschillende redacties met sterk uiteenlopende teksten zijn overgeleverd. De Middelnederlandse overlevering valt in drie groepen
uit elkaar : 1) verslegenden (hier zijn zes teksten bekend, van de
late 12e tot de 14e eeuw ; de drie groepen heiligen zijn alle vertegenwoordigd), 2) prozalegenden (deze zijn zeer talrijk en nog
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niet geinventariseerd ; zij leunen sterk bij de teksten van Latijnse
vitae aan ; er is echter ook een geval van een prozaoplossing van een
mnl. verslegende bekend), 3) heiligenspelen, die vermoedelijk een
voortzetting vinden in volkse opvoeringen in de 17e en 18e eeuw.
De eigenlijke literairhistorische problematiek van deze drie soorten
teksten zal in een volgende lezing worden geschetst.
De heren GYSSELING, AERTS, KEERSMAEKERS, DE PAEPE en DESnamen aan de discussie deel.
(Zie „Verslagen en Mededelingen" jg. 1984, Afl. 3, blz. 273-303.)

CHAMPS

VASTE COMMISSIE VOOR ONDERWIJS EN NEDERLANDSE LEXICOGRAFIE

Verslag door de beer GEERTS, lid-secretaris.
Aanwezig : de heren VANACKER, voorzitter, en GEERTS, secretaris ;
de heren ROELANDTS, GYSSELING, MOORS, LEYS, HOEBEKE, GoosSENS, KEERSMAEKERS en WILLEMYNS, leden.
Hospiterende leden : de heren AERTS, DEMEDTS, VAN ELSLANDER,
mevrouw DEPREZ, de heren DE BELSER, DESCHAMPS, DE
PAEPE en VAN HERREWEGHEN ,
de heren WALSCHAP, VANDERHEYDEN en ROMBAUTS, binnenlandse
ereleden.

DECORTE,

Afwezig met kennisgeving : de heer COUVREUR, ondervoorzitter ;
de
WEISGERBER, ROOSE, CouPt en HADERMANN, leden ;
heerSCHMOOK, binnenlands erelid.
de heer
AGENDA

„Gezelle als bewerker van oude Nederlandse liederen en balladen",
lezing door de beer ROMBAUTS, binnenlands erelid.
Gezelle was, zoals bekend, een liefhebber van de „oude Vlaemsche
tale" en hij legde er zich op toe om ze grondig te kennen. Hij was
ook goed vertrouwd met de oude Nederlandse literatuur, vooral dan
met de geestelijke. Zijn belangstelling ging inzonderheid uit naar het
geestelijk lied, towel naar dat van de Middeleeuwen als naar dat van
de 16de en de 17de eeuw. Naklanken daarvan zijn te vinden in zijn
eigen religieuze liederen.
Enkele zeer bekende oude liederen en balladen bewerkte Gezelle
op eigen wijze, in eigen geest en toon. Spreker wil dit met drie
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voorbeelden duidelijk maken : een geestelijk gelegenheidslied : Viva
Maria, de bekende ballade : Die Soudaen hadde een dochterkijn en
een schriftuurlijk lied : Van den verlooren Zone.
In deze lezing handelt Spreker over het Viva Maria-lied, dat Gezelle
dichtte in 1874 en opgenomen is in de bundel Liederen, Eerdichten et
Reliqua (le uitg. 1880). Bekendheid verwierf dit stuk vooral door de
toonzettting van Edgar Tinel, die de oorspronkelijke populaire melodie, waarop Gezelle het gedicht had, verdrong.
Algemeen wordt aangenomen dat Gezelle hier een geestelijk lied
bewerkt van de 17de-eeuwse Westvlaamse dichter Pieter Cauwe
(ca. 1650-1712). In werkelijkeid gaat het om een herdichting in een
geheel andere geest, waarbij Cauwes tekst slechts als aanzet dient. Dit
lied heeft aanpassingen en bewerkingen ondergaan sinds de 17e eeuw,
waarover Spreker de nodige bijzonderheden verstrekt. Hieruit blijkt
dat Gezelle zich vooral heeft laten leiden door de versie, die de
Frans-Vlaamse geleerde E. De Coussemaker ervan heeft opgenomen
in zijn verzameling Chants populaires des Flamands de France (1856).
Verder betwijfelt Spreker of dit gedicht. zoals o.a. door Walgrave
en in zijn spoor Allossery werd beweerd, een belangrijke aanwijzing
zou bevatten van Gezelles herlevende dichterlijke bedrijvigheid in de
jaren '70.

In een volgende lezing zullen dan de twee andere gedichten ter
sprake warden gebracht.
Aan het slot kreeg de heer VANACKER het woord.

Vergaderingen van 21 maart 1984
I. PLENAIRE VERGADERING
Aanwezig : de heren MOORS, ondervoorzitter, en HOEBEKE, vast

secretaris ;
de heren ROELANDTS, DEMEDTS, GYSSELING, VAN ELSLANDER, DECORTE, mevrouw DEPREZ, mevrouw D 'HAEN, de heren GOOSSENS,
DESCHAMPS, KEERSMAEKERS, LAMPO, DE PAEPE, VAN HERREWEGHEN,

mevrouw ROSSEELS en de heer GEERTS, leden ;
de heren VANDERHEYDEN en ROMBAUTS, binnenlandse ereleden.
Afwezig met kennisgeving : de heer COUPE, voorzitter ;

de heren

AERTS, LISSENS, VANACKER, JONCKHEERE, WEISGERBER,
BUCKINX, ROOSE, LEYS, DE BELSER, COUVREUR en WILLEMYNS, leden ;
de heren WALSCHAP en SCHMOOK, binnenlandse ereleden.
AGENDA
NOTULEN

De notulen van de plenaire vergadering en van de commissievergaderingen van 15 februari 1984 warden goedgekeurd.
MEDEDELINGEN VAN DE VASTE SECRETARIS

1. Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren. — Collega
WILLEMYNS werd

aangeduid als bestuurslid van de Raad voor de
Nederlandse Taal en Letteren. De heer G. SOTEMANN, buitenlands
erelid van ons Genootschap, werd eveneens als bestuurslid van
diezelfde Raad aangewezen.

2. Gelukwensen. — De heer AERTS werd namens de Academie
gefeliciteerd ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag. Hij dankte
de collega's voor deze attentie.
3. Herdenking van Willem van Oranje. — Bij brief van 29 februari jl. laat Prof. G. Verbeke, vast secretaris van onze Brusselse
zusteracademie weten, dat de herdenking van Willem van Oranje
inderdaad geprogrammeerd is voor zaterdag 13 oktober 1984. De
heer Verbeke rekent op de aanwezigheid van talrijke leden van
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onze Academie en deelt nog mee dat ook de Koninklijke Academie
voor Geneeskunde bij de plechtigheid betrokken wil worden. De
volgende personen zijn uitgenodigd om als spreker op te treden :
oud-Minister G. Eyskens, Prof. E. H. Kossman en Prof. A. Gerlo.
4. Ingekomen stuk. — Bij brief van 13 maart jl. deelt het bestuur
van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
mee, dat de jaarlijkse verenigde vergadering van de Afdelingen van
deze Akademie zal gehouden worden op maandag 16 april e.k. in
het Trippenhuis te Amsterdam.
Het bestuur zal het ten zeerste op prijs stellen een vertegenwoordiger van onze Academie op de zitting te mogen begroeten.
De Academie besluit de beer MOORS, ondervoorzitter, te delegeren.
MEDEDELINGEN EN VOORSTELLEN VAN HET BESTUUR

1. Vertegenwoordiging van de Academie. — De beer HOEBEKE,
vast secretaris, vertegenwoordigde de Academie op de Dies Natalisviering en de uitreiking van eredoctoraten aan de Rijksuniversiteit
Gent op 24 februari 1984 in de aula van de universiteit.
Op maandag 19 maart 1984 vertegenwoordigde de beer HoE„het Pand" te Gent onze Academie op de opening van de
tentoonstelling gewijd aan Prof. J. F. J. Heremans (1825-1884),
pionier van het moedertaalonderwijs in Vlaanderen.

BEKE in

2. Matthys (de) Casteleinherdenking. — N.a.v. een brief van
Prof. Dr. R. Lievens d.d. 28/9/1982 verklaarde het bestuur zich bereid het nodige te doen om in 1985 te Oudenaarde een Matthys de
Castelein-herdenking te organiseren.
Aldus zou dan de 500ste verjaring van de igeboorte van Matthys
de Castelein worden herdacht en zou de vooraanstaande rederijker
worden gehuldigd (men zie het verslag van de plenaire vergadering
van 15 december 1982).
Het blijkt nu echter dat het geboortejaar vermoedelijk niet 1485
is geweest : Castelein kan ook in 1486 en zelfs in 1487 geboren zijn.
Intussen heeft Prof. Lievens ook laten weten dat hij helemaal niet
bij de herdenking wenst betrokken te worden.
Het bestuur vraagt zich of of het in de gegeven omstandigheden
zin heeft in 1985 Matthys de Casteleins te willen herdenken. Een vrij
recent onderzoek van een lokale geschiedschrijver te Oudenaarde
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heeft overigens aangetoond, dat Matthys de Castelein waarschijnlijk
in 1486 is geboren. Indien de Academie hem in 1986 herdenkt, zou
deze plechtigheid samenvallen met het jubileum van het 100-jarig
bestaan van onze instelling.
Het bestuur wenst het gevoelen van de Academie te kennen.
Na bespreking beslist de Academie deze herdenking te organiseren en wel in 1985.
LEZING

„De verzamelde gedichten van Ida Gerhardt : het verhaal van een
loutering", lezing door mevrouw D'HAEN.
(Zie „Verslagen en Mededelingen" jg. 1984, Afl. 2, blz. 218-223.)
GEHEIME ZITTING

1. Lidmaatschap :
a) Opvolging van wijlen de heer Van Haeringen. — Ter vervanging van wijlen de heer VAN HAER1NGEN wordt de heer K. RuH tot
buitenlands erelid van de Academie verkozen.
b) Opvolging van wijlen de heer Bischoff. — De vaste secretaris
doet voorlezing van het vertrouwelijk verslag van de vergadering
van de commissie belast met het voordragen van twee kandidaten
voor de opvolging van wijlen de heer BISCHOFF, buitenlands erelid.
Op verzoek van de heer GEERTS wordt de heer DROSTE aan de
lijst toegevoegd.
2. Samenstelling van de commissie voor de prijsvragen (prijsantwoorden 1987). — Het bestuur stelt voor : de heren Cou pt, voorzitter, MOORS, ondervoorzitter, en HOEBEKE, vast secretaris, van
ambtswege.
Verder mevrouw DEPREZ en de heer DE PAEPE.
In deze commissie zijn de vier vaste commissies vertegenwoordigd. (H.R. art. 65).
Het voorstel wordt goedgekeurd.

3. Vergadering van de bestuurscommissie. Verslag. - Het verslag
van de vergadering van de bestuurscommissie d.d. 14 maart 1984
wordt aan de Academie voorgelegd.
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II. COMMISSIEVERGADERING
VASTE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE

Verslag door de heer GEERTS, lid-wnd. secretaris.
Aanwezig : de heren KEERSMAEKERS, voorzitter, en DE PAEPE, andervoorzitter ;
de heren ROELANDTS, GYSSELING, MOORS, LEYS, HOEBEKE, GoosSENS, DESCHAMPS en GEERTS, leden.
Hospiterende leden : de heren DEMEDTS, VAN ELSLANDER, LAMPO
en VAN HERREWEGHEN ;
de heren VANDERHEYDEN en ROMBAUTS, binnenlandse ereleden.
Afwezig met kennisgeving : de heer WILLEMYNS, secretaris ;
de heren VANACKER, ROOSE en COUVREUR, leden ;
de heren WALSCHAP en SCHMOOK, binnenlandse ereleden.
AGENDA

„Literairhistorische vraagstukken rond Middelnederlandse Maaslandse heiligenlevens", voortzetting van de lezing door de heer GoosSENS gehouden op 15 februari 1984.
Bij de Maaslandse verslegende hebben we met een regionaal be-.
perkte traditie te maken, die het begin der omkering van de literatuuren cultuurstroom in dat gebied overleeft. Veldeke lijkt, hoewel er een
samenhang met het Rijnland is, hier de grondlegger van een genre
met specifieke vormkenmerken te zijn geweest. Een zeer uitgesproken
vormwil is ook in de Kopenhaagse Lutgart aan te treffen. De verslegenden waren, met uitzondering van de Christina, bestemd om
voorgedragen te warden : hun publiek varieerde van een besloten
kloostergemeenschap tot brede scharen pelgrims.
Bij de prozalegenden hangt de nog niet opgeloste chronologische
vraag naar het begin samen met die naar een eventuele continulteit
vanuit de verslegende. De receptie kan bier ui tgaande van een aantal
hypothesen der Duitse studie van middeleeuwse legenden en proza
onderzocht warden. Ook de vraag naar de geografie van het verschijnsel moet in een aantal nuances nadrukkelijk warden gesteld :
van het antwoord daarop hangt af, of de Maaslandse prozalegende
nog als regionaal literairhistorisch verschijnsel te beoordelen is.
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Bij de heiligenspelen is de eerste indruk dat de Maaslandse stukken
geen eigen plaats bekleden in het laatmiddeleeuwse drama en zijn
opvolgers. Toch is het denkbaar dat er hier een continulteit heeft bestaan, die zou kunnen gaan van het legendarische rederijkersspel via
het schooldrama en 17e- en 18e-eeuwse volkse actiespelen naar 20eeeuwse stukken.
De heren DESCHAMPS, LAMPO, ROMBAUTS, HOEBEKE, VAN HERREWEGHEN en DE PAEPE namen aan de bespreking deel.
III. VERENIGDE VERGADERING VAN DE
VASTE COMMISSIES
Aanwezig: de heren MOORS, wnd. voorzitter, en HOEBEKE, vast
secretaris ;
de heren ROELANDTS, DEMEDTS, GYSSELING, VAN ELSLANDER, LEYS,
GOOSSENS, DESCHAMPS, KEERSMAEKERS, LAMPO, DE PAEPE, VAN
HERREWEGHEN, en GEERTS, leden.

Afwezig met kennisgeving : de beer Cou g , voorzitter ;
de heren AERTS, LISSENS, VANACKER, JONCKHEERE, WEISGERBER,
BUCKINX, ROOSE, DECORTE, mevrouw DEPREZ, mevrouw D'HAEN, de
heren HADERMANN, DE BELSER, COUVREUR, WILLEMYNS en mevrouw
ROSSEELS, leden.
AGENDA : herziening

van het huishoudelijk reglement.

De voorzitter opent de vergadering en vat de inhoud van de ingediende voorstellen tot wijziging van bepaalde artikels bondig samen.
I. Het voorstel-Goossens.
Dit voorstel strekt ertoe ook prijsantwoorden die niet in het Nederlands zijn gesteld voor bekroning en publikatie door onze Academie
in aanmerking to laten komen.
De voorzitter doet mededeling van het preadvies van de bestuurscommissie. Indien van het beginsel dat de Academie alleen prijsantwoorden uitgeeft die in het Nederlands geschreven zijn wordt afgeweken voorziet de bestuurscommissie allerlei moeilijkheden.
De voorzitter somt dan ook drie belangrijke argumenten op die
tegen het voorstel pleiten en dus tegen de wijziging van art. 67 van
het H.R., d.i. art. 36.7 van de nieuwe versie. Die argumenten hebben
betrekking op de volgende punten :
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1. de zorg voor het wezen van onze Academie : publikaties in een
andere taal dan het Nederlands vinden trouwens in andersoortige
academia. een plaats ;
2. het belang van wetenschappelijke publikaties over Nederlandse
taal- en letterkunde in het Nederlands ;
3. het prestige van de Nederlandse cultuur in Vlaanderen.
In zijn antwoord wijst de heer GOOSSENS erop, dat de Neerlandici
niet ten onrechte „zelfkazers" worden genoemd ; ze geraken ook zeer
moeilijk in het buitenland bekend. En toch bereikt de neerlandistiek
gergeld resultaten die het verdienen internationaal bekend te worden
gemaakt. Hij geeft daar enkele treffende voorbeelden van. Als tegenproef kan het boek van J. L. Price, Culture and society in the Dutch
republic during the 17th century (cf. Aula paperbacks, nr. 39, 1976)
dienen : het overzicht van de Gouden Eeuw komt er bekaaid van af.
Spreker heeft begrip voor een situatie die in de Academie historisch
gegroeid is, maar hij vraagt zich af of wij deze situatie in stand moeten houden. Is de tijd niet gekomen om bet minderwaardigheidsgevoel af te leggen ?
De beer GOOSSENS krijgt de steun van de collega's LEYS en GEERTS.
De beer HOEBEKE brengt in het midden, dat de mogelijkheid om onze
prijsantwoorden in een andere taal dan het Nederlands te publiceren
inderdaad moet worden geopend, maar hij legt er tevens de nadruk
op, dat het aantal anderstalige publikaties zeer beperkt moet warden
gehouden.
Na een korte gedachtenwisseling wordt de vergadering het erover
eens dat ook onze Academie bepaalde van haar prijsantwoorden in een
andere taal dan het Nederlands moet kunnen publiceren. Maar in
voorkomende gevallen moet de Academie bet beslissingsrecht hebben.
Aan art. 36 (nieuwe versie) zal een lid warden toegevoegd waarin
gesteld wordt dat de taal van de prijsantwoorden „in principe" het
Nederlands is. In een bijkomend lid van art. 38 zal warden bepaald,
dat in voorkomende gevallen de Academie zal oordelen of een anderstalig prijsantwoord voor bekroning en publikatie in aanmerking kan
warden genomen. De vaste secretaris laat nog opmerken dat deze
regeling maar definitief kan worden, indien het N.F.L. wordt opgeheven. Er is evenwel een reorganisatie van het N.F.L. op komst.
II. De voorstellen-Leys.
De beer LEYS heeft een voorstel bestaande uit vier punten ingediend. Deze punten hebben alle betrekking op de verkiezing van de
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leden (art. 28-42, nieuwe versie art. 23-24) en komen daarop neer,
dat •
1. de termijn tussen een vacantverklaring en de verkiezing van een
nieuw lid wordt verlengd ;
2. de procedure voor de verkiezing van een lid niet meer gelijktijdig
met die voor de verkiezing van een ander lid kan verlopen ;
3. bij de tweede stemming alleen de twee best geplaatste kandidaten
nog in aanmerking worden genomen ;
4. er een leeftijdslimiet naar onderen wordt gesteld, b.v. 40 jaar.
Op voorstel van de voorzitter warden (1) en (4) samen behandeld.
Met het eerste punt is al rekening gehouden bij de vorige herziening
van het huishoudelijk reglement (1982), zodat het niet verder hoeft
te worden besproken.
Over punt (4) is de vergadering het spoedig eens : er wordt geen
leeftijdsgrens naar onderen ingevoerd. Na een korte bespreking wordt
punt (3) algemeen aanvaard en de art. 38-42, nieuwe versie 23-24,
zullen worden aangepast.
Naar aanleiding van punt (2) wordt dan nog van gedachten ge,wisseld over de vraag of het niet wenselijk is, dat er nooit twee
procedures van verkiezing gelijktijdig worden ingezet. Een kleine
berekening wijst echter uit, dat – indien een clausule in die zin wordt
opgenomen – het niet onmogelijk wordt, dat het een jaar kan duren
vooraleer de procedure tot vervanging van een lid wordt geopend.
De vergadering komt dan tot het besluit dat benoemingsprocedures
niet gelijktijdig molten verlopen, behalve wat de vacantverklaring
betreft.
De beer GOOSSENS stelt vervolgens nog een ander punt ter discussie. Hij heeft de ervaring opgedaan dat het niet opportuun is, dat
leden die bij de verkiezing van een nieuw lid een kandidaat hebben
voorgedragen, zitting hebben in de commissie van voordracht. Hij
stelt voor in het nieuwe H.R. een clausule op te nemen die de samenstelling van de commissie van voordracht anders regelt dan nu het
geval is. De beer HOEBEKE imerkt op dat wat de heer GOOSSENS beoogt, niet consequent is door te voeren. De vaste secretaris zou nooit
meer het recht hebben om een kandidaat voor te dragen. Hij stelt
voor de procedure die tot nog toe bij het samenstellen van de bedoelde
commissie gevolgd wordt om te keren en in de toekomst na de vacantverklaring eerst de kandidaturen te laten inzenden en nadien de commissie van voordracht samen te stellen. De vergadering is het daarmee
eens.
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Tot slot stelt de voorzitter voor, de definitieve redactie van het
nieuwe H.R. en de verbetering van de bestaande tekst toe to vertrouwen aan de bestuurscommissie, waaraan de heer GEERTS - en indien
iemand van de aanwezigen het wenst nog iemand anders – wordt
toegevoegd. Ook dit voorstel wordt aanvaard.

Vergaderingen van 18 april 1984
I. PLENAIRE VERGADERING
Aanwezig : de heren MOORS, ondervoorzitter. en HOEBEKE, vast
secretaris ;
de heren ROELANDTS, VANACKER, GYSSELING, VAN ELSLANDER,
DECORTE, mevrouw DEPREZ, mevrouw D 'HAEN, de heren DESCHAMPS,
DE PAEPE, VAN HERREWEGHEN en mevrouw ROSSEELS, leden ,
de heren WALSCHAP en VANDERHEYDEN, binnenlandse ereleden ;
de heren LANGVIK-JOHANNESSEN, ZAALBERG en DE BRUIN, buitenlandse ereleden.
Afwezig met kennisgeving : de heer Coupt, voorzitter ;

de heren AERTS, LISSENS, DEMEDTS, JONCKHEERE, BUCKINX, ROOSE,
LEYS, DE BELSER, GOOSSENS, COUVREUR, KEERSMAEKERS, LAMPO,
WILLEMYNS en GEERTS, leden ;
de heren SCHMOOK en ROMBAUTS, binnenlandse ereleden.
AGENDA

NoTuLEN

De notulen van de plenaire vergadering, van de commissievergadering en van de verenigde vergadering van de vaste commissies
van 21 maart 1984 worden goedgekeurd.
MEDEDELINGEN VAN DE VASTE SECRETARIS

1. Vertegenwoordiging van de Academie. — Op 30 maart jl. vertegenwoordigde de heer MOORS onze Academie op de academische
zitting waarin de Rijksuniversiteit te Luik haar doctoraten honoris
causa heeft uitgereikt.
2. Ingekomen stuk. — Naar aanleiding van het schrijven dat de
Academie na haar vergadering van 21 december jl. aan de Kultusminister van Nordrhein-Westfalen liet richten en voor uitbreiding
van het Nederlands in bepaalde scholen van dat Land pleitte, liet
de bedoelde minister bij brief van 30 maart jl. de Academie weten,
dat de bestaande studiemogelijkheden volstaan om in de behoeften
van het Land te voorzien.
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LEZING

„Een nieuwe Bredero", lezing door de beer ZAALBERG, buitenlands
erelid.
(Zie „Verslagen en Mededelingen" jg. 1984, Afl. 3, blz. 304-316.)
GEHEIME ZITTING

1. Lidmaatschap. — Overeenkomstig art. 42 van het H.R. wordt
de verkiezing van een buitenlands erelid, ter vervanging van wijlen
de heer BISCHOFF, uitgesteld.
2. Academische prijsvragen. — De volgende prijsvragen worden
uitgeschreven voor 1987 :
LETTERKUNDE

– Een studie over de volledige poezie van Simon Vestdijk ;
– Een studie over de poizie van Paul Snoek.
TAALKUNDE

– Woordvolgorde en andere syntactische verschijnselen in 14deeeuws Brabants ;
- Een onderzoek naar interferentieverschijnselen in Antwerpse krantetaal van 1700 tot 1900 ;
– Een vergekkende historische fonolo,gie van het middeleeuwse
Nederlands en het Duits ;
– Taalnorm in Vlaanderen als citing van maatschappijstructurele
en situationele variatie.

Het voorstel van de commissie voor de prijsvragen om aan elke
prijs een bedrag van 25.000 F. to hechten wordt goedgekeurd.
3. Vergadering van de bestuurscommissie. Verslag. — Het verslag
van de vergadering van de bestuurscommissie van 11 april 1984
wordt aan de Academie voor kennisneming voorgelegd.
II. COMMISSIEVERGADERINGEN
VASTE COMMISSIE VOOR ONDERWIJS EN NEDERLANDSE LEXICOGRAFIE

Verslag door de heer HOEBEKE, lid-wnd. secretaris.
Aanwezig : de heer VANACKER, voorzitter ;
de heren ROELANDTS, GYSSELING en MOORS, leden.
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Hospiterende leden : de heren VAN ELSLANDER, DECORTE, mevrouw
heren DE BELSER, DESCHAMPS, DE PAEPE en VAN HERRE-

DEPREZ, de
WEGHEN ;

de heren WALSCHAP en VANDERHEYDEN, binnenlandse ereleden ;
de heren LANGVIK-JOHANNESSEN en ZAALBERG, buitenlandse ereleden.
Afwezig met kennisgeving : de heren COUVREUR, ondervoorzitter,
en GEERTS, secretaris ;
de heren ROOSE, LEYS, COUPt, GOOSSENS, KEERSMAEKERS en WILLEMYNS, leden ;
de heren SCHMOOK en ROMBAUTS, binnenlandse ereleden.
Daar de heren GEERTS, secretaris van de commissie, en WILLEMYNS,
KEERSMAEKERS, COUVREUR, GOOSSENS, HADERMANN en CouPit afwezig
zijn, treedt de heer HOEBEKE op als secretaris.
AGENDA

„Ontbrekende lemmata in Van Dale's Groot Woordenboek der Nederlandse Tad, 1976", lezing door de heer DE BELSER.
De heer DE BELSER heeft een lijst samengesteld van woorden die
vrij regelmatig gebruikt worden, ook door Noordnederlandse auteurs,
maar in de laatste druk van Van Dale's Groot Woordenboek der
Nederlandse taal niet voorkomen. Hij geeft er zich rekenschap van,
dat een aantal van die woorden barbarismen of leenwoorden zijn, maar
ze zijn dat stellig niet alle.
Hij commentarieert, meestal geplaatst in de context waarin die (kunnen) voorkomen, een 90-tal woorden. Vaak geeft hij ook de bron aan
waarin hij de woorden heeft aangetroffen.
De bespreking wordt ingezet door de heer MOORS, die vraagt of
de spreker de woorden ook in andere woordenboeken heeft opgezocht
(b.v. het Benelux sociaal-rechterlijk Woordenboek) en verwijst ook
naar het werk van S. Theissen over de Germanismen in de moderne
Nederlandse woordenschat. De heer MOORS onderstreept ook, dat
woorden als snauwstem (A. Roland Hoist) spontane neologismen van
een moment zijn. De hierna genoemde collega's nemen aan de discussie deel : de heren VAN HERREWEGHEN, DESCHAMPS, DE PAEPE,
VANACKER en ROELANDTS.
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VASTE COMMISSIE VOOR CULTUURGESCHIEDENIS

Verslag door de heer VAN HERREWEGHEN, lid-secretaris.
Aanwezig : mevrouw DEPREZ, voorzitter, de heren DE PAEPE, andervoorzitter, en VAN HERREWEGHEN, secretaris ;
de heren VAN ELSLANDER, DECORTE, DE BELSER en DESCHAMPS,
leden.
Hospiterende leden : de heren ROELANDTS, VANACKER, MOORS en
HOEBEKE ,

de heren WALSCHAP en VANDERHEYDEN, binnenlandse ereleden ;
de heren LANGVIK-JOHANNESSEN en ZAALBERG, buitenlandse ereleden.
Afwezig met kennisgeving : de heren AERTS, LISSENS, DEMEDTS,
JONCKHEERE, BUCKINX en LAMPO, leden ;
de heren SCHMOOK en ROMBAUTS, binnenlandse ereleden.
AGENDA

„Etymologie van Oudeuropese woorden voor de begrippen God,
hemel, heilig, priester", lezing door de heer GYSSELING.
1 0 „God" : onderliggende betekenis „schitterend", by. Lat. Deus
(cf. Lat. dies „dag"), Gr. thoos (cf. Gr. thoos „schitterend), Ayestisch baga- (cf. On. fagr „glanzend", Nl. vegen).
2° „hemel, heilig, altaar" : onderliggende betekenis „hoog", by.
NI. hemel (cf. Oudindisch asman- „steen, hemel", NI. hamer), Lat.
caelum, Nl. heilig (cf. Nl. geheel, Caelius mons to Rome), Runennoords alu „gewijd ?", NI. lucht, Gr. Olympos, Got. alhs „temper,
Lat. altare, Lat. sacer (cf. Lat. saxum „rots"), Lat. templum (cf. NI.
top), Mlat. capella (cf. Nl. kop), Oudengels hearg „steenaltaar, ternper (cf. Oudiers carrac „rots"), Lat. ponti-fex (cf. Gr. Petra „rots",
Lat. postis, pons, sponda).
30 „priester" : onderliggende betekenis „verkondigen, openbaren",
by. Lat. augur (cf. Av. aog „verkondigen"), Oudengels wicca „waarzegger", Lat. vates „waarzegger, priester, dichter", Oudindisch brahman- (cf. Oudnoords brag-r „gedicht"), Gr. mantis „waarzegger" (cf.
Got. mathljan „redeneren"), Kelt. druida (cf. NI. droom), Got. gudja
„priester" en Got. guths „god" (cf. Oudiers gush „stem", Lit. zaveti
„toveren").
De heren LANGVIK-JOHANNESSEN, ROELANDTS en HOEBEKE namen
aan de discussie deel.

Vergaderingen van 16 mei 1984
I. PLENAIRE VERGADERING
Aanwezig : de heren COUPE, voorzitter, en HOEBEKE, vast secretaris ;

de heren LISSENS, ROELANDTS, DEMEDTS, JONCKHEERE, VAN ELSLANDER, WEISGERBER, LEYS, DECORTE, mevrouw DEPREZ, mevrouw
D 'HAEN, de heren HADERMANN, COUVREUR, KEERSMAEKERS, LAMPO,
DE PAEPE, VAN HERREWEGHEN, mevrouw ROSSEELS en de beer GEERTS,
leden ;
de heren WALSCHAP en VANDERHEYDEN, binnenlandse ereleden.
Afwezig met kennisgeving : de heer MOORS, ondervoorzitter ;

de heren VANACKER, GYSSELING, BUCKINX, ROOSE, DE BELSER,
en DESCHAMPS, leden ;
de heren SCHMOOK en ROMBAUTS, binnenlandse ereleden.

GOOSSENS

AGENDA

In memoriam Jose AERTS (Albert WESTERLINCK)
door C. CouPE, Voorzitter van de Academie
Het weze mij toegelaten in dit In memoriam Jose Aerts, namens de
academie, enige persoonlijke gevoelens voor en herinneringen aan de
dierbare dude te verwoorden. Het lijkt mij immers overbodig bier
met opgave van titels, publikaties en onderscheidingen de professor,
essayist, cultuurhistoricus en mentor te gedenken ; liever wilde ik
de collega en de vriend te midden van collega's en vrienden proberen
op te roepen am hem aldus nog even ander ons aanwezig te weten.
Jose Aerts werd in 1955 tot lid van onze academie gekozen in opvolging van dr. Leo Goemans en hij was Naar voorzitter voor het
jaar 1966.
Ik heb hem in laatstgenoemde functie niet meegemaakt, wel sedert
bijna tien jaar als lid. In dat decennium voltooide hij de laatste drie
jaren van zijn Leuvens professoraat en de zeven jaren die hem als
emeritus nog werden gegund. Ten gevolge van lichamelijk ongemak
was hij de jongste tijd geen regelmatig deelnemer meer aan de
maandelijkse vergaderingen, maar als hij kwam kon hij niet anders
clan opgemerkt warden omdat hij altijd intens en h6Orbaar aanwezig
was, commentaar verstrekte en gaarne deelnam aan discussies. Daarbij

404
kon hij vinnig uit de hoek komen, maar hij moist ernstige replieken
en ook meningsverschillen altijd weer te kruiden met een kwinkslag
of een onverwachte relativering, waarbij zijn plechtige, zelfs lets
verbeten, trekken plotseling verzachtten tot een ironische glimlach
of een explosieve, aanstekelijke lach.
In vrijwel alle herdenkingsartikels werd in de jongste weken, (en
hoezeer terecht !), gewezen op zijn ruimdenkendheid, zijn afkeer voor
sectarisme en onverdraagzaamheid, zijn even moedige als opgemerkte
tussenkomsten wanneer hij een serene en onpartijdige beoordeling of
houding gecritiseerd of bedreigd zag. Misschien werd daarbij toch een
wat eenzijdige nadruk gelegd. Men keek te zeer naar de konkrete
toepassing en te weinig naar de motivering ervan en de principes.
Want zijn praktische houding was het volkomen natuurlijk gevolg
van zijn hoge opvatting over de taak en de plicht van de intellectueel.
Ten minste zo duidelijk als uit konkrete tussenkomsten blijkt die uit
zijn geschriften, alvast uit de vier forse essaybundels die hij (op de
laatste na) met tussenpozen van vier jaar liet verschijnen, Wandelen
al peinzend (1960), Alleen en van geen mens gestoord (1964), Mens
en grens (1972) en Musica humana (1973). Marin — en ook in zijn
talloze recensies en besprekingen kan men zijn wetenschappelijk,
artistiek en menselijk credo (zelfs de titels zijn omina !) aflezen. En
dus ook zijn verknochtheid aan waarden die hem sedert zijn studiejaren heilig waren en die hij met verve en overtuiging verdedigde.
De vrijheid die hij anderen liet, eiste hij ook voor zichzelf op. Hij
heeft zijn opvattingen nooit verloochend, afgezwakt of gecamoufleerd. Hij was vooruitstrevend, maar allergisch voor slogans, modetjes en goedklinkende of schoonogende woordkramerij en uiterlijkheid. De man die in noord en zuid tijdens congressen en studiecessies
op academische podia met gezag het woord voerde, bleef op een
ontroerende manier trouw aan zijn Kempense land van herkomst en
aan de oorspronkelijke eenvoud van zijn geslacht en zijn yolk. Het
kostte hem, die met hooggeplaatsten en autoriteiten rustig en ongecompliceerd omging, geen de minste moeite om vriendschappelijk te
praten met zijn buren uit de Leuvense Frederik Lintsstraat en Tervuursestraat, met het keukenpersoneel te Dworp tijdens de weekends
van Dietsche Warande en Belfort, met landslieden uit de buurtschap
Pastel, met bedienden en taxichauffeurs. Is, zo vraag ik mij af, niet
ook clââr (in die trouw aan het land en het yolk van zijn geboorte)
een, althans gedeeltelijke, verklaring te vinden voor zijn levenslang
gebleken voorkeur voor de zuidnederlandse literatuur en daarin voor
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de `beproefde' auteurs ? Want hij wijdde zijn ca. twaalf uitvoeriger
studies en monografieen aan resp. Guido Gezelle en Karel van de
Woestijne (voor beiden een drieluik), aan Prosper van Langendonck
en August Vermeylen, aan Albrecht Rodenbach en Felix Timmermans,
aan Gerard Walschap en Andre Demedts (over hem schreef hij in
zijn tweede kritisch werk, van 1944). Herhaaldelijk en indringend ook
over Stijn Streuvels en Willem Elsschot, Herman Teirlinck en Paul
van Ostaijen, over Jos de Haes en laatstelijk over Hendrik Conscience.
Dat hij ook uitvoerig schreef over Anton van Duinkerken lijkt mij
nauwelijks een uitzondering te zijn op de algemene regel ; eerder
een confirmatie, want verklaarbaar door zijn sympathie voor een gevoelsverwant, ruimhartig en feestelijk `zuiderling, – `boventijdelijk'
en 'in onmin met zijn tijd'.
Ik prijs mij gelukkig dat ik Jose veertig jaar lang als vriend heb
mogen kennen, van af 1944 toen hij assistent was van prof. Sobry en
ik de kandidatuur klassieke filologie began. Onder zijn pseudoniem
was hij toen nog hoofdzakelijk bekend als de dichter van drie bundels
die hij tussen 1938 en 1943 had laten verschijnen, Bovenzinnelijk
verdriet, Met zachte stem, Aardsch en hemelsch. Het was ook de
poezie die de brug legde, toen, tussen twee verschillende wetenschappelijke richtingen, tussen professor en student, tussen letterkundige
en anonymus. 1k heb heel veel aan hem, Jose, te danken, van het
allereerste jaar van onze kennismaking af – dat in mijn geheugen
vereenzelvigd blijft met een tijdens vele weken ingesneeuwd Leuven
(waardoor het puin van de oorlog alfhans aan het oog werd onttrokken). Hij nam mij in 1947 op in de redactie van Dietsche Warande
en Belfort, waarvan hij twee jaar voordien hoofdredacteur was gewarden. Hij was een vriendelijk gastheer die de goede eet- en drinkbare dingen des levens niet versmaadde – en een joviaal gesprekspartner uit wiens onvoorstelbare belezenheid en mededelingsvermogen
alien altijd leerden. En een bezorgde, toegewijde broer voor Jozefa.
Meer dan publiekelijk bekend is was hij zeer genereus, ook al omdat
hij zich niet gebonden gevoelde aan materieel bezit. Hij trok zich het
lot van beginnende dichters aan (door kritiek te geven, aanmoediging
te verstrekken, publikatiekansen te bezorgen), net zoals hij zijn studenten niet enkel met raad (wat meestal vrij makkelijk is) maar
vooral metterdaid bijstond bij de keuze en begeleiding van hun
scripties, bij de °Haltering naar specialisering en zelfs bij het zoeken

naar een betrekking.
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Behalve een voortreffelijk gastheer was Jose ook een graaggezien
bezoeker in de gezinnen van zijn vrienden, waar hij ook aandacht had
voor de kinderen (die dikwijls zijn dopelingen en soms zijn petekinderen waren).
Zijn nood aan kontakt en zijn behoefte aan vriendschap bleken
zelfs uit de omvangrijke correspondentie die hij voerde. Velen ander
ons herinneren zich ongetwijfeld zijn schuinaflopend schrift (hij bewoog zich graag buiten de 'regels' !), zijn brieven die uitvoerig en
persoonlijk waren of kort en zakelijk en zijn fameuze 'gel& briefkaarten' in het midden waarvan soms niet meer dan twee woorden stonden
gevolgd door drie of meer uitroeptekens : 'Ik wacht ! ! !', wat dan
sloeg op een toegezegd bezoek of een beloofde bijdrage.
Dit alles zijn slechts enkele facetten van zijn veelkantige persoonlijkheid, maar die geên van zijn vrienden licht zal vergeten.
Het is een veelgebruikte dooddoener om bij het onverwacht afscheid
van iemand te zeggen dat zijn leven en werk `eigenlijk toch voltooid
zijn'.
Voor de collega en de vriend die wij gedenken is dat zeker niet waar.
Sinds zijn emeritaat heeft hij wellicht niet meer gewerkt dan vroeger,
maar de zichtbare resultaten van zijn arbeid waren oak voor buitenstaanders opvallender geworden. Men denke slechts aan zijn 'opus
magnum' over Guido Gezelle of, nog meer recent, aan de uitvoerige
bijdragen die hij in zijn Dietsche Warande en BeHort publiceerde :
in de jongste vijf nummers, van november 1983 tot maart-aprilaflevering van de lopende jaargang schreef hij over de Argentijnse
dichter en prozaist Luis Jorge Borges en de Franse romancier Michel
Tournier. Uit alles, niet het minst uit zijn eigen mededelingen, bleek
dat hij met die verkenningen van merkwaardige eigentijdse auteurs
wilde doorgaan. Want de studax die hij van in zijn studentenjaren
was geweest iemand die het etmaal niet opdeelde in dag en nacht –
is hij tot zijn laatste dag gebleven. Een rijk reservaat van notities voor
zijn colleges over Cervantes en Claudel, Dante en Diderot, Rimbaud
en Racine, Goethe en Garcia Lorca, over zoveel anderen, zou hij in
zijn gekende uitgewogen en bewogen stijl uitschrijven voor een uitgebreider lezerspubliek dat zich door zijn keuze en oordeel liet leiden.
Zijn werk is niet voltooid. Maar wat hij achterliet is ruimschoots
genoeg am hem met grate dankbaarheid te gedenken.
NOTULEN

De notulen van de plenaire vergadering en van de commissievergaderingen van 18 april 1984 worden goedgekeurd.
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MEDEDELINGEN VAN DE VASTE SECRETARIS

1. Overlijden. — Op 30 april 1984 is Prof. Dr. Jose AERTS te
Kasterlee overleden. Zodra hij het bericht ontvangen had, heeft de
vaste secretaris aan Mej. Josepha Aerts, namens de Academie, een
rouwtelegram laten toekomen. De heer AERTS werd begraven op
vrijdag 4 mei jl. De lijkdienst werd door talrijke collega's bijgewoond. Op uitdrukkelijk verzoek van de familie waren er geen
toespraken en geen bloemen noch kransen.
2. Gelukwensen. — Onze collega ROELANDTS werd op 6 mei jl.
65 jaar. De vaste secretaris heeft hem mede uit naam van de Academie hartelijke verjaardagswensen toegestuurd.
Bij brief van 7 mei jl. dankte de heer ROELANDTS voor deze
attentie.
Aan collega WEISGERBER werden gelukwensen gestuurd t.g.v.
zijn 60ste verjaardag. (14 mei 1984).
3. Jubileumviering 1986. — De vaste secretaris liet aan alle leden
een verslag toekomen van de vergadering d.d. 4 april 1984 van de
tijdelijke commissie die zich bezig houdt met het voorbereiden van
deze viering.
VOORSTEL VAN HET BESTUUR

Samenstelling van de jury voor de Joris Eeckhoutprijs. — De
heer AERTS was lid van de jury die belast was met het beoordelen
van de werken die in aanmerking komen voor de Joris Eeckhoutprijs. Om in zijn vervanging te voorzien, stelt het bestuur voor dat
de heer DEMEDTS de taak van onze overleden collega overneemt.
Het voorstel wordt goedgekeurd.
LEZING

„Sic transit ,gloria immortalium of herinneringen aan wijlen N.N.
bij leden academieleden", lezing door de heer DECORTE.
(Zie „Verslagen en Mededelingen" jg. 1984, Afl. 2, blz. 224-233.)
GEHEIME ZITTING

1. Lidmaatschap. — Ter vervanging van wijlen de heer BISCHOFF
wordt mevrouw Margaretha, Hendrika SCHENKEVELD tot buitenlands erelid van de Academie verkozen.
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2. Vergadering van de bestuurscommissie. Verslag. — Het verslag van de vergadering van de bestuurscommissie van 16 mei 1984
wordt aan de Academie voor kennisgeving voorgelegd.
II. COMMISSIEVERGADERINGEN
VASTE COMMISSIE VOOR MODERNE LETTEREN

Verslag door de heer COUPE, lid-wnd. secretaris.
Aanwezig : de heren DEMEDTS, voorzitter, en VAN ELSLANDER,
ondervoorzitter ;
de heren LISSENS, JONCKHEERE, WEISGERBER, DECORTE, mevrouw
DEPREZ en de heren COUPE en VAN HERREWEGHEN, leden.
Hospiterende leden : de heren ROELANDTS, GYSSELING, WEISGERBER, LEYS, HOEBEKE, HADERMANN, KEERSMAEKERS, DE PAEPE, WILLEMYNS en GEERTS ;
de heren WALSCHAP en VANDERHEYDEN, binnenlandse ereleden.
Afwezig met kennisgeving : de heren BucKINx en DE BELSER,
leden ;
de heren SCHMOOK en ROMBAUTS, binnenlandse ereleden.
AGENDA

,Achilles Mussche herdacht (1974-1984)", lezing door de heer
VAN ELSLANDER.
VASTE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE

Verslag door de heer WILLEMYNS, lid-secretaris.
Aanwezig : de heren KEERSMAEKERS, voorzitter, DE PAEPE, andervoorzitter, en WILLEMYNS, secretaris ;
de heren ROELANDTS, GYSSELING, LEYS, HOEBEKE, HADERMANN,
COUVREUR en GEERTS, leden.
Hospiterende leden : de heren LISSENS, DEMEDTS, JONCKHEERE, VAN
ELSLANDER, WEISGERBER, DECORTE, mevrouw DEPREZ, en de heren
en VAN HERREWEGHEN ;
de heren WALSCHAP en VANDERHEYDEN, binnenlandse ereleden.

COUPE, LAMPO
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Afwezig met kennisgeving : de heren VANACKER, MOORS, ROOSE,
leden ;
de heren SCHMOOK en ROMBAUTS, binnenlandse ereleden.

GOOSSENS en DESCHAMPS,

AGENDA

1. „mat schuilt er achter het oude westbrabantse woord hovelie ?",
lezing door de heer HOEBEKE.
Het woord is een zeldzaam woord en stamt uit middeleeuwse cijnsboeken van de abdijen van Vorst bij Brussel en van heren die in de
streek van Gaasbeek en Lennik grondbezit van de Nijvelse Sint-Gertruths abdij geusurpeerd hadden. Het is in Eigen Schoon en De Brabander 38 en 40 vrij uitvoerig behandeld door J. Verbesselt, die er
de betekenis „een complex van tenures" aan gaf en het woord in
verband bracht met vroegmnl./onl. hova, hove d.i. hoeve in de zin
van mlat. mansus. Verbesselt verklaarde evenwel de vorming van
het woord niet.
Spreker gaat ervan uit, dat het verband met hova, os. hoba, ohd.
huoba, mhd. huobe ; hoeve buiten kijf staat, maar betwijfelt, dat een
hovelie een complex van „'oven" of „hoeven" is geweest. Hij verdedigt de stelling dat het woord hovelie een afleiding op -ie is, met
collectieve betekenis, van *hovel, dat een l-afl. van hove is met vermoedelijk diminutieve betekenis. Een aanknopingspunt is alvast mhd.
huebel, dat wel een dim. is van huobe, mod. Duits Hube.
Hovelie zou dan niet ouder zijn dan de 13e e. en betekend hebben
„een complex van hovels, id.z. kleine „hova's" of stukken van „hova's"
en uit een late fase van de verbrokkeling van een karolingisch domein
stammen.
De heren GYSSELING, ROELANDTS en DECORTE namen aan de bespreking deel.
2. Gelegenheid tot voorstellen en mededelingen. — De bijdrage
aangeboden door Dr. W. de Cubber voor de Verslagen en Mededelingen wordt ter beoordeling toevertrouwd aan de heren GYSSELING en HOEBEKE.

Vergadering van 20 juni 1984
PLENAIRE VERGADERING
Aanwezig : de heren CouPt, voorzitter, MOORS, ondervoorzitter, en
HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren ROELANDTS, DEMEDTS, GYSSELING, JONCKHEERE, VAN
ELSLANDER, LEYS, DECORTE, HADERMANN, DE BELSER, DESCHAMPS,
KEERSMAEKERS, LAMPO, VAN HERREWEGHEN en GEERTS, leden ;
de heren WALSCHAP en ROMBAUTS, binnenlandse ereleden.
Afwezig met kennisgeving : de heren WEISGERBER, BUCKINX,
ROOSE, mevrouw DEPREZ, de heren GOOSSENS, COUVREUR, DE PAEPE
en mevrouw ROSSEELS, leden ;
de heer VANDERHEYDEN, binnenlands erelid.
AGENDA
NOTULEN

De notulen van de plenaire vergadering en van de commissievergaderingen van 16 mei 1984 worden goedgekeurd.
MEDEDELINGEN VAN DE VASTE SECRETARIS

1. Gelukwensen. — De vaste secretaris liet op 6 juni jl. aan de
heer MOORS ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag ons
aller gelukwensen toekomen.

Op 8 juni jl. liet de vaste secretaris aan Hare Majesteit Koningin
Fabiola ter gelegenheid van haar verjaardag een telegram met
gelukwensen toekomen.
2. Dankzegging. — Bij brief van 17 mei jl. dankte collega WEISGERBER voor

de gelukwensen die hij ter gelegenheid van zijn verjaardag heeft mogen ontvangen.

3. Bekrachtigingscommissie. — Bij brief van 23 mei 1984 verzoekt de heer Bestuursdirecteur M. Deloz de Academie een lid te
willen aanwijzen om zitting te hebben in de commissie voor de
bekrachtiging van de academische diploma's. Het bestuur stelt voor
deze taak opnieuw op te dragen aan de heer LISSENS.
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4. Ingekomen stuk. — Bij brief van 1 juni jl. liet collega VANDERvaste secretaris weten, dat hij in het Sint-Lucas-ziekenhuis
te Brugge is opgenomen en tweemaal geopereerd werd.
De vaste secretaris heeft hem een spoedig herstel toegewenst.

HEYDEN de

5. Jubileumviering 1986. — De leden hebben het verslag van de
vergadering van de tijdelijke commissie ad hoc ontvangen. Hun
eventuele suggesties worden uiterlijk op 17.07.84 op het secretariaat
verwacht.
MEDEDELINGEN EN VOORSTELLEN VAN HET BESTUUR

1. Lidmaatschap. — In toepassing van art. 38 van het huishoudelijk reglement wordt de zetel van wijlen collega AERTS vacant verklaard.
2. Stad Brussel. — Verzoek aan de Academie om gratis een jury
ter beschikking te stellen. — Bij brief van 18 mei jl. verzoekt de
heer R. Leclercq de Academie in 1985 een jury samen te stellen,
belast met de beoordeling van de werken ingezonden voor de
„Wedstrijd voor Letterkunde van de Stad Brussel".
Wegens begrotingsbeperkingen zullen de leden van de jury evenwel niet vergoed kunnen worden.
De Academie is bereid op het verzoek van de stad Brussel in te
gaan.
LEZING

„Betekenis als proces", lezing door de heer

LEYS.

EVENTUELE VOORSTELLEN EN MEDEDELINGEN

Een schriftelijk ingediend voorstel van de heer VAN ELSLANDER OM
de definitieve beoordeling van het door Dr. Joris Vlasselaers ingezonden prijsantwoord over De literair-esthetische en literair-theoretische opvattingen in de Vlaamse tijdschriften (1840-1893) te verdagen
wordt goedgekeurd. De Academie beslist oak in de omstandigheden
die door het overlijden van de beer AERTS zijn ontstaan, de heer
KEERSMAEKERS als vierde beoordelaar aan de jury toe te voegen.
GEHEIME ZITTING

1. Fondsprijzen en prijs voor letterkunde van de Academie. — Na
bespreking worden volgende Fondsprijzen toegekend.
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a. Nestor de Tiereprijs (periode 1982-1983) ten bedrage van
20.000 F. : aan de heer Gaston GHEUENS, Boomlaarstraat 7,
2500 Lier, voor zijn toneelstuk „Een familie van deze tijd" ;
b. Ions Eeckhoutprijs (periode 1982-1983) ten bedrage van 20.000
F. : aan de heer Dr. Emiel WILLEKENS, Minderbroedersrui 27A,
2000 Antwerpen, voor zijn essay „Hij leerde zijn yolk lezen.
Profiel van Hendrik Conscience 1812-1883" ;
c. Noordstarfonds-Dr. Jan Graulsprijs (periode 1979-1983) ten bedrage van 20.000 F. : aan de heer Dr. Jos MOLEMANS, Bosstraat 11, 3588 Eksel, voor zijn werken op het gebied van de
Limburgse toponymie ;
d. Ary Sleeksprijs (periode 1981-1983) ten bedrage van 20.000 F. :
aan de beer Hector, Jan LORE'S, Dobralaan 16, 1900 Overijse,
voor zijn roman „De bevrijding van Sandor TOrZ51".
– De fozef van Ginderachterprijs (periode 1980-1983) en de Leonard
Willemsprijs (periode 1982-1983) werden niet toegekend.
– De eventuele toekenning van de August Beernaertprijs (periode
1982-1983) en van de Prof. Dr. Leon Elautprijs (periode 19821983) wordt tot oktober verdaagd.
– De beoordeling van het prijsantwoord „De literair-esthetische en
literair-theoretische opvattingen in de Vlaamse tijdschriften (18401893)" wordt tot oktober verdaagd.
2. Vergadering van de bestuurscommissie. Verslag. — Het verslag van de vergadering van de bestuurscommissie van 20 juni 1984
wordt aan de Academie voor kennisgeving voorgelegd.

Openbare vergadering te Beauvoorde
(18 juli 1984)
Aanwezig : de heren COUPE, voorzitter, MooRs, ondervoorzitter, en
HOEBEKE, vast secretaris ;

de heren LISSENS, ROELANDTS, DEMEDTS, GYSSELING, VAN ELSLANDER, LEYS, DECORTE, DE BELSER, GOOSSENS, KEERSMAEKERS, LAMPO,
DE PAEPE, WILLEMYNS, VAN HERREWEGHEN en GEERTS, leden ;
de heer ROMBAUTS, binnenlands erelid ;
de heren LANGVIK-JOHANNESSEN en BLOK, buitenlandse ereleden.
Afwezig met kennisgeving : de heer ROOSE, mevrouw DEPREZ, en
mevrouw ROSSEELS, leden ;
de heren WALSCHAP, SCHMOOK, GORIS, PAUWELS, VANDERHEYDEN
en VAN LOEY, binnenlandse ereleden ;
de heren ZAALBERG en DE BRUIN, buitenlandse ereleden.
In zijn openingstoespraak verwelkomde de heer COLA, voorzitter, de heren Prof. Dr. A. COTTENIE, Rector van de R.U.G. ;
DEZITTER, Arrondissementscommissaris ; E. BONTE, Eerste Advokaat-Generaal, die de heer Procureur-Generaal bij het Hof van
Beroep te Gent vertegenwoordigt ; Fr. VAN PARYS. Emer. Eerste
Voorzitter van het Hof van Beroep te Gent ; W. DE GROOTE, Emer.
Voorzitter in het Hof van Beroep ; M. C. F. DENEVE, Ere-luitenantgeneraal en Oud-Algemeen Commandant van de Rijkswacht ; R.
ELSEN, Adviseur-Hoofd van Dienst bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap ; E. DE TEMMERMAN, afgevaardigde van de heer
Gemeenschapsminister Poma ; Prof. Dr. VAN CAENEGHEM, hoogleraar aan de R.U.G. ; Prof. Dr. J. MATON, em. hoogleraar aan de
R.U.G. ; Prof. Dr. A. G. VELGHE, Ere-directeur van de Koninklijke
Sterrenwacht van Belgie ; Dr. L. SIMONS, Directeur van de Stadsbibliotheek en het A.M.V.C. te Antwerpen ; H. A. M. DE WIT,
Ambassadesecretaris bij de Nederlandse Ambassade ; VANDENBROUCKE Commandant van de Rijkswacht te Veurne ; en A. FAURE
DIDELLE, Ere-Arrondissementscommissaris.
Voorts deed hij voorlezing van de lijst van de notabelen die een
bericht van verhindering hadden gestuurd.
Na zijn toespraak verleende de voorzitter het woord aan de beer
WILLEMYNS die een lezing hield over : „In Vlaanderen Vlaams ? Enkele sociolinguistische beschouwingen".
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(Zie „Verslagen en Mededelingen" jg. 1984, Afl. 3, blz. 345-361.)
In zijn slotwoord dankte de heer COUPE de spreker en nodigde
de aanwezigen uit tot het koffiepartijtje in open lucht.
Zoals gebruikelijk is, legde het bestuur van de Academie bloemen neer op het graf van wijlen Jonkheer A. Merghelynck, erflater
van het domein Beauvoorde.

Plenaire vergadering van 12 oktober 1984
Deze plenaire vergadering werd in het Paleis der Academia. to
Brussel gehouden.
Aanwezig : de heren Coupe, voorzitter, MOORS, ondervoorzitter, en
HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren LISSENS, ROELANDTS, VANACKER, GYSSELING, VAN ELSLANDER, ROOSE, LEYS, DECORTE, mevrouw DEPREZ, de heren HADERMANN,
COUVREUR, DESCHAMPS, DE PAEPE en WILLEMYNS, leden.
Afwezig met kennisgeving : de heren DEMEDTS, DE BELSER, KEERSmevrouw ROSSEELS en de heer GEERTS,
leden ;
de heren SCHMOOK, VANDERHEYDEN en ROMBAUTS, binnenlandse
ereleden.

MAEKERS, VAN HERREWEGHEN,

AGENDA
GEHEIME ZITTING

1. Fondsprijzen en prijs voor letterkunde van de Academie. — Na
bespreking worden volgende prijzen toegekend :

I. Fondsprijzen :
a) August Beernaertprijs (periode 1982-1983) ten bedrage van
25.000 F. : aan mevrouw Marleen DE CREE-ROEX, Withoeflei 44,
2180 Kalmthout, voor haar dichtbundel „Brieven aan Plinius" ;
b) Prof. Dr. Leon Elautprijs (periode 1982-1983) ten bedrage van
100.000 F. : aan Dr. A. SMITS O.S.B., Baron Ruzettelaan 435,
8320 Assebroek, voor zijn werk : „1830. Scheuring in de Nederlanden" (deed II).
II. Prijs voor letterkunde ten bedrage van 25.000 F. : aan Dr. Joris
34, 3000 Leuven, voor zijn studie over „De
literair-esthetische en literair-theoretische opvattingen in de Vlaamse
tijdschriften (1840-1893)".
VLASSELAERS, Philipslaan

2. Verslag van de vergadering van de bestuurscommissie. — Het
verslag van de vergadering van de bestuurscommissie van 3 oktober
1984 wordt aan de Academie voor kennisgeving voorgelegd.

Plechtige vergadering van 12 oktober 1984 te Brussel
Op vrijdag 12 oktober 1984 om 16 uur werd in de Troonzaal van
het Paleis der AcademiEn te Brussel, in aanwezigheid van Hunne
Majesteiten de Koning en de Koningin, een plechtige vergadering
gehouden ter herdenking van Willem van Oranje (t 10 juli 1584).
Deze vergadering werd georganiseerd in samenwerking met de
Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone
Kunsten van Belgie en de Koninklijke Academie voor Geneeskunde
van BelgiE.
Aanwezig : de heren Coupt, voorzitter,

MOORS,

ondervoorzitter, en

HOEBEKE, vast

secretaris ;
de heren LISSENS, ROELANDTS, VANACKER, GYSSELING, VAN ELSLANDER, ROOSE, LEYS, DECORTE, mevrouw DEPREZ, de heren HADERMANN, COUVREUR, DESCHAMPS, DE PAEPE en WILLEMYNS, leden.
Afwezig met kennisgeving : de heren
MAEKERS, VAN HERREWEGHEN,

DEMEDTS, DE BELSER, KEERS-

mevrouw ROSSEELS en de beer GEERTS,

leden ;
de heren SCHMOOK, VANDERHEYDEN en ROMBAUTS, binnenlandse
ereleden.
AGENDA

1. „Opening van de zitting", toespraak door Prof. Dr. J.

ROBIJNS,

voorzitter van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgi€ ;
2. „Willem van ,Oranje en de open samenleving", lezing door Prof.
Dr. E. H. KOSSMANN, lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen ;
3. „Oranje en Marnix", lezing door Prof. Dr. A. GERLO, Ererector
van de V.U.B., lid van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie ;
4. „Willem van Oranje : de staatsman en zijn idee van tolerantie",

lezing door Prof. Dr. H. FAYAT, Oud-Minister.

Openbare vergadering van 24 oktober 1984
De jaarlijkse openbare vergadering werd gehouden in het Academiegebouw te Gent op woensdag 24 oktober 1984.
Aanwezig : de heren COUPE, voorzitter, MOORS, ondervoorzitter, en
HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren

LISSENS, ROELANDTS, DEMEDTS, VANACKER, GYSSELING,

VAN ELSLANDER, ROOSE, LEYS, DECORTE, mevrouw DEPREZ, mevrouw
D ' HAEN, de heren DE BELSER, COUVREUR, DESCHAMPS, KEERSMAEKERS,

mevrouw ROSSEELS, en de beer
leden ;
de heren VANDERHEYDEN en ROMBAUTS, binnenlandse ereleden ;
de beer DE BRUIN, buitenlands erelid.

DE PAEPE, VAN HERREWEGHEN,
GEERTS,

Afwezig met kennisgeving : de heren LAMPO en WILLEMYNS, leden ;
mevrouw SCHENKEVELD, buitenlands erelid.
Om 14.45 u. werden de eregenodigden door het bestuur en de
leden begroet in de salon van de Academie. Onder hen bevonden
zich :
de heren A. E. DE SCHRYVER, Minister van State ; R. DE GEEST,
Krijgsauditeur voor Oost- en West-Vlaanderen ; J. MONSAERT, Burgemeester van de Stad Gent ; E. DE RYC.K, Secretaris-generaal van
het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap ; Fr. VAN PARYS, emeritus Eerste Voorzitter van het Hof van Beroep te Gent ; E. BONTE,
emeritus Eerste-Advokaat-generaal bij het Hof van Beroep te Gent ;
M. DENEVE, Oud-Algemeen Commandant van de Rijkswacht ; L.
Th. VAN LOOIJ, Adviseur voor Schone Kunsten bij het Kabinet van
de Gemeenschapsminister van Cultuur (vertegenwoordigt de Minister) ; Prof. Dr. A. L. SOTEMANN, vertegenwoordigt de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam ;
Prof. Dr. A. G. VELGHE, Eredirecteur van de Koninklijke Sterrenwacht van Belgie ; G. BRACKE, Schepen van Cultuur van de Stad
Gent ; H. DE WIT, Derde Ambassadesecretaris van de Nederlandse
Ambassade en mevrouw Barones Maddy BUYSSE.
De beer Coupe, voorzitter, opende de vergadering om 15.15 u.
en verwelkomde de prominenten, de laureaten en de belangstellenden.
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Hij sprak de aanwezigen als volgt toe :
Sedert de openbare vergadering van vorig jaar oktober werd onze
Academie in elk van haar Brie afdelingen (gewone leden, binnenlandse en buitenlandse ereleden) gevoelig getroffen door de dood
van vier collega's. Dat waren dr. Karl BISSCHOFF uit Mainz, dr. L. C.
MICHELS uit Nijmegen – en dichterbij prof. dr. Jose AERTS en dr.
Jan Albert GORIS, die onder hun pseudoniem Albert WESTERLINCK
en Marnix GIJSEN ver buiten de kring van onze Academie in het
gehele Nederlandse taalgebied grate en terechte bekendheid hadden
verworven. Het kan niet anders dan dat wij deze plechtige bijeenkomst beginnen met een ontroerde gedachte aan hun verblijf en werkzaamheid onder ons. Dat wij hun namen thans, in een adem als het
ware, noemen is am andere dan toevallige redenen zinvol : zij waren
immers vrienden die bij alle verschillen van levensbeschouwing, karakter, werkterrein en literaire bedrijvigheid en spijt de duidelijke
profilering van beider persoonlijkheid, elkander als mens en letterkundige zeer waardeerden. De Academie voelt hun verdwijnen ook
aan als een menselijk verlies. In en door hun geschriften zullen zij
tot ons blijven spreken, – het innigst wellicht nog via hun poezie
waarin men immers door de malien van hun pantser ziet. Vele jaren
geleden schreven zij enige woorden die thans als een testament klinken
in oor en hart :
Albert WESTERLINCK in
een mens die zwoegt tot hem het werk zal breken,
een uit de duizenden gesproten uit het yolk,
die vechten, werken, Been verloren woorden spreken,
maar over wie Gods zegen rust als eertijds in de WOlk...'
en Marnix GIJSEN van wie wij de versregel herhalen die hij tot de
geest van het huis 'by the leaning tree' sprak :
`Ga nu ter rust, uw opdracht is volbracht'.
Een prettiger en dankbaarder taak is het u alien van harte welkom
to heten. Dat kan als een gebruikelijke, vriendelijke formule klinken,
maar ik mag u verzekeren dat het veel meer is. De Academie die
maandelijks vergadert, komt slechts zelden in de publieke belangstelling, vrijwel uitsluitend bij een overlijden en de verkiezing van een
nieuw lid. Tweemaal per jaar echter, – in de openbare vergadering
van juli op het kasteel Beauvoorde en in die van oktober, bier in dit
'hoghe buys fijn' nodigt zij vrienden en belangstellenden uit om voor
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een paar uren haar gasten te zijn. Dat op die invitatie telkens weer in
ruime mate wordt ingegaan (het is mijn indruk dat zich in de loop
van de jaren een vaste kring van getrouwen heeft gevormd) stemt de
leden tot grote dankbaarheid.
Omdat onze werkzaamheden tijdens de gewone `besloten' vergaderingen van de derde woensdag (telkens drie lezingen) blijkbaar
geen krantenieuws vormen (behalve soms een berichtje in de kleinste
letters van de onderkast) weze het mij toegelaten jets mede te delen
over de publikaties van de Academie sedert vorige oktober. Naast de
Verslagen en Mededelingen waarvan drie afleveringen voor 1983 verschenen en twee afleveringen voor dit jaar ter perse zijn — en het
jaarboek 1983 (1984 komt over korte tijd uit), zagen volgende publicaties in boekvorm het licht :
Hendrik Conscience c.s. schrijven aan Z.M. Leopold I 10 oktober 1846
door ons binnenlands erelid dr. Ger Schmook,
Wagner en Vlaanderen 1844-1914. Cultuurhistorische studie door dr.
Karel Wauters.
Refreinen in het zotte bij de Rederijkers (derde deel) door dr. Dirk
Coigneau, en
De wachtendonckse Psalmen (tweede deel) door dr. Luk De Grauwe.
Ter perse zijn om overkort te verschijnen :
Bij,drage tot een klankatlas van het 13e eeuwse Middelnederlands
door dr. A. Berteloot, en
De literair-historische activiteit van Ian Frans Willems en Ferdinand
Augustijn Snellaert door dr. M. De Smedt.
Zoals althans aan insiders bekend is bereidt ons genootschap —
gesticht in 1886 — alvast de viering voor van haar honderdjarig bestaan. Wij hopen dat dit met me& plechtigheid zal kunnen gebeuren
dan de beperkte financiae middelen het thans laten aanzien.
Rest mij nog de bijzonder aangename plicht onze gastspreker van
vanmiddag met een enkel woord aan u voor te stellen. Prof. dr. Sam
Dresden, lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen te Amsterdam, die jaren lang, van 1947 tot 1973, Modern
Franse letterkunde doceerde aan de Leidse Universiteit, daarna algemene literatuurgeschiedenis, koos als titel voor zijn lezing Vestdijk
over creativiteit. Een wel intrigerend onderwerp : hoe dacht en wat zei
de 'cluivelskunstenaaf — die naar een uitspraak van Adrianus Roland.
Hoist sneller schreef dan God kon leden — over het artistieke seheppingsvermogen. Anderzijds staat prof. Dresden te goeder naam en
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faam bekend als kenner van Simon Vestdijk (met wie hij overigens
een boek schreef Marionettenspel met de dood) en als voortreffelijk spreker. Genoeg garanties dus om hem mijnerzijds met een gerust
gemoed het woord to verlenen.
Na deze toespraak vervulde de beer DRESDEN een spreekbeurt over :
„Vestdijk over creativiteit".
Tot slot werden de prijzen uitgereikt.
I. Prijs voor Letterkunde :
aan de heer Dr. Joris VLASSELAERS voor zijn studie over „De literairesthetische en literair-theoretische opvattingen in de Vlaamse tijdschriften (1840-1893) " .
II. Fonds prijzen :
1. Nestor de Tiereprijs (periode 1982-1983) : aan de heer Gaston
GHEUENS voor zijn toneelstuk „Een familie van deze tijd" ;
2. Ions Eeckhoutprijs (periode 1982-1983) : aan de beer Dr. Emiel
WILLEKENS voor zijn essay „Hij leerde zijn yolk lezen. Profiel van
Hendrik Conscience 1812-1883" ;
3. Noordstarionds-Dr. fan Graulspr#s (periode 1979-1983) : aan de
heer Dr. Jos MOLEMANS voor zijn werken op het gebied van de
Limburgse toponymie ;
4. Ary Sleeks prijs (periode 1981-1983) : aan de heer Hector, Jan
LOREIS voor zijn roman „De bevrijding van Sandor TOre51" ;
5. August Beernaertprijs (periode 1982-1983) : aan mevrouw Marleen
DE CREE-ROEX voor haar dichtbundel „Brieven aan Plinius" ;
6. Prof. Dr. Leon Elautprijs (periode 1982-1983) : aan Dr. A. SMITS
0.S.B. voor zijn werk „1830. Scheuring in de Nederlanden",
(deel II).
Na of loop van de vergadering werd in de salon van de Academie
een staande receptie gehouden.

Vergaderingen van 21 november 1984
I. PLENAIRE VERGADERING
Aanwezig : de heren Coupe, voorzitter, MOORS, ondervoorzitter, en
HOEBEKE, vast

secretaris ;
de heren LISSENS, ROELANDTS, DEMEDTS, VANACKER, GYSSELING,
VAN ELSLANDER, WEISGERBER, ROOSE, LEYS, DECORTE, mevrouw
DEPREZ, mevrouw D 'HAEN, de heren DE BELSER, GOOSSENS, COUVREUR, DESCHAMPS, KEERSMAEKERS, DE PAEPE, VAN HERREWEGHEN,

mevrouw ROSSEELS en de heer GEERTS, leden ;
de heren VANDERHEYDEN en ROMBAUTS, binnenlandse ereleden.
Afwezig met kennisgeving : de heren

HADERMANN, LAMPO

en

WILLEMYNS, leden.

AGENDA

In memoriam Prof. Dr. L. C. MICHELS
Buitenlands erelid van de Academie
door C. Coupe, Voorzitter van de Academie
Geachte Collega's,
Op 20 juni van dit jaar overleed in Beek-Ubbergen/ Gelderland ons
buitenlands erelid sedert januari 1949 prof. dr. Leonardus Cornelius
MICHELS, taalkundige en filoloog, die 96 jaar geleden, 23 oktober
1887, geboren werd in Schijndel. Ofschoon hij de meeste jaren van
zijn leven buiten zijn Brabantse vaderland verbleef (kostschool- en
studietijd to Utrecht, docentschap aan de R.K. Leergangen en het
Odulphuslyceum in Tilberg, professoraat aan de Nijmeegse Universiteit) toch bleef hij Brabander in hart en nieren, een genegenheid
die hij publiekelijk het duidelijkst beleed in zijn gedichten.
Met deze mededelin,g is meteen gesuggereerd dat L. C. Michels
althans in een opzicht een wat ongewoon leraar en hoogleraar was.
Maar ook in andere ! Mij steunend op het getuigenis van onder
anderen Gerard Knuvelder, Anton van Duinkerken, L. J. Rogier, A. A.
Weijnen, M. C. van der Heijden en Karel Reynders rees voor mij het
beeld op van een merkwaardig man die – ofschoon hij van zijn studenten ongelofelijk veel eiste – door hen toch ongemeen geliefd werd ;
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een humoristisch melancholicus die zich niet gemakkelijk voor de
buitenwereld prijsgaf ; een accuraat professor (meester op vele wapens der taalgeleerdheid') die graag uitvoerig inging op feiten en
dingen uit de actualiteit : een pasverschenen boek of artikel, de
manier waarop een radioreporter met de uitspraak van het Nederlands
omging, een opvallende taalwending onder de pen van een journalist
of het stukje van een columnist die het over Montaigu had waar hij
het Vlaamse Scherpenheuvel bedoelde – werden even zovele welgekomen aanleidingen tot spitse commentaar, speelse improvisatie, geharnast betoog of – in het laatstgenoemde geval – een stekelig hekelvers
over het hondekijn Cortoois dat voor en na in het Fransoois praatte.
De korte typering van prof. J. B. Berns : „Professor Michels was
een heel fijnzinnig taalkundige en filoloog, niet de man van de grote
%n, de grootse visie, maar de man van het detail, niet zo echter dat
hij in kleinigheden bleef steken : de som van de detailstudies vormde
altijd een belangrijke bijdrage tot het onderzoek."
De juistheid van deze karakteristiek kan men voor een deel al
aflezen uit de titels van Michels' bibliografie die van 1912 tot 1958
niet minder dan 336 nummers omvat (als ik goed geteld heb ; ik vond
deze gegevens in het huldeboek Uit de school van Michels dat in
1958 aan de scheidende hoogleraar werd aangeboden. Het is duidelijk
dat hij in zijn otium cum dignitate nog een paar honderd nummers
aan de lange lijst van zijn publikaties zal hebben toegevoegd !)
Prof. Michels doctoreerde laat, zijn vijftigste voorbij, op het proefschrift Bijdrage tot het onderzoek van Vondel's :Werken (Nijmegen
1941) en sprak in zijn augurale rede Over het waarnemen van tadverschijnselen (Nijmegen 1946).
Tijdens de openbare vergadering van onze Academie op 30 oktober
1949 dus in het jaar van zijn verkiezing tot buitenlands erelid sprak
prof. Michels over het Woordgebruik bij Vondel, het eerste gedeelte
van een in Verslagen en Mededelingen opgenomen studie (1949, pag.
173-181), waarvan het vervolg werd gepubliceerd in het Jaarboek
1949 van de Vereniging van het Vondelmuseum.
Nadien leverde prof. Michels nog tweemaal een bijdrage voor de
Verslagen en Mededelingen :
Kanttekeningen bij de Spieghel der menscheliker behoudenisse
(1950, pag. 171-208) en
Tekstverklaring bij de Redenen van Menelaus ende Agamemnon uit
Den Nederduytschen Helikon 1610 door M. Beheyt en ingeleid door
I. C. Arens (1967, pag. 5-30).
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Wij zijn prof. Michels dankbaar voor zijn belangstelling en genegenheid voor Vlaanderen die onder meer ook blijken uit het felt dat
hij herhaaldelijk schreef over Guido Gezelle, Jacob van Maerlant, de
Reinaert, de Blidschappen en de strijd om de beschaafde omgangstaal
ten onzent.
1k had het daarnet al even over de dichter Michels die even lang —
dat is levenslang — aan het woord bleef als de wetenschapsmens, — zij
het onder tientallen pseudoniemen, van Ferguut tot Keye. Een kwarteeuw geleden (1957) schreef hij als T. Rovert een sonnet van afscheid
dat ook op zijn doodsantje werd gedrukt en dat Straks heet. De terzinen die, als in Elckerlyc, het uitvallen van de zintuigen oproepen,
mogen dit in memoriam met zijn eigen woorden besluiten.
Geen oagslaig meer op bloemen en op kruiden,
noch tasten of beweeg van hand of voet.
Het oar, zo gretig eens, vangt geen geluiden.
De reuk verging. Het immer stromend bloed
liet zich zijn eindelijke rust beduiden.
De rust. Alles is stil. Alles is goed.
Mag ik verzoeken am rechtstaande enkele ogenblikken te verwijlen
bij de nagedachtenis van prof. L. C. Michels.
In memoriam Jan-Albert GORIS (Marnix GIJsEN)
door C. CoupP, Voorzitter van de Academie
Geachte Collega's,
De geplande grootse viering van de 85ste verjaardag van Jan-Albert
Goris / Marnix Gijsen is een postume hulde geworden. Zijn levenseinde dat zijn intieme vrienden, en hij zelf, al geruime tijd verwachtten
is toch nog onverwacht gekomen. Zittend in zijn stoel aan tafel, alleen
en zonder andere dan lichamelijke aftakeling is hij gestorven en dus
toch (indien men de woorden uit zijn bekende gedicht juister en
wezenlijker dan letterlijk verstaat) „recht en sterk lijk hij had geleef d".
In vele herdenkingsartikels van de jongste tijd werd terecht gewezen op de omvang en de waarde van zijn literair werk, waardoor hij
sedert decennia een merkwaardige `aanwezigheid' was in dit land, een
koning in de republiek van de letteren, 'de man in de reus' — in de
huls van zijn verworven gezag. Of een (mannelijke) sibylle, — zetelend
boven de massa en haar rumoer (in zijn hoge woning te Elsene of op
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zijn verheven flat in Oostende) – van wie men veel wist omdat zijn
romans een `gecamoufleerde openbare biecht' waren (de uitspraak is
van hem), een langzame geleidelijke zelfondervraging, een nauwelijks
verhulde autobiografie, maar die toch vaak nog met onverwachte
meningen en mededelingen, terechtwijzingen en glossen uit de hoek
kon komen (een en ander werd hem niet steeds in dank afgenomen).
Men zou overigens makkelijk even grote en schijnbaar onoverbrugbare tegenstellingen kunnen zien als konsekwenties tussen opvattingen
en houdingen tijdens zijn jeugd- en zijn mannenjaren, maar bij nader
inzicht daarin toch minder discrepantie ontdekken dan uit een oppervlakkige kennismaking blijkt. Die was er we', dunkt mij, tussen zijn
succesvolle maatschappelijke en literaire carriêre – en zijn moeilijk
persoonlijk leven.
Zijn geschriften hebben zijn lot begeleid. In een interview verklaarde hij eens met de hem eigen dosering van glimlachende zelfspot
en vertedering :
„Toen Gezelle oud werd, zei zijn broer : Onze Guido words embgtant, hij kan nets zien of hij zegt : 1k ga daar een gedicht over
maken. Zo ben ik ook, maar bij mij zijn het romans !"
En elders :
„Ik zou mij dood vervelen als ik niet meer kon schrijven."
De essentie van zijn literaire arbeid noemde hij de ontroering en
de moraal (de rest bestond volgens hem uit middelen, techniek). Hij
was inderdaad een altijd bewogen schrijver die zonder dogmatisme
elk gebeuren en alle motieven beoordeelde uit het oogpunt van goed
en kwaad (het is ook de titel van een zijner romans) : illustraties bij,
en van, een idee.
Bij het recent herlezen van enkele van zijn boeken heeft mij in dit
verband het frequent aanwezige `vertragingsmechanisme' in de opbouw van zijn verhalen getroffen : telkens hij een nieuwe figuur ten
tonele voert verstrekt hij bij wijze van uitweidingen allerlei realia
over afkomst en opvoeding. karakter en levenservaringen, om hem
of haar, enige alinea's verder, weer keurig in het vervolg van de
vertelling in te passen.
Uit het bovengezegde (summiere en te weinig genuanceerde of/en
bewezen notities) zal intussen wel blijken dat onze Academie een
merkwaardig lid (dat was hij van 1953 tot 1975) en binnenlands
ey elid (sinds 1975) verliest. Hij was haar `onderbestuurder' voor
1972, het jaar waarin hij op de openbare vergadering sprak over
Omgang met schrijvers (opgenomen in Jaarboek 1973, pag. 121 vlg.)
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Driemaal hield hij een lezing voor de leden van de Academie :
in de openbare vergadering van 28 oktober 1964 gaf hij zijn indrukken Terug uit de Diaspora (Jaarboek 1965, pag. 274 vlg.) ,
in de plenaire zitting van 19 mei 1971 sprak hij over Wat een schrijver
lijden kan (Jaarboek 1972, pag. 103 vlg.) en
voor de Vaste Commissie voor Moderne Letteren van mei 1972 had
hij het over een Nieuwe (schuchtere) Lof der Zotheid (Jaarboek
1973, pag. 103 vig.).
Voorts verschenen in Verslagen en Mededelingen twee bijdragen
van zijn hand : behalve het stuk Nieuwe elementen voor de biographie van jan van Boendale vooral het uitvoeriige en voor de kennis
van de auteur onmisbare vertoog Leerjaren van Jan-Albert Goris
(V en M 1974/2, pag. 127 vlg.).
Twee citaten tot slot. Allebei uit de al vermelde lezing Terug uit
de Diaspora. In het eerste fragmentje horen wij de wakkere en galante
chroniqueur, in het tweede de zich onder zelfspot verschuilende gevoelsmens.
Het eerste : „Laat mij vermelden het opmerkelijke aandeel dat de
schrijvende dames in ons geestelijk leven hebben genomen in de
laatste jaren : en door hun aantal en door het hoge gehalte van hun
geschriften leveren zij een bijdrage die niet alleen literair opvallend
is maar ook psychologisch van bizonder belang. Het wordt hoog tijd,
meen ik, dat er in deze vergadering een opvolgster voor jut Belpaire
wordt gevonden."
Dit verzoek van Marnix Gijsen werd intussen, en hoezeer terecht,
door een drievoudige verkiezing gehonoreerd.
Het tweede citaat : „Ik heb het lot van de banneling vergeleken
met dat van de palingen, deze dieren die in zoverre zij hun carriere
niet eindigen als paling in het groen in de gloriettes Tangs de Leie
en elders, op gevorderde leeftijd rechtsomkeer maken in de rivieren
die zij opgezwommen zijn en resoluut koers zetten naar hun land van
herkomst, de zee der Sargassen om daar to sterven."
Ook zo is gebeurd. 'Weer thuis' gelijk in zijn (door mij slechts
voor het voornaamwoord aangepaste) gedicht :
„Hij werd in Antwerpen geboren,
– o min sterke stad –
wie voerde hem de Brabantse heuvelen over ?"
In dit huffs, onder de collega's waarvan enkelen zijn vrienden en
alien zijn lezers waren, willen wij met enige ogenblikken van stilte
de mens en de auteur gedenken.
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NOTULEN
De notulen van de plenaire vergaderingen van 20 juni en 12
oktober 1984 en van de openbare vergaderingen van 18 juli, 12 en
24 oktober jl. worden goedgekeurd.
MEDEDELINGEN VAN DE VASTE SECRETARIS

1. Sterfgevallen. — Op 14 juni 1984 overleed te Oudergem mevrouw A. van Loey. Het secretariaat liet aan collega VAN LOEY het
rouwbeklag van de Academie geworden. De beer VAN LOEY dankte
voor de blijken van sympathie.
– Op 20 juni 1984 is em. Prof. Dr. Leonardus Cornelius MICHELS
te Beek-Ubbergen (Nederland) overleden. Het secretariaat deed
aan de familie het rouwbeklag van de Academie geworden. De heer
L. F. E. Michels, zoon van de overledene, dankte bij brief van
12 juli 1984.
– Op 30 september 1984 overleed te Leuven Dr. Jan Albert Baron
GORIS (Marnix Giisen), binneniands erelid. Het secretariaat deed
aan mevrouw Goris en de familie het rouwbeklag van de Academie
toekomen. De plechtige uitvaart had plaats op donderdag 4 oktober
om 15 u. te Antwerpen. De heer CouPE, voorzitter, sprak namens
de Academie de lijkrede uit.
De begrafenis werd ook bijgewoond door de heren

MOORS,

dervoorzitter, WALSCHAP, DECORTE, HOEBEKE, door mevrouw
PREZ, en de heren DE BELSER, LAmPO en VAN HERREWEGHEN.

onDE-

2. Lidmaatschap. — De verkiezing van Prof. Dr. Kurt RUH en
van Prof. Dr. Margaretha Hendrika SCHENKEVELD tot buitenlands
erelid van ons Genootschap werd goedgekeurd bij ministerieel
besluit van 19 juni 1984 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
van 13 juli j.l.
3. Vertegenwoordiging van de Academie. — Collega

DESCHAMPS

vertegenwoordigde op 29 juni 1984 de Academie op de opening
van de tentoonstelling „De Kartuizers en hun klooster te Zelem",
georganiseerd ter gelegenheid van het 9e eeuwfeest van de orde
1084-1984. De tentoonstelling vond plaats in het stedelijk museum
te Diest.
– De heer COUPE, voorzitter, vertegenwoordigde op 13 september
1984 de Academie op de openingszitting van de Algemene Confe-
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rentie van de Nederlandse Taal en Letteren. Deze zitting werd
gehouden in de aula van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.
– Op 27 oktober 1984 vertegenwoordigde de heer GYSSELING de
Academie op de herdenking van 5 Vlaamse beeldhouwers te SintAmandsberg.
– De heer COUVREUR vertegenwoordigde de Academie op de
openingsplechtigheid van de Boekenweek en de 48e Boekenbeurs
voor Vlaanderen (Antwerpen 31 oktober 1984).
– Op 13 november vertegenwoordigde de heer Cou pt, voorzitter,
de Academie op de plechtige uitreiking van het eerste exemplaar
van de A.N.S.
4. Aangeboden bijdrage. — Door de beer Dries DE BLEECKER
werd een bijdrage voor publikatie in de „Verslagen en Mededelingen"
aangeboden : „Hoe algemeen is het Algemeen Nederlands ? Een interimrapport". De heren WILLEMYNS en GEERTS, aangesteld als beoordelaars, brachten een gunstig advies uit.
5. Telegrammen. — De beer B. Cardon de Lichtbuer, secretaris
van Koningin Fabiola, dankte de Academie voor de gelukwensen
die zij Hare Majesteit aanbood ter gelegenheid van Haar verjaardag
(19 juni 1984).
– Aan Zijne Majesteit Koning Boudewijn werd ter gelegenheid
van Zijn verjaardag (7 september 1984) een telegram met gelukwensen gestuurd. De Kabinetschef van de Koning dankte de Academie per telegram (18 september 1984).
6. Gelukwensen. — De beer COUVREUR werd op 25 juli 1984
70 jaar. Het secretariaat liet hem namens de Academie gelukwensen toekomen.
– Op 7 september ji. werd de heer GYSSELING 65 jaar. De vaste
secretaris liet hem eveneens uit ons aller naam gelukwensen toekomen.
– Op 19 oktober jl. werd de heer PAUWELS 85 jaar. De vaste
secretaris deed hem bij deze gelegenheid onze hartelijkste gelukwensen geworden.
De heren GYSSELING en PAUWELS dankten schriftelijk voor deze
blijken van sympathie.
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7. Onderscheiding. — Mevrouw Maria ROSSEELS ontving de driejaarlijkse staatsprijs ter bekroning van een schrijverscarriere. Bij
die gelegenheid liet het Bestuur haar, mede uit naam van de leden,
hartelijke gelukwensen toekomen.
Mevrouw ROSSEELS dankte schriftelijk voor deze gelukwensen.
8. Jan van Nijlenherdenking. — Op 9 november j.1. werd te
Ukkel de 100ste verjaardag van Jan van Nijlen herdacht. Onze
collega Bert DECORTE sprak er over De literaire betekenis van fan
van Nijlen en P. H. DUBOIS, buitenlands erelid van onze Academie.
handelde over fan van Nijlen en Nederland.
MEDEDELINGEN EN VOORSTELLEN VAN HET BESTUUR

1. Vertegenwoordiging van de Academie. — De heer HOEBEKE,
vast secretaris, vertegenwoordigde de Academie op de plechtige
opening van het academiejaar 1984-1985 aan de R.U.G. (1 oktober

1984).
2. Ter uitgave aangeboden werk. — Dr. A. M. Musschoot is
klaar gekomen met haar uitgave van de brieven van Karel van de
Woestijne aan Lode Ontrop en op 19 oktober jl. deed ze de persklare kopij, in tweevoud, op het secretariaat van de Academie
toekomen.
Na ruggespraak met het bestuur van de vaste commissie voor
moderne letteren stelt het bestuur van de Academie voor de heren
VAN ELSLANDER en Coupe, leden van de voornoemde vaste commissie, als beoordelaars aan te stellen.
Het voorstel wordt goedgekeurd.
3. Nationaal Fonds voor de Letterkunde. — Commissie voor
advies : vervanging van drie leden m.i.v. 1 januari 1985.
In toepassing van het reglement ingevoerd door de bestuurscommissie op 9 februari 1972 dienen op 1 januari 1985 de hierna volgende leden van de commissie voor advies te worden vervangen :
de heren WEISGERBER (lid sedert 1 januari 1976) ; DEMEDTS (lid
sedert 1 januari 1979) ; COUPE (lid sedert 1 januari 1979).
Het bestuur stelt voor de heer WEISGERBER te vervangen door de
heer DE BELSER ; de beer DEMEDTS te vervangen door de beer
VAN HERREWEGHEN ; de beer COUPE te vervangen door de beer
LISSENS.

De voorstellen van het bestuur worden goedgekeurd.
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4. Onderscheiding. — Op 17 november ontving dr. C. C. DE
de prijs voor meesterschap van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Het voorstel van het bestuur hem een telegram
met gelukwensen te sturen wordt goedgekeurd.
BRUIN

LEZING

„Cornelis Cruls Erasmiaanse 'Cluchte van eenen dronckaert'. Genre,
motieven en bronnen", lezing door de heer RoosE.
GEHEIME ZITTING

1. Verkiezing van de voorzitter en de ondervoorzitter voor het

jaar 1985. — De heren MOORS en DESCHAMPS warden respectievelijk
tot voorzitter en ondervoorzitter voor het jaar 1985 verkozen.

2. Samenstelling van een commissie van voordracht. Opvolging
van wijlen de heer Aerts. — Het bestuur stelt voor de heren LISSENS
en WEISGERBER aan het bestuur toe te voegen.
Het voorstel wordt goedgekeurd.

3. Aanwijzing van de vertegenwoordigers van de Academie in
het Comite van Beheer van het Nationaal Fonds voor de Letterkunde. — Van het Comite van Beheer (Nationaal Fonds voor de
Letterkunde) maken ambtshalve deel uit : de voorzitter en de vaste
secretaris van de Academie. Verder moet de Academie nog twee
leden aanwijzen.
Het bestuur stelt voor de mandaten van de heren DEMEDTS en
WEISGERBER te vernieuwen.
Het voorstel wordt goedgekeurd.

4. Verslag van de vergadering van de bestuurscommissie. — Het
verslag van de vergadering van de bestuurscommissie van 7 november 1984 wordt aan de Academie voor kennisgeving voorgelegd.
5. Beslissing betreffende het al dan niet publiceren van het verslag van de heer Aerts over het prijsantwoord van dr. J. Vlasselaers.
— In de vergadering van 12 oktober jl., gehouden in het Academienpaleis te Brussel, was overeengekomen de vraag of de Academie het verslag van de heer AERTS (overleden op 30 april 1984)
over het prijsantwoord van dr. J. Vlasselaers al dan niet moet
publiceren, in de vergadering van november te behandelen.
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Na een grondige discussie, waaraan hoofdzakelijk de collegae
WEISGERBER, VAN ELSLANDER, GOOSSENS, LEYS, LISSENS, ROOSE,
KEERSMAEKERS en VANACKER deelnemen,

besluit de vergadering de
beslissing te verdagen en te wachten tot alle verslagen zijn rondgedeeld.
II. COMMISSIEVERGADERINGEN
VASTE COMMISSIE VOOR ONDERWIJS EN NEDERLANDSE LEXICOGRAFIE

Verslag door de heer

GEERTS,

lid-secretaris.

Aanwezig : de heren COUVREUR, ondervoorzitter, en GEERTS, secretaris ;
de heren ROELANDTS, GYSSELING, MOORS, LEYS, HOEBEKE, Coupe,
GOOSSENS en KEERSMAEKERS, leden.
Hospiterende leden : de heren LISSFNS, DEMEDTS, VAN ELSLANDER,
en VAN HERREWEGHEN ;
de heren VANDERHEYDEN en ROMBAUTS, binnenlandse ereleden.

DECORTE, DESCHAMPS, DE PAEPE

Afwezig met kennisgeving : de heren
leden.

ROOSE, HADERMANN

en

WILLEMYNS,

AGENDA

„G. Gezelle als bewerker van oude Nederlandse liederen en balladen II", lezing door de heer ROMBAUTS, binnenlands erelid.
In aansluiting bij zijn eerste lezing over dit onderwerp behandelt
Spreker twee andere oude Nederlandse gedichten, die Gezelle in
eigen trant en geest omwerkte : de laat-middeleeuwse ballade : Des
Soudaens Dochterkijn en het 16de-eeuwse lied : Van den Verlooren
Zone, dat al de kenmerken vertoont van een „schrifturelijk liedeken".
Van het eerste stuk gaat Spreker de tekstoverlevering na, want het
,Soudaens Dochterkijn leefde, in onderling afwijkende versies, en zelfs
in mondelinge vorm, voort tot in de 19e eeuw. Zonder enige twijfel
heeft Gezelle de ballade leren kennen in twee verzamelingen van
oude Nederlandse liederen, die in zijn tijd het licht zagen : 1) de
Oude Vlaemsche Liederen ten deele met de melodieên door J. Fr.
Willems verzameld en na diens dood door Snellaert geordend en in
1848 uitgegeven ; 2) de Chants populaires des Flamands de France
van E. De Coussemaker, verschenen te Gent in 1856. Naar Willems'
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voorbeeld heeft Gezelle evenwel de oude ballade bewerkt en „verfraaid", maar hierin ging hij verder dan zijn voorganger. Hij herschreef ze ten dele en maakte daarbij gebruik van zijn sterk Westvlaams gekleurd en archaisth getint taalgebruik. Hij vermeerderde
er tevens de poetische waarde van door de intensivering van het ritme
en de aanwending van suggestieve beelden.
Dezelfde kwaliteiten vinden wij, tot op zekere hoogte, oak terug
in zijn bewerking van het lied „Van den Verlooren Zone". Hier bleef
Gezelle evenwel dichter bij de 16de-eeuwse tekst, die hij leerde kennen in de verzameling van De Coussemaker.
Aan de discussie namen de heren
DEMEDTS deel.

KEERSMAEKERS, ROELANDTS

en

VASTE COMMISSIE VOOR CULTUURGESCHIEDENIS

Verslag door de beer VAN HERREWEGHEN, lid-secretaris.
Aanwezig : mevrouw DEPREZ, voorzitter, de heren DE PAEPE, ondervoorzitter, en VAN HERREWEGHEN, secretaris ;
de heren LISSENS, DEMEDTS, VAN ELSLANDER, DECORTE en DESCHAMPS, leden.
Hospiterende leden : de heren

ROELANDTS, GYSSELING, MOORS,

LEYS, HOEBEKE, COUPE, GOOSSENS, COUVREUR, KEERSMAEKERS

en

GEERTS ,

de heren VANDERHEYDEN en ROMBAUTS, binnenlandse ereleden.
Afwezig met kennisgeving : de heren DE BELSER en LAMPO, leden.
AGENDA

1. Karel van Hulthem als verzamelaar van Middelnederlandse
handschriften. II. De veiling-A. J. Nuewens in 1811 en een anonieme
veiling in 1812, lezing door de beer DESCHAMPS.
De bibliotheek van Karel van Hulthem werd in 1837 door de
Belgische regering aangekocht. Zij bevatte 1015 handschriften, meestendeels kronieken, annalen, gedenkschriften, wapenboeken, genealogieen, statuten, ordonnantia, cartularia en brieven, veelal daterend
van de 16de tot de 18de eeuw. Ruim 200 handschriften zijn geheel
of gedeeltelijk in het Nederlands. Belangrijke Middelnederlandse
handschriften kocht Van Hulthem in 1811 en 1812 op twee Brusselse
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veilingen. Op de eerste veiling, die van 1 tot 6 en van 8 tot 11 april
1811 plaatshad, werd de bibliotheek geveild van Anton Jozef Nuewens, geboren te Brussel op 11 oktober 1747. Hij was griffier van de
parochies Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Stevens-Woluwe, Sint-LambrechtsWoluwe, Kraainem en Ruisbroek, koopman in zijden stoffen en
rentmeester van graaf de Merode en graaf de Lannoy. In 1776 kocht
hij een huis in de Gasthuisstraat te Brussel. Daartoe ging hij twee
lenir;gen van elk 1000 gulden aan en nam hij twee erfelijke hypotheken van 9000 en 3000 gulden. Deze twee hypotheken heeft hij nooit
ingelost en in de laatste jaren van zijn leven kon hij zelfs de renten
niet meer betalen. In 1808 werd hij zwaar ziek in het Pensionnat
Carnoy, een verpleeghuis te Brugelette bij Aat, opgenomen, waar hij
op 23 februari 1813 overleed.
In de loop van zijn leven had A. J. Nuewens een rijke bibliotheek
over de wereldlijke en kerkelijke geschiedenis van onze gewesten
samengebracht. Om de schulden van zijn vader te kunnen betalen was
zijn enige zoon George Jozef Nuewens (1773-1838) verplicht diens
bibliotheek te gelde te maken. Jan Baptist Brasseur (1748-1819), een
vriend des huizes, eerst aalmoezenier van het Rekenhof te Brussel en
nadien bibliothecaris van markies Paul Arconati-Visconti, stelde een
summiere catalogus samen, getiteld Notice succinte d'une collection
unique de manuscrits inedits, races et precieux, concernant l'histoire
belgique, suivie d'une description bibliographique de livres imprimês,
parmi lesquels on trouve plusieurs morceaux dignes de l'attention des
curieux. Deze catalogus bestond uit twee delen. Het eerste deel bevatte
660 historische handschriften, het tweede 2990 gedrukte werken en
handschriften. Nadat hij tot tweemaal toe tevergeefs had geprobeerd
de historische handschriften aan Napoleon te verkopen ter plaatsing
in een bibliotheek van het keizerrijk, besloot G. J. Nuewens geheel
de bibliotheek van zijn vader onder de hamer te brengen. In de catalogus, die oorspronkelijk niet als auctiecatalogus was bedoeld, werd
een vouwblad geschoven, waarop de veiling werd aangekondigd.
Op de veiling-A. J. Nuewens kocht van Hulthem ca. 155 handschriften uit het eerste deel en ca. 825 gedrukte werken en handschriften uit het tweede deel. Op deze auctie verwierf hij de volgende
Middelnederlandse handschriften : 1. een lijvig verzamelhandschrift,
thans als het Hulthemse handschrift of het handschrift-Van Hulthem
bekend, waarin enkele bladen ontbreken, maar toch nog 210, deels
onvolledige stukken voorkomen, 185 in verzen en 25 in proza, o.a.
vier abele spelen en zes sotternieEn ; het werd in 1784 door A. J.
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Nuewens gekocht op de veiling van de bibliotheek van Filips Jozef
Hubert Helman (1715-1783), beer van Termeeren, Kantekrooi. Mortsel en Luithagen (Brussel, K.B., 15589-623) ( 1) ; 2. een handschrift,
waarin de Mechelse rederijker Willem de Gortter een groot aantal
gedichten van hemzelf en van anderen o.a. het Wilhelmus heeft geschreven ; het bevat 57 waterverftekeningen van krijgslieden, waarvan
er zich 53 reeds in het handschrift bevonden, vi5Or Willem de Gortter
er gedichten in schreef (Brussel, K.B., 15662) ; 3. een handschrift met
gedichten van Willem van Hildegaersberch en Die Dietsche Doctrinale
(Brussel, K.B., 15659-61), 4. cen handschrift van de Middelnederlandse vertaling van een anonieme Vita Christi, gecompileerd uit de
Meditationes vitae Christi van pseudo-Bonaventura en de Vita Christi
van Ludolf van Saksen, en daarom Bonaventura-Ludolfiaanse leven
van Jezus genoemd (Brussel, K.B., 15067) en 5. een handschrift met
de Legende des H. Martelaers Sinte Rombouts, een vertaling van de
Vita sancti Rumoldi van Theodoricus van Sint-Truiden (Brussel, K.B.,
15141). Een handschrift met een gedeeltelijke vertaling van het
Mariale van Jacobus de Voragine en andere mariale teksten moet
Van Hulthem ondershands van G. J. Nuewens, zoon van A. J. Nuewens, hebben gekocht (2).
De tweede Brusselse veiling waarop Van Hulthem Middelnederlandse handschriften heeft verworven, was anoniem. Zij had plaats
op 9 november 1812. De catalogus, die uit 651 kavels bestond, was
getiteld Catalogue d'une superbe collection de livres de piete, jurisprudence, sciences et arts, belles litres, peinture, architecture, histoire
,2aturelle, botanique, histoire, voyages, antiquites etc. Op deze veiling

verwierf Van Hulthem : 1. een handschrift met de epistelen en
evangelien, afkomstig uit de bibliotheek van Lodewijk van Gruuthuse
en daarom het Lectionarium van Gruuthuse genoemd (Brussel, K.B.,
(1) Zie Catalogue d'une tres-belle Collection de Livres en tour Genres et
Facultis, delaissies par feu Messire Philippe Joseph Hubert Heiman, des
Barons de Willebroeck, Seigneur de Termeeren, Cantecroy, Moortsel, &c. dont
de Vente se fera (en Argent de Change) Mardi 1 Juin 1784 & fours suivans,
a 9 heures du matin & a 2 de l'apres--midi, dans la Maison Mortuaire, longue
Rue Neuve. Sous la Direction d'Ant. Collaer, Brussel, Ant. Collaer, 1784,
waar het handschrift in de afdeling Belles Lettres. In Folio, p. 154, nr. 1593,
als volgt wordt beschreven : Een Manuscript inhoudende verscheyde Sottelyke
Spelen en Klugten, seer schoon ende aerdigh gemaeckt.
(2) Dit handschrift bevindt zich niet in de veilingcatalogus, maar op fol.
iro schreef Van Hulthem : Ex libris Ant. Nuewens Bruxellensis.

434
15054) ; 2. een handschrift van Der vader boec, bestaande uit een
vertaling van de Historia monachorum in Aegypto van Timotheus van
Alexandria (Vitae patrum, II) en een vertaling van de Vita beati
Antonii abbatis van Athanasius en andere heiligenlevens (uit Vitae
patrum, I en andere werken) (Brussel, K.B., 15134); 3. een handschrift
van Der minnen gaert en Vanden houte slevens, resp. een vertaling
van de Stimulus amoris van pseudo-Bonaventura en het Lignum vitae
van Bonaventura (Brussel, K.B., 15087-90) en 4. een handschrift met
een vertaling van 172 hoofdstukken uit de Legenda aurea van Jacobus
de Voragine en twee toqgevoegde heiligenlevens (Brussel, K.B.,
15140).

2. Opmaken van de agenda voor de volgende vergadering (de
heer DESCHAMPS zal zijn lezing voortzetten).
3. Aangeboden werk : „De Belgen / Les Beiges", door Jozef
HUYGHEBAERT. - De commissie stelt de heren LISSENS en VAN
ELSLANDER aan als commissarissen ter beoordeling.

Vergaderingen van 19 december 1984
I. PLENAIRE VERGADERING
MOORS, ondervoorzitter, en
vast secretaris ;
de heren ROELANDTS, DEMEDTS, VANACKER, GYSSELING, VAN
ELSLANDER. ROOSE, LEYS, DECORTE, mevrouw D 'HAEN, de heren

Aanwezig : de heren Coupe, voorzitter,

HOEBEKE,

DE BELSER, COUVREUR, DESCHAMPS, KEERSMAEKERS, DE PAEPE, VAN
HERREWEGHEN

en GEERTS, leden.

Afwezig met kennisgeving : mevrouw DEPREZ, de heer GOOSSENS
en mevrouw ROSSEELS, leden ;
de heren VANDERHEYDEN en ROMBAUTS, binnenlandse ereleden.
AGENDA
NOTULEN

De notulen van de plenaire vergadering en van de commissievergaderingen van 21 november 1984 worden goedgekeurd.
MEDEDELINGEN VAN DE VASTE SECRETARIS

1. „Karel van de Woestijne. Brieven aan Lode Ontrop". Werk ter
uitgave aangeboden door Dr. A. M. Musschoot. — De heren COUPE
en VAN ELSLANDER, beoordelaars, brachten een gunstig advies uit

betreffende het vermelde werk.
2. Nobelprijs voor literatuur 1985. — Het secretariaat ontving

van de Zweedse Academie te Stockholm een achttal uitnodigingsformulieren voor het voordragen van een kandidaat voor de Nobelprijs voor literatuur in 1985. De formulieren dienen in de eerste
plaats ter beschikking te worden gesteld van de Academieleden die
werkzaam zijn op het gebied van de hedendaagse literatuur.
Wie een formulier wenst te ontvangen kan een exemplaar krijgen
bij de vaste secretaris of bij de heer Haeck.
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MEDEDELING VAN HET BESTUUR

Lidmaatschap. — De zetel van wijlen de beer

MICHELS, buiten-

lands eyelid, wordt in toepassing van artikel 38 van het huishoudelijk reglement vacant verklaard.
LEZING

„Rosalie Loveling : nieuwe gegevens", lezing door de beer VAN
ELSLANDER.

GEHEIME ZITTING

1. Lidmaatschap. — De vaste secretaris doet voorlezing van het
vertrouwelijk verslag van de vergadering van 12 december 1984
van de commissie belast met het voordragen van twee kandidaten
voor de opvolging van wijlen de heer AERTS.
Op verzoek van de heren DESCHAMPS en DE PAEPE wordt de

kandidatuur van de beer Smeyers aan de lijst toegevoegd.
2. Verslag van de vergadering van de bestuurscommissie. — Het
verslag van de vergadering van de bestuurscommissie van 12 decem-

ber

1984

wordt aan de Academie voor kennisgeving voorgelegd.
II. COMMISSIEVERGADERINGEN
VASTE COMMISSIE VOOR MODERNE LETTEREN

Verslag door de beer

DE BELSER,

lid-wnd. secretaris.

Aanwezig : de heren DEMEDTS, voorzitter, en VAN ELSLANDER,
ondervoorzitter ;
de heren DECORTE, COUPE, DE BELSER en VAN HERREWEGHEN,
leden.
.Hospiterende leden : de heren ROELANDTS, VANACKER, GYSSELING,
MOORS, LEYS, HOEBEKE, COUVREUR, DESCHAMPS, KEERSMAEKERS, DE
PAEPE

en GEERTS.

Afwezig met kennisgeving : mevrouw
SEELS, leden ;

DEPREZ

en mevrouw Ros-

de heren VANDERHEYDEN en ROMBAUTS, binnenlandse ereleden.

437
LITERAIR SALON

De heer DEMEDTS, voorzitter, leidt de heer VAN HERREWEGHEN
in en licht diens dichterschap toe.
De heer VAN HERREWEGHEN leest verschillende gedichten voor
uit zijn recente bundel „Aardewerk" (1984), na een toelichting bij
de titel van dit werk.
VASTE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE

Verslag door de heer GEERTS, lid-wnd. secretaris.
KEERSMAEKERS, voorzitter ;
de heren ROELANDTS, VANACKER, GYSSELING, MOORS, LEYS, HOEBEKE, COUVREUR, DESCHAMPS en GEERTS, leden.

Aanwezig : de heer

Hospiterende leden : de heren DEMEDTS, VAN ELSLANDER, DECORTE,

CouPt en DE BELSER.
GOOSSENS, lid ;
de heren VANDERHEYDEN en ROMBAUTS, binnenlandse ereleden.

Afwezig met kennisgeving : de heer

AGENDA

„Lexicale substraatinvloed in het Nederlands, Fries, Engels en
Nederduits", lezing door de heer GYSSELING.

Het Nederlands, Fries, Engels en Nederduits onderscheiden zich
van de overige Germaanse talen onder meer door een groot aantal
relictwoorden uit de substraattaal. Ook zeer veel waternamen en
andere toponiemen, alsmede een aantal persoonsnamen zijn overgeèrfd uit de substraattaal. Het meeste houvast bieden die welke
beginnen met p-. By. (ver)plegen, pak, ponk, pel, pand, pakken,
ploeg, pees, prangen, pad poot, pikken, plakken, pok, pin, pikkel,
pook, uitpuilen, plug, prikkel, priem, pezerik, pinken, praten, pit,
paling, poel, plek, pink, prul, plat, plukken, pot, pan, pijp.
De heren ROELANDTS, KEERSMAEKERS, VANACKER, COUVREUR en
namen aan de discussie deel.

MOORS

BEKROONDE PRIJSANTWOORDEN
HET WERK VAN MAURICE GILLIAMS ALS DICHTER,
ROMANCIER EN ESSAYIST
door
Martien J. G. de Jong

Verslag van de beer C. COUPE, derde beoordelaar.
(zie Verslagen en Mededelingen 1983, Afl. 3, blz. 586)
Als derde beoordelaar kan ik mij gaarne en met overtuiging akkoord
verklaren met het gemotiveerde voorstel van de collega's P. Hadermann en Bert Decorte om het manuscript van prof. dr. Martien
J. G. de Jong Het werk van Maurice Gilliams als dichter, romancier
en essayist te laten bekronen door de Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde.
Het is een indringende en leesbare studie, kritisch zonder apodictisch
te worden, van het oe uvre van Maurice Gilliams met enkele m.i. opvallende verdiensten :
1. De auteur behandelt Maurice Gilliams in een breed, oak Europees, perspectief door herhaaldelijk verbanden te leggen met –en te
verwijzen naar verwant vergelijkbaar werk.
2. De auteur behandelt bekende discussiepunten (o.m. Gilliams'
`afhankelijkheid' van Alain-Fournier en Rainer Maria Rilke) op een
persoonlijke manier.
3. De auteur brengt een uitstekende studie van Gilliams' motieven
en themata, waarbij hij talloze raakpunten signaleert tussen diens
poezie en proza, proza en essay, poezie en essay.
4. De auteur heeft vooral de poezie op een ongemeen boeiende
wijze in zijn onderzoek betrokken. Tegen het `bezwaar' dat de door
de Academie gestelde prijsvraag luidde Het proza van de heer Gilliams mag terecht worden aangevoerd dat deze auteur in wezen een
dichter is.
5. Nog andere boeiende aspecten van de mens en de schrijver
Gilliams worden aangesneden, waaronder Gilliams tegenover kritiek
en critici, Gilliams' persoonlijke leven in zoverre dat belangrijk is
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voor het begrip van zijn werk, Gilliams en de muziek, Gilliams en
de schilderkunst, Gilliams en zijn interviewers...
De studie wordt gepubliceerd bij de Uitgeverij Meulenhoff to
Amsterdam die ook het Verzameld werk Vita brevis van Maurice
Gilliams uitgeeft.

GILLIAMS HERSCHRIJVEN. EEN POGING TOT
PROGRESSIEVE LEKTUUR VAN GILLIAMS'
SCHEPPEND PROZA
door
Luk Adriaens

Verslag van de heer C. COUP1, derde beoordelaar.
(zie Verslagen en Mededelingen 1983, Afi. 3, blz. 591)
1. De auteur van deze uitvoerige, overzichtelijke en intelligente studie heeft zich beperkt tot het zgn. scheppend proza van Maurice
Gilliams dat in boekvorm werd gepubliceerd.
Dat is vanzelfsprekend een beperking, maar m.i. niet in tegenspraak
met de formulering van de prijsvraag door de Koninklijke Academie
voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (Het proza van de heer
Gilliams), later (1981) gewijzigd in Het werk van Maurice Gilliams
als dichter, romancier en essayist (voorgesteld voor 1979, aangehouden
voor 1982).
Persoonlijk blijf ik er wel van overtuigd dat men bij de behandeling
van zijn scheppend proza de poEzie van Gillams niet geheel buiten
beschouwing kan laten.
2. De auteur heeft, zoals de titel van zijn studie duidelijk meedeelt,
Gilliams h.erschreven : het is mijn indruk dat de (meestal uitvoerige)
parafrase van de inhoud der behandelde geschriften Oefentocht in
het luchtledige, Elias en Winter te Antwerpen voor vele lezers, waarvan men niet mag veronderstellen dat zij al het werk van Gilliams
kennen, verhelderend kan zijn en stimulerend.
Een bemerking : progressief lezen (zonder rekening te houden met
wat men al kent) is natuurlijk onmogelijk : altijd zal vroegere kennis
bewust of onbewust meespelen.
3. De auteur heeft in de loop van zijn studie (en dikwijls in merkwaardige voetnoten) vele verbanden gelegd, suggesties gedaan, motieven gesignaleerd en geanalyseerd – en aldus de fundamentele eenheid van Gilliams' oeuvre recht gedaan.
4. De studies van Martien de Jong en Luk Adriaens zijn (dus)
geen doublures. 1k zou derhalve willen voorstellen Gilliams berschrijyen voor bekroning door onze Academie in aanmerking te nemen.

DE LITERAIR-ESTHETISCHE EN LITERAIR-THEORETISCHE
OPVATTINGEN IN DE VLAAMSE TIJDSCHRIFTEN
(1840-1893)
door
oris Vlasselaers

Ten gevolge van het overlijden van de heer AERTS op 30 april 1984 heeft
de Academie zich genoodzaakt gezien de jury belast met de beoordeling van
dit werk uit te breiden. Het verslag van de heer AERTS was immers onvoltooid
gebleven.
In haar plenaire vergadering van 20 juni 1984 heeft de Academie de heer
KEERSMAEKERS als vierde beoordelaar aan de jury toegevoegd.

Verslag van de heer AERTS, eerste beoordelaar.
De lange Inleiding (18 p.) wil de structureel-semiotische en receptieesthetische methode van 's schrijvers onderzoek toelichten. Wat mij
betreft, elke methode is goed als zij maar Ieidt tot de juiste en voiledige kennis van de – in casu historische – feiten en hun verloop.
Het eerste hoofdstuk (19-113) wordt door de schr, besteed aan „de
esthetica en de Kunstleer".
De eerste paragraaf In dialoog met het classicisme bespreekt enkele
artikels, die de filosofische grondbeginselen van de kunst op geheel
of gedeeltelijk classicistische grondslag belichten. Daaronder zijn
Nolet, die steeds classicistisch heeft gewerkt en gedacht, de jonge
Heremans, die steeds enkele klassieke principes als basis heeft gehuldigd, Van Kerckhoven, die graag bet begrip „natuur" gebruikt als
basisprincipe van het realisme. Sdhr. blijkt verbaasd want hij zegt dat
Van Kerckhoven „nog terugvalt" (24) op de klassieke opvatting van
„de natuur en haar onvergankelijk modelkarakter voor elke artistieke
activiteit" (24). Daaruit blijkt dat schr. niet (voldoende) beseft dat
het realisme, in se en als reactie tegen de romantiek, teruggrijpt naar
klassieke trekken, a.m. natuur, waarheid, waarschijnlijkheid, redelijkheid, enzovoort.
Sprekend over de tweede generatie, schrijft hij : „Deze nieuwe
generatie heeft de retoricaal-classicistische traditie reeds grotendeels
overwonnen" (15). Hij had bier onderscheid moeten maken tussen
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de grate beginselen van de klassiek en het na Boileau geleidelijk
vervallen retorisch classicisme. Na het romantisme werden vele beginselen van de kiassiek in ere hersteld en zullen vigeren tot in onze
eeuw. Overigens wordt de pseudo-classicistische retoriek, met al haar
epigonistische trekken, gedurende geheel de 19e eeuw bevochten,
maar zij bleef hardnekkig voortleven tot ca. 1870. Men leze mijn
opstel : Over Retorica in Vlaanderen, in : Taalkunst van Guido Gezelle (1980).
Het mangelt schr. meer dan eens aan juist diathronisch inzicht. Zo
is hij verbaasd van Alberdingk Thijm een opstel over de „romantische
opvattingen" aan te treffen in Het Leesmuseum, 1859, en niet een
opstel over „de realistische opvattingen". Het schijnt een idee a priori
van hem te zijn dat het romantisme in 1859 al lang voorbij moet zijn.
De feiten liggen anders, men denke maar aan Gezelle, Rodenbach,
e.v.a.
Een ander voorbeeld : hij merkt „de samenhang van de algemene
artistieke beweging op nationale grondslag, die zich aftekent bij de
aanvang der jaren zeventig" (48). In feite droomde J. Fr. Willems
reeds van een Vlaamse literatuur en beschaving „op nationale grondslag". Ook voor Snellaert in zijn Kunst- en Letterblad, die alles door
een politiek-Vlaamse bril ziet, moet de Vlaamse beweging de ene,
nationale drijvende kracht zijn van geheel onze cultuur. Op deze
autochtoon-Vlaamse bezieling is ook het kunststreven gegrondvest in
De Noordstar (zie Inleiding, 1840) en van Zetternam in De Vlaamsche School (zie Inleiding, 1855). Dus, lang voor de jaren zeventig
is deze algemene grondslag aanwezig en werkzaam, lang v6Or Benoit,
J. de Vriendt, Verriest en De Mont, wier ideeen schr. trouwens goed
uiteenzet. Maar het juiste diachronisch perspectief ontbreekt.
In zijn vierde para,graaf blijkt de schr. het belangrijkste fundament
gevonden te hebben van het letterbedrijf in onze 19e eeuw : „een
Vlaams-nationale esthetica". Daarna, in de vijfde paragraaf, belandt
hij al spoedig in de ideologische tegenstelling tussen het katholiek
integralisme en het strijdbaar liberalisme (89-113). Zowel in de
vierde als in de vijfde paragraaf warden zeer veel bijdra.gen uit
studentenbladen of elders vermeld van uiterst povere betekenis. Verdienen zij wel zoveel belangstelling ?
Overigens kan men zich afvragen waarom schr. in dit hoofdstuk,
dat toch over wereldbeschouwende ideeen zou gaan, zoveel aandacht
besteedt aan liclAgewichten, of zoals hij zelf zegt : .,die heel weinig
fundamentele en uitgewerkte theoretische studie op het gebied van
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de esthetica en de kunstleer" (107) te bieden hebben. Voor de rommelzolder zijn ze beter geschikt.
Het tweede hoofdstuk (114-239) handelt over De functieanalyse
van de literatuur (114-239). Dit uitvoerige, wat te logge hoofdstuk
wordt onderverdeeld in drie paragrafen, die op hun beurt onderverdeeld werden, telkens, in drie of vier sub-paragrafen. Deze worden
nog verder onderverdeeld in sub-subparagrafen. Het wordt een zeer
ingewikkelde zaak ! Voorafgaandelijk wordt in drie bladzijden gezegd
dat de voornaamste functie van de Vlaamse literatuur tussen 1840 en
'80, volgens Jean Weisgerber, een „cultuur van de art engage" (114)
is, die de schr. verder splitst in de nationale – eerste paragraaf – en
de volksbeschavende – tweede paragraaf – doeleinden. Slechts na een
lange periode wordt deze extra-esthetische functionaliteit van de letterkunde afgezwakt en ruimt plaats voor een autonome opvatting van
de literatuur. Deze visie op onze literaire geschiedenis (114-117) is
kernjuist.
Wanneer evenwel in de volgende paragrafen de „nationale" (117141) en de ,.didactisch-beschavende functie" (142-179) van de Vlaamse literatuur worden uiteengezet, kan men voorzien dat er in die
paragrafen veel herhalingen, overlappingen zijn. Wanneer men gaat
kijken naar de acrobatische onderverdelingen van de beide paraigrafen,
komt men in twee labyrinten terecht met heel wat fictieve of gesofisticeerde distinguo's en veel herhalingen. Wij schrijven bier dit ingewikkeld en vrij nutteloos denkspel over :
1. Literatuur als natiescheppende factor.
a. Vrijheid – Bevrijding.
b. Vaderland – natie – yolk.
c. Volksgeest.
2. Literatuur als exploratie van de nationale identiteit.
3. Het nationalisme als artistiek-creatief principe.
4. De nationale functie in concurrentie met de esthetische functie.
Al deze distinguo's leiden tot talloze overlappingen en herhalingen.
In plaats van zijn stof zo zinloos te splitsen in diverse „synchronische"
of „diachronische" vari&eiten, had de schr. er beter aan gedaan zijn
literaire stof, op het stuk van nationalistische inspiratie, in de jaren
1830-1890 als een eenheid te beschouwen en ze diachronisch-c'hronologisch te behandelen en tevens, op ieder ogenblik, rekening te houden
met de synchronische componenten.
Het is immers evident dat de beleving van „de literatuur als natiescheppende factor" (subpar. 1) en „de ontdekking van eigen natio-
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naliteit" (subpar. 2) existentieel samenvallen en een identische beleving zijn ; verder, dat deze twee weer samenvallen met de beleving
van „het nationalisme als artistiek-creatief principe" (subpar. 3). Het
gaat bier over een zelfde fundamentele ervaring en geheel die stof
zou moeten verwerkt worden in een doorlopend betoog, dat een
logische eenheid zou vertonen, die in de huidige vorm zoek is. Een
paar opmerkingen over deze drie subparagrafen :
1. Het is voorzeker juist dat de strijd der Vlaamse schrijvers zich na
1840 op de eerste plaats naar eigen yolk richt, zoals schr. zegt
(123), maar dit neemt niet weg dat vrees voor Frankrijk en antiFranse gevoelens bij de schrijvers (en vele bewuste Vlamingen)
sterk blijven leven, zeker tot in de jaren zeventig (Conscience,
Gezelle, Rodenbach). Zijn die gevoelens vandaag overal en helemaal verdwenen ? Het is ongepast bier van „gallofobie" (263) te
spreken – de schr. houdt van krachttermen ! – maar het zou wenselijk geweest zijn de psychische gronden van deze situatie in de
tijdschriftartikels te onderzoeken.
Z. Op p. 125 wordt gezegd dat het nationaal bewustzijn in de Vlaamse
letteren voor de jaren na 1840 vreemd was „aan elke vorm van
literair cosmopolitisme". Daaraan zou moeten toegevoegd worden
dat niettemin de tijdschriften vele vertaalde teksten bevatten en
veel belangstelling voor buitenlandse schrijvers vertonen. Een gedetailleerd exposé daarover, met zelfs een tableau van de besproken auteurs, zou zeer wenselijk zijn geweest. Al mogen wij dan
niet van literair cosmopolitisme spreken, toch had schr. kunnen aantonen dat de invloed van buitenlandse auteurs en stromingen zeer
belangrijk is.
3. Schr., die zich door heel veel buitenlandse studies laat inspireren,
beroept zich op een boek van Sengle over de Duitse Biedermeierzeit om ook aan de basis van de Vlaamse letteren „het complex :
familie, moedercultus en vaderhuis" te leggen. Zulke theoretische
projecties uit vreemdtalige studies en buitenlandse situaties op de
realiteit zijn altijd gevaarlijk, want zij Leiden tot valse voorstellingen
en veralgemeninigen. In casu zou het Biedermeierachtige voor enkele realistische en formalistische dichters (o.m. in het spoor van
Klaus Groth) in de jaren 1850-60 kunnen Belden, maar het is
onzinnig dit vreemd model toe te passen op tien- en tientallen :
Willems, Snellaert, Van Duyse, Zetternam, Rooses, Rodenbach,
e.v.a. ! Hier raken wij een grondtrek van schr. : al te vaak gaat hij
uit van sociologische, literairtheoretische e.a. werken, kortom van
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theorieen, om die dan in de historische realiteit te projecteren,
terwijl de omgekeerde weg de enig juiste is : uit te gaan van de
empirie, de nauwkeurige observatie van de realiteit om van daaruit
te proberen tot begripsvorming te komen, zo wenselijk geholpen
door de een of andere theorie.
4. Die verkeerde weg komt ook aan het licht waar schr. de subparagraaf-titel : „Literatuur als exploratie van de nationale identiteit" koppelt aan de jaren : ca. 1850-1870. Wie ziet niet in dat ook
Willems, Snellaert, Van Duyse e.v.a. hun Vlaams-nationale identiteit en die van anderen exploreren lang voor 1850-70 ? Schr.
vervalt in hetzelfde euvel wanneer hij de subparagraaf-titel „Het
nationalisme werkzaam als artistiek-creatief principe" koppelt aan
de jaren 1870-85. Had hij de feiten nauwkeurig diachronisch onderzocht, dan zou hij overvloedig hebben gemerkt dat reeds in onze
romantiek het nationalisme als artistiek-creatief principe gold. Hoe
zou anders De Leeuw van Vlaanderen – bijvoorbeeld – zijn geschreven ?
5. Ook het subparagraafje met als titel : „De nationale functie in
concurrentie met de esthetische functie" koppelt de schrijver aan
de jaren 1885-1893. Met een gezond diachronisch perspectief zou
hij toch zonder moeite hebben kunnen vaststellen dat „de nationale
doelstelling haar absolute voorrang" reeds heeft verloren bij romantici als Ledeganck, die voor alles dichter wilden zijn, en dat „de
primauteit van literaire vernieuwing en artistieke vrijheid" reeds
dertig jaar vroeger vigeerde bij de realisten en esthetische formalisten, Hoffmann, Dautzenberg, De Cort e.v.a., rond en na 1850 ?
De tweede paragraaf behandelt de „didactisch-beschavende ftu-ictie
van de literatuur" (142). Aan de motiveringen die schr. voor deze
functie in Vlaanderen Beef t, moet toegevoegd worden dat de didactisthe rol van de letterkunde eeuwenoud is, zowel in de geschreven
als de orale literatuur, vooral wanneer zij dicht bij het yolk wil staan.
Sinds de Oudheid hangt deze didactische rol ook vast aan het begrip :
beschaving. Deze paragraaf wordt verdeeld in drie subparagrafen,
waarvan de laatste weer eens onderverdeeld is in vier subsubparagrafen. De eerste subparagraaf heeft een te onvolledige titel : „De religieus-esthetische dimensie", hij had moeten luiden : „De religieusesthetische en de burgerlijk-morele dimensies" (144-150). Vooral het
tweede deel, de liberale morele reserves tegen het realisme, wordt
zeer onvolledig uit de doeken gedaan. Schr. toont ook niet in de tijdschriften hoe verscheiden de liberale opvattingen kunnen zijn, van
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preuts tot laks, en vooral niet hoe zij geleidelijk evolueren. Dit was,
bijvoorbeeld, het geval bij Sleeckx en Van Kerckhoven. Een onderzoek
over de receptie van het eerste realistische werk van Sleeckx, in de
tijdschriften, zou hem in dit opzicht hebben geinstrueerd. Er was
meningsverschil onder liberalen op dit punt. Ook Van Kerckhoven
werd door sommige vrijzinnigen aanvankelijk slecht onthaald wegens
tekort aan „kiesbeid" ; later ruimer begrepen. Elke historische wijziging, ook in de zeden, vergt bij sommige critici of lezers korte, bij
andere langere aanpassing. Deze historische geleidelijkheid, die eigen
is aan al het menselijke, is schr. in het tijdperk 1840-1893 ontsnapt.
Er is dus ook geen spraak van een „monolithisch blok van prioritair
religieus-ethische en burgerlijk-ethische doelstellingen" (150). Integendeel, de fatsoenlijkheidsmaatstaven zijn van 1830 tot 1893 bewegend en zelfs deels individueel. Zoals vandaag. Meermaals blijkt
schr. dus bet juiste, genuanceerde diachronisch perspectief te missen.
Hij mist bovendien de aandacht voor het evoluerende en geindividualiseerde karakter van de literaire opinies, ook in de tijdschriften.
De tweede subparagraaf handelt over : „De intellectueei-wetenschappelijke dimensie" (151-157). Schr. verbindt deze tendens te
eenzijdig met „het liberale denken en de vooruitgangsfilosofie" (151),
al vermeldt hij wel de namen van Bormans en Zetternam. Lang voor
de helft van de negentiende eeuw levert de eerste romantische generatie ons immers een hele groep geleerden, die filologisch, historisch,
rechtskundig werkzaam zijn. Dit wetenschappelijk aspect van de
Vlaamse romantiek had schr. ook in de tijdschriften kunnen terugvinden. Bij de wetenschappelijk vulgariserende werken, die rand en
na het midden van de eeuw verschenen, vermeldt schr. wel Matthijsens, Conscience, maar vergeet hij enige aandacht te geven aan Guido
Gezelle met zijn reusachtige wetenschappelijk-vulgariserende arbeid
in de tijdschriften Rond den Heerd en Biekorf. In deze subparagraaf
of elders had ik graag ook uitvoerige aandacht verwacht voor het
van alle zijden, generatie na generatie, uitgedrukte verlangen naar
een Vlaams toneel, dat zo vaak in de tijdschriften tot uiting komt.
Daaraan liggen diverse motieven ten grondsla1g, o.m. de verhoging
van het Vlaams volksbewustzijn, de volksverlichting en vooral het
scheppen van een levende barriere tegen het Frans toneel in Vlaanderen.
De derde subparagraaf „De maatschappelijke dimensie" (158-187)
wordt verdeeld in vier subsubparagrafen. Hij is m.i. de gaafste paragraaf uit het werk. Achtereenvolgens handelt schr. over : a. de huma-
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nistische filantropie en christelijke caritas ; b. het paternalistisch concept van solidarisme ; c. de volksgebondenheid van de nationale literatuur ; d. het verlichtingsideaal en het vooruitgangsoptimisme. Ook
hier zijn de ,grenzen tussen de diverse subsubparagrafen niet altijd
duidelijk. Bovendien zijn er enkele lacunes. Zo had ik graag naast de
aanklacht tegen kinderarbeid e.a. het onrecht tegen de vrouwen vermeld gezien b.v. in het essay van C. Verhulst „Hoe de zending der
vrouw miskend wordt" in Het Klaverblad (jg. 1860).
De derde paragraaf van het tweede hoofdstuk luidt : „Naar een
autonoom-functionerende literatuur : het modernisme" (188-252),
weer een uiterst lange paragraaf, die weer eens verdeeld wordt in
drie subparagrafen, waarvan er een weer onderverdeeld wordt in drie
subparagrafen. Een overzicht :
1. Het literair-esthetisch formalisme.
2. De kunst-om-de kunst.
a. De esthetische component.
b. De anti-burgerlijke protesthouding.
c. De individualistische kentrek.
3. De decadence.
Algemeen beschouwd is deze paragraaf goed werk, maar hij is to
lang en wie de ver doorgevoerde, analytische indeling bekijkt, begrijpt
onmiddellijk dat herhalingen ons bier meermaals hinderen. Hinderlijk
is ook de overdadige buitenlandse sociologische, literair-theoretische
e.a. eruditie, die weinig inbrengt en dan ook een overbodige, pedante
indruk geeft.
De eerste subparagraaf „Het literair-esthetische formalisme" (193222) zou ons voeren naar de jaren negentig, waaraan dit hoofdstuk
is gewijd, maar we warden geleid naar de jaren vijftig, veertig jaar
vroeger, naar Dautzenberg c.s. Schr. wijst met recht op de weerstand,
die deze formalistische beweging heeft ondervonden (Van Kerckhoyen, De Hert, Dr. Rooses e.a.). Hij had evenwel eerst en vooral
moeten wijzen op het zware conflict tussen het formalisme en de
classkistische traditie. Geen spoor bier van de beruchte ruzie BlieckDautzenberg in het faarboek Rens, 1851, en andere. Enkel op p. 210
wordt een onbeduidende classicistisc'he riposte vermeld. In het algemeen geeft deze subparagraaf tevredenheid, behalve voor de stip, die
omslachtig en duister kan zijn. Een voorbeeld : „Naarmate men de
discursieve lijn wat losmaakt van Naar directe verweving met het
patroon van woord en wederwoord en de gebruikte argumenten laat
weerspiegelen tegen de algemene culturele horizon, wordt steeds dui-
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delijker dat deze grate polemiek zich niet beweegt op de impulsen
van een generatie-dispuut door ambitieuze jongelingen, die vechten
om erkenning en aanzien" (p. 214).
De tweede subparagraaf met zijn drie subsubparagrafen bevatten
veel goeds, maar steeds blijkt schr. in de knel met het juiste diachronische perspectief in de opvattingen. Wanneer hij schrijft : „Het ideaal
van een kunstbeleving en -beoefening als persoonlijkheidsrevelatie
werd reeds [sic ! J. Aerts) door Verriest en in zijn spoor door Rodenbach en de jonge De Mont gepropageerd" (234). Met een beetje
serieuze kennis van onze literatuurgeschiedenis had hij in plaats van
zijn „reeds", moeten schrijven dat die persoonlijkheidsrevelatie al veel
vroeger bij romantics als Van Duyse of bij Gezelle te vinden is. Dit
volledig tekort aan diachronische kennis van onze geschiedenis blijkt
ook op p. 238 waar schr. een verklaring van Van Langendonck als
typisch-eigentijds beschouwt, terwijl zij in feite reeds dertig jaar
vroeger als typisch-romantisch bij iemand als Van Duyse te vinden
is. Geen wonder dat Van Langendonck de romanticus Van Duyse zo
bewonderde en wilde rehabiliteren.
De derde subparagraaf gaat over de decadence (239-252). Hij
heeft voor de Vlaamse letteren weinig concreets om het lijf, behalve
enkele onbekookte verklaringen van de jonge Van Nu en Straksers.
De eigenlijke Vlaams „decadence" begint bij de rijpere Van Nu en
Straksers, dus buiten de grenzen van deze dissertatie, en bij... Karel
van de Woestijne ! De schrijver heeft toch middel gevonden om deze
subparagraaf te vullen met heel wat theoretische comparatische en
literair-historische bibliografie over buitenlandse literatuur, die bier
niet nodig is.
Zo komen wij aan het derde en laatste hoofdstuk van dit handschrift : „Het periodecodebewustzijn" (253-294), waarin vier paragrafen onderscheiden zijn.
De eerste paragraaf over het romantiek is zeer kort en toont gebrek
aan kennis van concrete figuren en werken. Zo projecteert hij in
Snellaert een „huiver" en een „verdedigende reflex om als romanticus te worden afgedaan" (254). Die afweerreflex meent hij ook te
merken bij Nolet. In feite waren beide auteurs sterk zelfstandige,
rationeel denkende heren, bij wie geen angst voor welke opinie ook,
geen behoefte tot verdediging, laat staan „huiver" te merken is.
Terecht zegt schr. dat „de classicistische code een groat deel van zijn
gezag en prestige bewaart bij de literatoren" (259). Er is bij de leidende figuren van de Vlaamse romantiek enerzijds steeds een neiging
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waar te nemen om de fundamentele waarden van de klassieke en van
de romantische leer te verzoenen ; anderzijds een poging om de ontaardingen van de classicistische retorica en de teugelloze romantiek
uit te bannen. Dit geldt van Wilkins en Snellaert tot Gezelle, Verriest
Rodenbach.
De kunstleer van Verriest „anticlassicistisch" (260) noemen, is
onjuist. Hier moet men weer onderseheid maken tussen de eeuwige
beginselen van het Klassicisme, door hem opgenoinen via de Oudheid
en zijn liefde voor de grote literatuur uit Frankrijk, die hij blijvend
vereerde, en daarnaast zijn of keen voor de vermolmde classicistische
„ars retorica". Dit onderscheid geldt ook voor Van Langendonck.
Ook de mening van schr. dat iedereen in Vlaanderen „er zich voor
houdt om meegesleept te worden in de romantische vloedgolf" is
(259) onjuist. Er zijn voibloed romantici b.v. Conscience.
De tweede paragraaf over „het Realisme" bedraagt 12 bladzijden
(260 - 272) en geeft meer informatie over de esthetisthe grondtrekken
van dit tijdperk dan de vorige. Op die trekken had wel met meer orde
de aandacht gevestigd kunnen worden, met achteraan de meer synthetische opstellen. Er zijn hier ook enkele lacunes betreffende discussiepunten tussen romantici en realisten, die schr. niet heeft opgemerkt
of zeer onvoldoende tot hun recht laat komen.
1. Een eerste twistpunt tussen romantiek en realisme is de kwestie :
wat is het meest waard, poezie of proza ? Van Kerckhoven houdt
in zijn eerste kritische kroniek een pleidooi voor de meerwaarde
van het proza, in De Noordstar contra Rens (1840), verscheidene
afleveringen na elkaar ; later bestijgt hij datzelfde strijdros in
De Vlaamsche Rederijker (1848). Ook N. De Cuyper pleit in De
Noordstar voor de primauteit van het proza. Het gnat bier steeds
tegen de oude garde in het faerboekje, De Eendragt e.a. die, zij
bet als romantici of classicisten, de primauteit van de poezie tegen
de nieuwe indringer wilden handhaven.
2. Het eigen profiel der tijdschriften bekijkend, had schr. ook kunnen
opmerken dat de Antwerpse tijdschriften b.v. De Noordstar, veel
vroeger en feller het proza verdedigen dan de Gentse, waar bet
proza ook -yea later loskomt met Felix A. Boone, Michels en
Geiregat, pas in de jaren 1847 -48.
3. Typisch zijn ook de discussies pro en contra tussen de retoricale
poezie en de realisten, die men o.m. volgen kan in het jaerboekje
Rens. Verwant daarmee zijn de discussies pro en contra de alexandrijn (zie, De Eendragt, 1857 - 58) en het twistgesprek over de
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alexandrijn contra de moderne versvormen, dat een regelrechte
ruzie wordt tussen de eerbiedwaardige Blieck en Dautzenberg in
het jaerboekje van Rens (1851).
4. Fundamenteler nog dan deze twist tussen romantici en realisten
over kunstvormen, is hun discussie over de kunsttaal. Hier ligt het
meningsverschil over het gebruik van de retorische taal of van de
volkstaal (de „sermo humilis" of de „sermo altus", cfr. Auerback),
dat zich in de tijdschriften zo vaak afspiegelt in de besprekingen
van romantische of realistische poaie.
5. Een ander probleem, dat in deze periode rijst, is het debat pro of
contra het gebruik van het dialect (pro en contra het particularisme). Dit probleem hangt samen met de werkelijkheidstrouw. Men
leze b.v. het pro in De Toekomst (1872) , het contra in Het Pennoen. De receptie van Gezelles particularisme buiten West-Vlaanderen is in deze periode vooral gecentreerd op dit probleem, zoals
men in de tijdschriften vaststellen kan.
6. Ook de bezwaren, die enkele realisten koesterden tegen de historische roman en de historische schilderkunst typische voortbrengselen van de romantiek hadden door schr. moesten vermeld
worden. Van Kerckhoven en anderen trokken op dit gebied ten
strijde. Men leze De Vlaamsche Rederijker.
7. Een lacune, die ik speciaal betreur, is de afwezigheid van Guido
Gezelle, als dichter onze grootste realist, die ook meer dan eens
zijn visie op het realisme heeft gegeven in Rond den Heerd, b.v.
het artikel Conventie (over realisme en symboliek) (lle j,g.,
1866-67).
De derde paragraaf spreekt over „Het Naturalisme". Hij is geschreven in een pathetische toon, vol misplaatste ironie voor de
reserves en de bezwaren, die de Vlamingen, 66k liberalen als Sleeckx,
Rouses e.v.a., tegen dit genre koesterden en het verdedigingscomplex
dat men in Vlaanderen nog steeds tegen de Franse nabuur onderhield.
Zulke toon past m.i. in de wetenschappelijke geschiedschrijving niet.
Bij deze gelegenheid wil ik ook mijn ongenoegen uiten over de
dweperige en soms naar het scheldproza zwemende terminologie, die
in een wetenschappelijk bedoeld werk niet past. Zo is iemand, die
in de negentiende eeuw niet bereid is om met de eerst vertrekkende
trein mee to wippen, niet enkel wat normaal is – „conservatief" maar
„traditionalistisch conservatief" of „extra traditionalistisch katholiek"
(137), die „modernistische (sic !) openheid" (139) mist. Men lijdt
ook aan „fatsoensfetkhisme" (146), „enge pruderie" en men leeft
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met „een bijna viscerale afkeer voor de eigentijdse Franse literatuur"
(147), „wild met de banier der kiesheid zwaaiend" (146), met een
„kuisheidseredienst" in „obscurantisme" ! Zulke taal vind ik geschikt
voor een dweperig pamflettist, een „geèmporteerde" (239) tribuun.
Van uit een ander standpunt vind ik ook smakeloos het gebruik van
on-Nederlandse woorden als : topics, testcase, Begeisterung, unbefragte, boom er is spraak van een „periodenboom" –, azimut en
dergelijke.
Terug tot het naturalisme komend, moet ik nog opmerken dat het
geen „omwenteling" (275) was wel integendeel is het een evolutie
uit het realisme, doorgetrokken tot zijn uiterste consekwenties.
De laatste, korte paragraaf wordt besteed aan „Het impressionisme
en het symbolisme" (284-291). Over de twee stiptendensen is weinig
te vertellen in een studie, die in 1893 wordt afgesloten. Na dat jaar
zullen beide stiprichtingen zich ten voile ontplooien, want dan schrijyen De Born, Vermeylen, Van de Woestijne hun rijpe werken.
Het Besluit, dat, zoals de Inleiding, in een structuralistisch-semiotisch jargon is opgesteld, bevat enkele dwalingen, waarvan ik er slechts
een paar vermeld. Van uit een volkomen illusoir perspectief schenkt
schr. een omwentelende, definitieve betekenis aan het esthetisch formalisme van Pol de Mont c.s. rand 1880, dat de literatuur „autonoom"
maakt in een „aristocratisch en elitair individualisme". Hij is van
mening dat „de betekenis van De Mont en zijn geestesverwanten"
voor „de moderne ontplooiing van de Vlaamse letterkunde" moet
onderzocht worden" (294). Wij kunnen hem de geruststelling geven
dat dit reeds door vele vorsers is geschied. Iedereen, ongeveer, weet
intussen ook dat De Mont slechts een bescheiden voorbereider is geweest van Van Nu en Straks, dat De Mont van de kaart heeft geveegd.
Verslag van de beer VAN ELSLANDER, tweede beoordelaar.
Het zeer uitvoerige verslag van onze betreurde collega Aerts bevat,
eigenaardig genoeg, geen eigenlijke conclusie betreffende het al of
niet bekronen van de studie van de heer Vlasselaers, vandaar dan ook
dat onze Academie het zinvol heeft gevonden nog op een vierde beoordelaar een beroep te doen om tot een consensus te komen. Wel
dient erkend te worden dat men na een aandachtige en objectieve
lectuur van bedoeld verslag, die zowel rekening houdt met de positieve als met de negatieve uitspraken van collega Aerts, moeilijk aan
de indruk kan ontkomen dat de laatste – de negatieve ni. doorwegen.
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Een van de belangrijkste bezwaren van de eerste beoordelaar is het
ontbreken van een juist of althans genuanceerd diachronisch perspectief (pp. 442, 446 en 448) en, in aansluiting daarbij, de verkeerde interpretaties en „dwalingen" (p. 451), de vele lacunes (p. 448 en 450),
o.m. Gezelle, en daar dan tegenover de talrijke herhalingen en overlappingen. Hij heeft ook bezwaren tegen de in zijn ogen acrobatische onderverdelingen, de fictieve en gesofistikeerde distinguo's, het structuralistisch-semiotisch jargon, het gebruik van on-Nederlandse woorden, de
nu Bens dweperigpathetische, dan weer ironische toon, die wel eens
naar het scheldproza overslaat. Ik moet echter in alle oprechtheid
bekennen dat ik bij de lectuur van de studie van de heer Vlasselaers
widen aan scheldproza of iets dergelijks 'heb gedacht en het betrekken
van buitenlandse secundaire literatuur ook op het theoretische en
interpretatieve vlak niet als overbodig ervaar. Het komt me voor dat
de heer Vlasselaers op dat terrein bijzonder goed geinformeerd is en
er zich zelfs beter thuisvoelt dan in de toch niet zo opwindende wereld
van Vlaamse literaire tijdschriften tussen 1840 en 1893. De theoretische inleiding „Situering en methodologische verantwoording van het
onderzoek", thans slechts 18 pagina's, moet er in een vroegere versie
44 hebben geteld, te oordelen naar de oorspronkelijke paginering van
Hfst. I, nl. 45, later gewijzigd in 19, m.a.w. de theoretische inleiding
werd meer dan gehalveerd waardoor de volledige nadruk kwam te
liggen op de literair-historische behandeling van een tijdssegment
waarvoor de heer Vlasselaers blijkbaar niet het voor een dergelijk
onderzoek onontbeerlijke animo of laten wij liever zeggen de meevoelende inleving gepaard aan een scherpe kritische zin heeft weten
op te brengen. Hier ligt dan ook de zwakke zijde van deze studie,
ni. dat de auteur, afgezien van de onjuistheden en de lacunes die in
het verslag van collega Aerts wel extra in de verf werden genet, de
nieuwe methodes structuralisme, semiotiek, receptie-esthetica – niet
echt operationeel heeft weten te maken maar lag deze gedeeltelijke
mislukking niet ten dele aan het materiaal zelf dat blijkbaar weinig
geschikt was of dankbare stof bood voor een briljante demonstratie
van genoemde methodes ? Toch moet het Dr. Vlasselaers als een
niet geringe verdienste worden aangerekend dat hij een moedige en
voor een deel ook geslaagde poging heeft ondernomen om een overvloedig maar niet zo bewerkelijk materiaal te structureren en door
te lichten.
Hoewel er ernstige bezwaren zijn om deze studie in de aangeboden
vorm in de publikaties van onze Academie op te nemen, zou ik toch
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de bekroning willen voorstellen, en ik geloof trouwens niet dat onze
ons veel te vroeg ontvallen collega zich hiertegen bij de uiteindelijke
bespreking zou hebben verzet. In het andere geval zou hij ongetwijfeld aan het slot van zijn gedetailleerd verslag uitdrukkelijk hebben
gezegd dat bet werk niet voor bekroning in aanmerking kon komen.
Verslag van de heer HADERMANN, derde beoordelaar.
De grootste verdienste van J. Vlasselaers bestaat erin, een indrukwekkende documentatie te hebben verzameld en ze op bevattelijke
wijze voor te stellen, volgens een constant volgehouden methode die
op een minnelijke schikking berust tussen de diachronische en de
structurele aanpak.
De inleiding getuigt van een grondige vertrouwdheid met de jongste
literair-theoretische opvattingen. De gevolgde methode wordt er
duidelijk in omschreven en het onderwerp van de studie nauwkeurig
afgebakend, evenals de motivering ervan. De meeste literair-historici
zijn intussen wel overtuigd van het nut van de bestudering van literaire tijdschriften — ook van de minder belangrijke — maar het kan
geen kwaad daar nog eens vanuit de gezichtshoek van de receptieesthetica de nadruk op te leggen.
De studie van J. Vlasselaers bevat uitstekende passages over de
opvattingen van Rodenbach, Corvette, P. de Mont e.a.. Bijzonder geslaagd lijken mij ook de sociologische analyse uit deel II en de zeer
genuanceerde onderzoekingen betreffende de toenmalige betekenis
van begrippen als „modern" of „impressionistisch", waarbij het verschil tussen de literaire en de artistieke code duidelijk uit de verf komt.
In een werk waarvan de stof zoveel jaargangen van zoveel verschillende tijdschriften bestrijkt zijn natuurlijk bepaalde leemten, veralgemeningen en zelfs onjuistheden onvermijdelijk. Ik verwijs in dit opzicht naar het grondige, uitvoerige verslag van wijlen collega Aerts.
Mij hindert ook de apodictische toon en het jargon van sommige
uitspraken. Mijn voornaamste bezwaar geldt echter de al te grote
versnippering van het plan, met als gevolg de talrijke herhalingen in
de chronologisch parallel verlopende hoofdstukken. Het valt ook niet
altijd makkelijk, het synchroon verband tussen die hoofdstukken te
herstellen, of een duidelijke lijn te bespeuren in de evolutie van de
esthetische opvattiingen tussen 1840 en het fin de siecle. Na elk
kapittel zou een korte synthese de lezer wegwijs moeten maken in
dit labyrinth van feitelijke gegevens en citaten.
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Het besluit blijft vaag, uit bescheidenheid. Hoe lofwaardig elke
vorm van wetenschappelijke voorzichtigheid ook mag zijn, toch had
de auteur hier naar mijn mening een algemeen – zij het dan ook voorlopig – tijdsbeeld kunnen ophangen, ondanks het besef van het noodgedwongen fragmentarisch karakter van zijn visie.
Volgens mij verdient Vlasselaers' studie door de Academie te
warden bekroond, maar zou ze moeten om- en bijgewerkt worden
alvorens voor publicatie in aanmerking te komen.
Verslag van de beer KEERSMAEKERS, vierde beoordelaar.
De vierde (en „toegevoegde") beoordelaar bleek achteraf wel overbodig. Intussen echter heb ik het werk met belangstelling gelezen : de
doorlichting van „de literair-esthetische en literair-theoretische opvattingen in de Vlaamse tijdschriften" uit de periode 1840-1893 bleek
me een taaie, toch lonende onderneming te zijn, die de evolutie van
de Vlaamse literatuur van die tijd weerspiegelde. Dat daarbij tal van
(achteraf) weinig belangrijke namen zouden opduiken, was te verwachten in de tijdschriften-wereld van die periode (en dat zal wellicht altijd zo zijn !) ; dat belet evenwel niet dat ook hun uitspraken
vermeld moeten worden in een werk met de vermelde titel.
De inleiding en vooral het besluit zijn te summier : men moet het
betreuren dat de inleiding meer dan gehalveerd werd en dat de slotbeschouwingen te beknopt zijn, zodat zelfs de resultaten van het
onderzoek niet volkomen tot hun recht komen. Het corpus – d.w.z.
elk van de .drie uitvoerige hoofdstukken – bevat waarlijk goede gedeelten, verhelderende uiteenzettingen, met een degelijke keuze van
citaten. Die citaten dienen echter, bij een eventuele uitgave door de
Academie, nog eens nauwkeurig vergeleken te worden met de originele teksten. Op de tekorten is overigens door de voorgaande beoordelaars voldoende gewezen ; m.i. zijn echter de verdiensten – ook
in de voorgaande beoordelingen aangewezen – belangrijker dan de
tekorten. Daarom kan ik me aansluiten bij het door twee van de drie
voorgaande beoordelaars uitgesproken voorstel tot bekroning door
onze Academie, met de eveneens geformuleerde reserves.

ADVIES OVER DE TOEKENNING VAN DE
PROF. DR. L. ELAUTPRIJS 1982-1983

De jury belast met het uitbrengen van een advies inzake de toekenning van de prijs bestond uit de akademieleden mevr. Deprez en de
heren Lissens en Couvreur. De jury vergaderde op 3 oktober 1984.
De prijsvraag wekte een mime belangstelling, getuige de beantwoording ervan door zes historici van de Vlaamse beweging, de geschiedenis der Nederlanden en van Zuid-Afrika alsook een kunsthistoricus. In alfabetische volgorde zijn dit :
Mark Dubois, Albert van Huffel. 1877-1935, Gent 1983,
Herman van Goethem, Taalgebruik en vernederlandsing in het
Vlaams-Belgisch gerecht (1795 - ca. 1900), handschrift,
Jan M. Goris, Belgic en de Boerenrepublieken. Belgisch-Zuidafrikaanse betrekkingen (ca. 1835-1895), Retie 1983,
Karel van Isacker, Mijn land in de kering, deel 2 De enge ruimte
1914-1980, Antwerpen 1983,
Arnoldus Smits, 1830. Scheuring in de Nederlanden, 2 delen, Heule
1983,
Harry van Velthoven, De Vlaamse kwestie 1830-1914. Macht en onmacht van de Vlaamsgezinden, Kortrijk 1982,
Lode Wils, De Vlaamse beweging 1914-1936. Van taalstrijd tot natievorming, handschrift.
Daar de prijs niet ex aequo kan worden toegekend, stand de jury
voor de hachelijke taak de verdiensten van naar aard en inhoud
uiteenlopende werken, waarvan enkele elders al waren bekroond,
tegen elkaar of te wegen am uiteindelijk een werk ter bekroning
voor te dragen.
Na rijp beraad heeft de jury eenparig besloten als kandidaat voor
de prijs Dr. Arnoldus Smits aan te bevelen voor zijn inzending 1830.
Scheuring in de Nederlanden, deel II (509 biz.).
Het aan deel II voorafgaande deel I (432 blz.), dat naast de politieke ontwikkeling in het Verenigd Koninkrijk hoofdzakelijk de
Belgische opstand van 24 augustus tot eind september 1830 behandelt,
is voor het merendeel een bijgewerkte heruitgave van schrijvers
Utreehts doktoraal proefschrift van 1950 (onder Geyl) De scheuring
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van het Verenigd Koninkrijk en de houding van het Vlaamse land in
1830 (') en valt derhalve buiten de periode van de prijsvraag.
Het bekroonde deel II is bijna geheel gewijd aan de oktobermaand
1830, de weersla,g van de septemberdagen in Noord en Zuid, de mislukte opdracht van de prins van Oranje te Antwerpen en de overgang
van deze stad op 27 oktober.
Beide boekdelen werden als deel 83 in de reeks Standen en Landen
opgenomen.
Bij zijn besluitvorming heeft de jury zich laten leiden door de
volgende overwegingen. In Scheuring in de Nederlanden (I en) II is
een uitmuntend historicus aan het woord, die met meesterlijke hand
het sterk kontroversiele probleem van de Belgische omwenteling en de
geboorte van de nieuwe staat sine ira et studio in zijn voile omvang
belicht. Het lijvige werk, vrucht van jarenlan,ge studie en nauwgezet
archiefonderzoek, is helder geschreven en goed gestruktureerd. Alle
belangrijke feiten warden systematisch naar tijd en plaats beschreven,
waardoor de lezer een goed overzicht krijgt van de zich voortdurend
wijzigende politieke en militaire verhoudingen tijdens de revolutiemaanden september en oktober 1830. Schrijver is erin geslaagd de
politieke, religieuze, sociale en militaire achtergronden van de gebeurtenissen van 1830 te achterhalen en een aanvaardbare verklaring voor
de scheuring van de in 1815 herenigde Nederlanden te geven. De
geschiedenis van de Belgische omwenteling en van de laatste twee
maanden van het Verenigd Koninkrijk wordt nergens zo uitvoerig,
alzijdig en objektief behandeld als in dit boek, dat de kroon zet op
het levenswerk van een Noordbrabantse kloosterling in een Westvlaamse abdij.

(1) Brugge 1950. Ook afzonderlijk verschenen onder de titel Scheuring in
de Nederlanden, deel I Holland stoot Vlaanderen af (zelfde plaats en datum).
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I. — ZAKEN
A
Academische prijsvragen en -antwoorden :
Zie : Wedstrijden.
Akademie ( = Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen, Amsterdam)
Vertegenwoordiging : 392.

Bestuur Academie :
– Verkiezing goedgekeurd : 372.
– Overdracht ambt van voorzitter.
Toespraken : 373-378.
– Verkiezing voor 1985 : 429.
Bestuurscommissie Academie :
– Verslagen van de vergaderingen :
387, 393, 400, 408, 412, 415, 429,
436.

B

C

Bekrachtigingscommissie der wettelijke acadetnische diploma's : 410.

Castelein-herdenking : 392-393.
Commissies (Vaste) van de Academie :
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I. Vaste commissie voor moderne letteren :
– Verslagen : 380-382, 408, 436437.
II. Vaste commissie voor cultuurge-

schiedenis :

J
Jubileum 100-jarig bestaan van de
Academie : 407, 411.
– Satnenstelling feestcomith : 378379.

– Verslagen : 388-389, 402, 431434.
III. Vaste commissie voor onderw#s

L

en Nederlandse lexicografie :

Lezingen :

– Verslagen : 389-390, 400-401,
430-431.

1.

IV. Vaste .commissie voor Middelnederlandse tad- en letterkunde :
– Verslagen : 394-395, 408-409,
437.

F
Fondsprijzen Academie :
Zie : Wedstrijden.
G

– „`Vadzige monniken in morsige Nolen' en de tekstoverlevering", door
de heer VANDERHEYDEN : 379.

– „P. C. Verhulst, een onderschatte
dichter uit onze 19e eeuw", door
de heer AERTS : 386.

– „De verzamelde gedichten van Ida
Gerhardt : het verhad van een loutering", door mevrouw D'HAEN :
393.

– „Een nieuwe Bredero", door de

Gelukwensen : 372, 391, 407, 410,
427.

H
Herdenking Willem van Oranje :
Zie : Van Oranje-herdenking.
Honderdjarig bestaan van de Academie :
Zie : Jubileum.
Huishoudelijk Reglement. Herziening : 395-398.
Hulde-adres R. F. Lissens :
– Overhandiging van het huldeadres: 382-384.
I

Interne spellingscommissie :
– Voorstel van de heer COUVREUR. :
379.

Maandelijkse plenaire vergaderingen :

heer ZAALBERG : 400.

– „Sic transit gloria immortalium of
herinneringen aan wijlen N.N. b#
leven academieleden", door de heer
DECORTE : 407.

– „Betekenis als proces", door de
heer LEYS : 411.

– „Cornelis Cruls Erasmiaanse 'Cinchte van eenen dronckaert'. Genre,
motieven en bronnen", door de
heer RoosE : 429.

– „Rosalie Loveling : nieuwe gegevens", door de heer VAN ELSLANDER : 436.

2.
*

Openbare vergaderingen :
Kasteel Beauvoorde :
– „In Vlaanderen Vlaams ? Enke-.
le sociolinguistische beschouwingen", door de heer WILLEMYNS :
413-414.
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* Academiegebouw Gent :
– Openingstoespraak, door de heer
COUPE : 418-420.

– „Vestdijk over creativiteit", door

de heer DRESDEN : 420.
Vaste commissie voor Middelnederlandse taal- en letterkunde :

3.

– „Literairhistorische vraagstukken
rond Middelnederlandse Maaslandse heiligenlevens", door de heer
GOOSSENS :

394-395.

– „Wat schuilt er achter het oude
westbrabantse woord hovelie ?"

door de heer HOEBEKE : 409.
– „Lexicale substraatinvloed in het
Nederlands, Fries, Engels en Nederduits", door de heer GYSSELING:
437.
4.

Vaste commissie voor modern
letteren :

– „Karel van Hulthem als verzamelaar van Middelnederlandse handschriften. I. Nadere kennismaking
met Karel van Hulthem", door de

heer DESCHAMPS : 380-382.
– „Achilles Mussche herdacht (19741984)", door de heer VAN ELSLANDER : 408.

wens in 1811 en een anonieme
veiling in 1812", door de heer
DESCHAMPS : 431-434.

6. Vaste commissie voor onderwijs
en Nederlandse lexicografie :
– „Gezelle als bewerker van oude Nederlandse liederen en ballad en",

door de beer ROMBAUTS : 389-390,
430-431.

– „Ontbrekende lemmata in Van
Dale's Groot lVoordenboek der Nederlandse Tad, 1976", door de

heer DE BELSER : 401.
Lidmaatschap Aca.demie :
– Opvolging van wijlen de beer
BISCHOFF :

Zetel vacant verklaard : 378. Samenstelling Corn. van Voordracht :
386. Verslag van de Corn. van
Voordracht : 393. Verkiezing uitgesteld : 400. Mevrouw M. H.
SCHENKEVELD tot buitenlands erelid verkozen : 407, 426.

– Opvolging van wijlen de beer
VAN HAERINGEN :

Verslag van de Corn. van Voordracht : 380. Verkiezing uitgesteld:
386. De beer K. Rim tot buitenlands erelid verkozen : 393, 426.

5. Vaste commissie voor cultuurgeschiedenis :

– Opvolging van wijlen de beer
AERTS :

– „Literairhistorische vragen rond
Middelnederlandse Maaslandse heiligenlevens", door de heer GOOS-

Zetel vacant verklaard : 411. Samenstelling Corn. van Voordracht :
429. Verslag van de Corn. van
Voordracht : 436.

SENS : 388-389.

– „Etymologie van Oudeuropese woorden voor de begrippen God, hemel,
heilig, priester", door de heer GYSSELING : 402.

– „Karel van Hulthem als verzamelaar van Middelnederlandse handschriften. II. De veiling-A. I. Nue-

– Opvolging van wOen de heer
MICHELS :

Zetel vacant verklaard : 436.
Literair salon :
– De beer VAN HERREWEGHEN :
437.
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N

R

Nationaal Biografisch Woordenboek : 385.

Raad voor Nederlandse Taal en Letteren.
De heren WILLEMYNS en SäTEMANN aangewezen als best-musk-

Nationaal Fonds voor de Letterkunde :
- Commissie voor Advies. Samenstelling : 428.
- Comite van Beheer : 429.

Neerlandistiek extra muros. Onderwijs Nederlands Noordrijn-Westfalen : 399.
Nobelprijs literatuur 1985 : 435.
0

Onderscheidingen.
Zie : Prijzen (literaire).

den : 391.

Rouwhulde :
- De heer J. AERTS : 403-406.
- De heer L. C. MICHELS : 421-423.
- De heer J. A. GORIS : 423-425.

T
Tentoonstelling :
- Gewijd aan. J. F. J. Heremans ;
bruikleen van 2 brieven : 379.
V

Overlijden :
- De heer LAMS : 373.

Van Nipen-herdenking : 428.

- De heer AERTS : 407.
Mevrouw VAN LOEY : 426.
- De heer MICHELS : 426.
- De heer GORIS : 426.

Van Oranje-herdenking : 385-386,
391-392.
- Plechtige vergadering : 416.
Vertegenwoordigingen van de Academie : 378, 386, 392, 399, 426427, 428.

Prijsvragencommissie
- Samenstelling : 393.

W

- Prijsvragen voor 1987 : 400.

Wedstrijden van de Academie :

Prijzen (literaire) :
- Driejaarlijkse staatsprijs voor een

- Prijsvragen en -antwoorden 1984.
Samenstelling van de jury : 380,
411. Toekenning : 415. Uitreiking :
420.

schrijverscarriere : 428.
- Prijs voor meesterschap van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde : 429.

Publikaties :
- Aangeboden bijdragen. : 409, 427.
- Aangeboden werken : 428, 434,
435.

- Fondsprijzen 1984. Samenstelling
van de jury's : 387, 407. Toekenning 411-412, 415. Uitreiking
420.

Wedstrijd voor Letterkunde (Stad
Brussel) :
Jury : 411.
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II. - PERSOONSNAMEN
N.B. : In dit register wordt niet verwezen naar de lijsten van aan- en
afwezigheid van de leden op de vergaderingen.
AERTS (J.),

lid : 380, 387, 391, 407,

429-430.
– Lezing : 386.
– Rouwhulde : 403-406.
– Overlijden : 101.
BOUDEWIJN (Koning

der Belgen) :

427.
BUCKINX (P.

G.), lid : 387.

CouPt (C.), voorzitter : 393, 413,
417, 426, 427, 428, 435.
– Toespraken : 375-378, 418-420.
– Hulde-adres R. F. LISSENS : 382384.
– Rouwhulde : 403-406, 421-423,
423-425.
COUVREUR (W.), lid : 379, 387, 427.
lid : 387, 426, 428.

DE BELSER. (R.),

– Lezing : 401.
DE BLEECKER (D.) : 427.
DE BRUIN (C. C.),

buitenlands ere-

lid : 429.
DECORTE (B.),

D'HAEN (C.), lid : 387.
– Lezing : 393.
DRESDEN (S.), lid Kan. Akademie
voor Wetenschappen to Amsterdam
– Lezing : 420.

DuBois (P. H.), buitenlands erelid :
428.
(Koningin der Belgen) :
410, 427.

FABIOLA

GEERTS (G.),

lid : 398, 427.

GHEUENS (G.),
GI JSEN (M.),

laureaat : 412, 420.

zie : GORIS (J. A.).

lid : 395-397, 430.
– Lezingen : 388-389, 394-395.
GOOSSENS (J.),

GORIS

(J. A.), binnenlands erelid :

– Rouwhulde : 423-425.
– Overlijden : 426.
GYSSELING (M.),

lid : 387, 409, 427.

– Lezingen : 402, 437.

lid : 387, 426, 428.

– Lezing : 407.

HADERMANN (P.),

lid : 380, 387.

vast secretaris : 378,
386, 392, 393, 409, 426, 428.
– Lezing : 409.
HOEBEKE (M.),

DE CREE-ROEX (M.),

laureaat : 415,

420.
DE CUBBER (W.) : 409.
DEMEDTS (A.),

lid : 407, 428, 429.

DE PAEPE (N.),

lid : 387, 393, 436.

lid : 387, 393, 426.
– Toespraak : 373-375.
DEPRFZ (A.),

DESCHAMPS (J.),

lid : 426, 429, 436.

– Lezingen : 380-382, 431-434.

HUYGHEBAERT ( J.) :

434.

KEERSMAEKERS (A.),
430.
LAMPO (H.),

lid : 387, 411,

lid : 387, 426.

LEYS (0.), lid : 379, 396-397, 430.
– Lezing : 411.
LIEVENS (R.),

hoogleraar : 392.

462
LISSENS (R.

F.), lid : 372, 379, 387,
410, 428, 429, 430, 434.

– 25-jarig lidmaatschap :
LOREIS (H.

382-384.

J.), laureaat : 412, 420.

MICHELS (L.

C.), buitenlands erelid :
– Rouwhulde : 421-423.
– Overladen : 426.
MOLEMANS ( J.),

laureaat : 412, 420.

ondervoorzitter : 387,
392, 393, 399, 410, 426, 429.

MOORS (J.),

MusscHooT (A. M.) : 428, 435.
PAUWELS (J. L.),

427.

binnenlands erelid :

(A. L.), buitenlands ere-

lid : 391.
VANACKER (V. F.),

lid : 387, 430.

VANDERHEYDEN (J. F.),

binnenlands

erelid : 411.
– Lezing : 379.
lid : 380, 386,
411, 428, 430, 434, 435.
– Lezingen : 408, 436.
VAN ELSLANDER (A.),

VAN HERREWEGHEN (H.), lid

: 387,

426, 428.
– Literair salon : 437.
VAN LOEY (A.),

binnenlands erelid :

426.

ROELANDTS (K.),
ROMBAUTS (E.),

lid : 387, 407.

binnenlands erelid :

387.
– Lezingen : 389-390, 430-431.
ROOSE (L.),

– Lezing :

SOTEMANN

lid : 430.

laureaat: 380, 411,
415, 420, 429-430.

VLASSELAERS (J.),

binnenlands ere-

lid : 387, 426.

lid : 387, 428.
Rini (K.), buitenlands erelid :
– Verkozen : 393, 426.

ROSSEELS (M.),

zie : DE BELSER

SCHENKEVELD (M. H.),

buitenlands

erelid :
– Verkozen : 407, 426.
SMITS (A.),

zie : COUPE

(C.).

WALSCHAP (G.),

429.

RUYSLINCK (W.),
(R.).

VAN WILDERODE (A.),

laureaat : 415, 420.

lid: 407, 410, 428,

WEISGERBER (J.),

429, 430.
WESTERLINCK (A.),
WILLEKENS (E.),

zie : AERTS (j.).

laureaat : 412, 420.

WILLEMYNS (R.),

lid : 391, 427.

– Lezing : 413-414.
ZAALBERG (C.),

– Lezing : 400.

buitenlands erelid :
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Inhoudstafel

Aflevering 1 :
1. De Rhetorica van Jan van Mussem : „Vlaemsch" in 1553 en „Nederlantsch"
in 1607, door J. F. VANDERHEYDEN .

1

2. Indrukken en kanttekeningen bij het werk van Buysse, door B. DECORTE

74

3. De lyriek van Gaston Burssens in de jaren twintig, door P. HADERMANN

84

4. De „Nederlandsche Taal- en Letterkundige Congressen" en hun rol bij de
vernederlandsing van het meisjesanderwijs, de landbouwscholen en het ander. 101
richt in het leger, door H. VANACKER . .

Aflevering 2 :
1. Verkenningen in vroegere vertalingen 1450-1600. Vertalen is „gheen cleen
dinck" ! Waarom ?, door Jan F. VANDERHEYDEN .

121

2. P. C. Verhulst, een onderschatte dichter uit onze negentiende eeuw, door J.
AERTS (t) •

211

3. De verzamelde gedichten van Ida Gerhardt : het verhaal van een loutering,
door Christine D'HAEN .

218

4. Sic transit gloria immortalium of herinneringen aan wijlen N. N. bij leven
. 224
academieleden, door B. DECORTE .
5. Arm Vlaanderen. Hybtiidische roman uit de periode rond de eeuwwisseling,
. 234
door Hilde DESMET . .

Aflevering 3 :
1. Literairhistorische vragen rand middelnederlandse Maaslandse heiligenlevens,
door J. GOOSSENS . .

273

2. Een nieuwe Bredero, door C. A. ZAALBERG . .

304

3. Hoe algemeen is het Algemeen Nederlands ? Een intetiimrapport, door D.
. 317
DE BLEECKER . .
4. Nogmaals Hoofts „Geswinde Grijsart", door L. ROOSE .

. 336

5. In Vlaanderen Vlaams ? Enkele sociolinguistische beschouwingen, door R.
WILLEMYNS .

345

6. De pijnlijke vreugde of het plezier van het vertalen, door B. DECORTE . 362
7. Werkzaamheden van de Academie in 1984 .

372

464
8. Verslagen over bekroonde prijsantwoorden :
-- Het werk van Maurice Gilliams als dichter, romancier en essayist, door
M. J. G. de Jong :
. 438
verslag van C. COUPE .

,-. Gilliams herschrifven. Een poging tot progressieve lektuur van Gilliams'
scheppend proza, door L. Adriaens :
verslag van C. COUPg

.

. 440

– De literair-esthetische en literair-theoretische opvattingen in de Vlaamse
tijdschritten (1840-1893), door J. Vlasselaers :
verslag van J. AERTS . . . .
verslag van A. VAN ELSLANDER
verslag van P. HADERMANN .
verslag van A. KEERSMAEKERS .
9. Advies over de toekenning van de Prof. Dr. L. ELAUTPRIJS .
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