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De poëzie van Jan van Nijlen getoetst aan zijn jeugdervaringen
door P.G. Buckinx Lid van de Academie
Het ligt in mijn bedoeling, in deze korte lezing, sommige thema's en motieven, die
geregeld in de poëzie van Jan van Nijlen terugkeren en kenmerkend zijn voor zijn
dichterschap, te toetsen aan het milieu waarin hij is opgegroeid en aan de ervaringen
die hij in zijn jeugd heeft opgedaan.
Al werpt dit onderzoek geen nieuw licht op de poëzie van Jan van Nijlen, toch
kan het ertoe bijdragen om dieper door te dringen tot de gevoelswereld en de
maatschappelijke houding van deze dichter, die zichzelf ‘een eenzelvig man’ heeft
genoemd en die, na Karel van de Woestijne, de belangrijkste figuur van zijn generatie
geworden is. ‘Hij heeft, getuigde R.F. Lissens, het nederlandse spreekvers tot
volmaaktheid gebracht.’ Samen met Willem Elsschot heeft hij inderdaad een nieuwe
toon gebracht in de Vlaamse poëzie. Zijn aangeboren teruggetrokkenheid, zijn
eenvoud en zijn afkeer voor burgerlijke voornaamheid en pathetiek vormden een
scherp kontrast met de poëzieopvatting die in het begin van deze eeuw in Vlaanderen
gehuldigd werd en zij hebben hun stempel gedrukt op alles wat Jan van Nijlen
geschreven heeft. Hij heeft trouwens geen sterk-bewogen, geen avontuurlijk leven
gehad.
Geboren te Antwerpen op 10 november 1884, als zoon van een burgerlijk
zakenman, werd hij reeds vroeg naar een kinderpensionaat gezonden. Na de Oude
Humaniora bij de Jezuïeten gevolgd te hebben, zou hij tegen zijn zin opgenomen
worden in de zaak van zijn vader. Hij publiceerde op twintigjarige leeftijd zijn eerste
gedichten in Dietsche Warande en Belfort onder het pseudoniem Jan van Leenen en
werd bediende en journalist. Tijdens de eerste wereldoorlog week hij uit naar
Nederland en bij zijn terugkeer in 1919 werd hij ambtenaar bij het Ministerie van
Justitie, waar hij in 1949 met de graad van directeur op pensioen werd gesteld. Hij
overleed op tweeëntachtigjarige leeftijd in augustus 1965.
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Zonder twijfel heeft het verblijf van Jan van Nijlen in Nederland, waar hij vriendschap
sloot met Jan Greshoff, Arthur van Schendel, Jacques Bloem e.a. invloed gehad op
de evolutie van zijn poëzie. Al getuigden zijn eerste bundels ‘Verzen’ (1906), ‘Het
Licht’ (1909), en ‘Naar 't Geluk’ (1911) reeds van een sobere vormgaafheid, de
verzen die later gebundeld werden onder de sprekende titels ‘Het Aangezicht der
Aarde’ (1923), ‘De Lokstem en andere Gedichten’ (1925); ‘De Vogel Phoenix’
(1928), ‘Geheimschrift’ (1934), ‘Het oude Kind’ (1938) en ‘Dauwtrapper’ (1947)
hebben nog gewonnen aan eenvoud en vastheid, aan directheid en vooral aan
ontroeringskracht.
Dat naast het aangeboren talent, ook vooral de jeugdervaringen van blijvende
betekenis zijn voor de kunstenaar, heeft ook Jan van Nijlen in zijn poëtisch werk
duidelijk gedemonstreerd. Het heimwee naar de kinderjaren vormt inderdaad de
steeds terugkerende inspiratiebron van zijn poëzie. Tot aan zijn dood toe leefde hij
in het verleden:

De merel
Wanneer in de eerste voorjaarsdagen
de merel roept, is het weer mis.
Ik heb de kou, den wind verdragen,
de sneeuw, den dooi, de duisternis.
Nu hoor ik daaglijks in den tuin
dit kort, klaar en eentonig fluiten,
en 'k weet: nu worden de olmen bruin,
en lopen de verliefden buiten.
Dit prille lied doet feller pijn
dan winterse ongerechtigheden,
omdat wie leeft in het verleden
nooit zalig nooit gerust kan zijn.

Neen, het verleden liet hem niet los. Onder de titel ‘Druilende Burgerij’ publiceerde
Clem. Bittremieux in het maandblad Tirade (maart 1966) het manuscript van de
jeugdherinneringen, ‘dat zich onder de schaarse papieren die Jan van Nijlen heeft
nagelaten, bevond.’ ‘Hij was aan die memoires begonnen omstreeks zijn 75ste jaar,
op verzoek van G.A. van Oorschot, die hem al vroeger tot het schrijven van
Herinneringen aan E. du Perron had weten te bewegen.’ Al bleven deze
‘jeugdherinneringen van een eenzelvig man’ onvoltooid, de aantekeningen die Jan
van Nijlen ons nagelaten heeft
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bevatten kostbare gegevens die ons inderdaad toelaten dieper door te dringen tot de
wortelgrond van zijn poëzie en ons een juiste kijk geven op de dichter zelf.
Van Nijlen stamde uit een milieu ‘waarin hij zich niet op zijn gemak voelde’ en
waarvoor hij argwaan en afkeer koesterde. Zijn vader had te Antwerpen een kleine
effectenhandel en betrok er een somber huis, zodat de zoon liever naar de woning
van zijn grootvader langs moederszijde vluchtte, die een zaadhandel en een
bloemenwinkel hield. ‘Het wonder van het huis was nog niets vergeleken bij het
wonder van de tuin. De broeikassen werden de veropenbaring’ van een wonderbare
wereld. ‘Jan van Nijlen geraakte in vervoering over de plantenwereld, die zich aan
hem openbaarde en alleen reeds de namen van de planten zouden hem later
terugvoeren naar die verloren atmosfeer van zijn jeugd. Hij noemde deze tuin de
weelde van een paradijs, waar hij voor het eerst kennis gemaakt heeft ‘met de vrije
wereld, een wereld van azuur en licht.’
Jan van Nijlen werd wegens ziekte zeer jong naar een sombere kostschool
gezonden, ‘waar hij verplicht was Frans te spreken “en” een schuwe,
inzichzelfgekeerde, zelfs een beetje huichelachtige knaap’ werd.
Na de kostschool bracht hij zijn vakantie door in een afspanning te Schilde, waar
hij voor het eerst in aanraking kwam ‘met de natuur, met het landschap van de
Kempen dat enkele jaren later zulke diepe indruk op hem zou maken en voor een
groot deel de verdere richting van zijn geest en gevoel zou bepalen.’ Tijdens zijn
collegejaren zou hij hier in de tuin van een oude Kempische woning aan
bloemenkweek doen. Hij deed proefnemingen en bereikte wondere rezultaten,
waarover in het dorp gepraat werd. Ook in het leven van de insekten begon hij belang
te stellen. Al dacht hij er niet aan een geleerde te worden, er was in dit alles iets dat
hem aantrok, verbaasde en tegelijk in een stemming van verwondering bracht.
In heel zijn werk zouden de wonderen en de geheimen van de plantenwereld een
belangrijke bron van inspiratie worden.
De jonge zoeker, die naar iets zocht ‘zonder te weten wat’ werd geen natuurvorser,
maar een dichter. Reeds op zijn achtste jaar was hij hartstochtelijk begonnen te lezen:
geïllustreerde weekbladen, romans en vooral historische verhalen, waarin hij een
vreemde wereld ontdekte. De eerste gedichten waarmee hij kennis maakte waren
van de hand van L. Mercelis en Hilda Ram. Later las hij verzen van Schaepman, Pol
de Mont en Ledeganck. Maar alles veranderde toen
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hij ‘kennis maakte met de poëzie van Guido Gezelle.’ ‘De indruk die deze dichter
op me maakte, schreef hij, was van een geheel andere aard dan ooit enig geschrift
op mij gemaakt had. Ik herkende iets, alhoewel ik niet zeer goed wist waarin dat
bestond. Ik was vooral ingenomen met het ritme, met het spel van klanken, het
muzikale, dat zozeer verschilde van de retoricale dreun van het werk van Schaepman,
Ledeganck en dergelijke. Dit alles was nog zeer vaag, maar ik ontkwam niet aan de
indruk dat ik iets gevonden had, wat nog niemand had ontdekt.’
Van jongs af had Jan van Nijlen een afkeer van de sombere burgerlijke sfeer waarin
hij was opgegroeid. Zijn vader bleef een vreemde voor hem. Jan van Nijlen wilde
niet gezien worden met de overschoenen en de lavalière die zijn moeder hem dwong
te dragen. Hij zocht zijn kameraden onder de gewone volksjongens ‘de zonen van
herbergiers, accijnsbedienden, kruideniers.’ Hij verkoos ‘boven alle orgelspel en
piano en viool (dat een welopgevoede jongen diende mooi te vinden) het sentimentele
accordeon dat een matroos bespeelde op het verlaten dek van een boot.’
Dat door zijn ouders besloten werd dat hij in de zaak zou komen, voelde Jan van
Nijlen aan als een dreigement, want hij had een afschuw voor het kantoor van zijn
vader. Een burgerlijk zakenman kon hij niet worden. Daarvoor was hij te schuw en
in zich-zelf gekeerd. Daarvoor hield hij te veel van de natuur. Daarvoor was hij te
eenvoudig en te volks aangelegd. Daarvoor had hij een te grote afkeer voor de
druilende burgerij:
Alles was grauw en dor en kil als ijs
in uw dood huis, druilende burgerij.

Al deze karaktertrekken, die door zijn jeugdervaringen werden gevormd of
aangescherpt, hebben reeds vroeg zijn levensvisie bepaald en zouden het klimaat
scheppen van zijn poëzie. Een gelijkmatige poëzie, zonder gevoelsuitbarstingen of
revolutionaire accenten, maar die niettemin van vernieuwende betekenis was.
Het wordt inderdaad hoe langer hoe duidelijker dat de dichters die in 1910 aan het
woord zijn gekomen, meer zijn geweest dat de erfgenamen van de Van Nu en
Straksers. Al was hun optreden nog zo bezadigd en schuchter en al hebben zij slechts
zelden in polemieken of persoonlijke getuigenissen stelling genomen tegen de
dichtkunst die zij verwierpen, toch hebben zij, wellicht onbewust, een grondige
hernieuwing nagestreefd van de poëzie. Hun poëzie zelf blijkt inder-
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daad een getuigenis te zijn die, hoe verder wij ons van het debuut van deze generatie
verwijderen, van steeds groter betekenis wordt voor de evolutie die zich sedert 1900
in de Vlaamse poëzie voltrok. De nuchtere toon, de uiterlijk koele houding tegenover
het leven, de zakelijke uitdrukking van de diepste gemoedsbewegingen en het zich
voortdurend verbergen achter de harde korst van het woord, betekende inderdaad
een scherpe reactie tegen de romantische leuzen en de idealistische opgezwollenheid,
die vaak met poëzie vereenzelvigd werden en die op dat ogenblik in Vlaanderen de
hoogste toon aansloegen. Typisch in dit opzicht zijn de verzen van Willem Elsschot
en Jan van Nijlen, die bij hun eerste verschijnen veeleer een koel onthaal genoten,
doch gaandeweg de waardering vonden waarop zij van meet af aan recht hadden.
Dat een dichter als Jan van Nijlen eerst op zijn zestigste jaar algemeen werd erkend
(zelfs Dr August Vermeylen behandelde hem in zijn studie ‘Van Gezelle tot Heden’
vrij kort en stiefmoederlijk) wijst erop dat de Vlaming meer behoefte heeft aan
romantische leuzen en slagwoorden dan aan realiteitszin en zakelijke
levensaanvaarding.
Dat de Verzamelde Gedichten van Van Nijlen echter spoedig een tweede, zelfs
derde druk beleefden en dat Van Nijlen zelf, op dit ogenblik, na Karel van de
Woestijne de grootste dichter van zijn generatie wordt genoemd, duidt niet alleen
op een hernieuwde belangstelling voor dit werk, maar tevens op een gewijzigd inzicht
in de algemene normen van de poëzie. Lange tijd heeft men in Vlaanderen de poëzie
vereenzelvigd met luidruchtigheid en pathetiek en de keurigheid van uitdrukking en
vormgeving als een gemis aan diepte en innerlijke bewogenheid beschouwd. De
poëzie die slechts wilde zijn ‘ce murmure si près du silence’ vond dan ook geen
weerklank bij het volk, dat in de eerste plaats op hartstochtelijke leuzen en mystieke
vervoeringen was ingesteld. De belangstelling echter die nog steeds voor het werk
van Jan van Nijlen aan de dag wordt gelegd wijst er op dat ook de eenvoud en de
beheersing, de nuchterheid en de ironie als poëtische waarden worden aanvaard.
Want het werk van Jan van Nijlen is juist het tegendeel van pathos en luidruchtigheid,
van hartstocht en barokke fantastistiek.
Op nuchtere, koele doch keurige wijze bezingt Jan van Nijlen de milde Vlaamse
natuur, waarin hij als knaap is opgegroeid, de lieflijke stadsbeelden die hem met een
zekere huiver vervullen en de raadselachtigheid van de dood, waarin hij zich slechts
zwijgend kan verdiepen. De natuurgedichten nemen in zijn werk echter de grootste
plaats in.
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Zij werden meestal geinspireerd door de indrukken die hij in zijn jeugd had opgedaan:
Avond bij het Meer, Winter op het Land, Zomer in Gelderland, Tot Moeder Aarde,
Het oude Kerkhof, De eerste Herfst, Winternacht, De populier, het zijn scherp
getekende etsen, sober en koel, waarin steeds het suggestieve detail op de voorgrond
treedt. Maar vooral de wonderbare wereld van de bloemen en planten, die hij in de
bloemenwinkel van zijn grootvader ontdekte, zou hem tot in zijn laatste levensjaren
blijven inspireren.
Een zomeravond, na een warmen regen,
Toen pas de luister van de volle maan
Boven de lage dennen was gestegen,
Heb ik de nachtorchis in bloei zien staan.
Een kleine pijlstaart zweefde vlammend boven
De blanke bloem en in 't doorzichtig grijs
Des avonds deed een tederheid geloven
Aan het bestaan van 't oude paradijs.

Even talrijk bijna zijn echter de gedichten waarin Jan van Nijlen de gewone dingen
schildert van ons dagelijks bestaan. De Herderin, De Bruid, De Harmonicaspeler,
De Dromer, De Stedeling, Franse Wijn, De zwerver, De Onbekende, Het Wonder
van de Kermis, De tuinier, Rustend Onderwijzer enz. In deze eenvoudige verzen
komt ook zijn sociale belangstelling voor de kleine man tot uitdrukking en wij denken
terug aan de knaap die zijn kameraden zocht onder de gewone volksjongens. Een
milde ontroering trilt achter de speelse, ironische, af en toe zelfs al te eenvoudige
visie en verwoording, maar hoe licht en speels van toon zijn vers ook is, toch heeft
het nu en dan de bekoorlijke zwierigheid van onze oude volksliedjes. De burgerlijke
sfeer waarin hij als knaap was opgegroeid en waarin hij zich op zijn ongemak voelde
omdat zij hem met weerzin vervulde, heeft hij ironisch opgeroepen in meerdere
gedichten, maar vooral in het volkse, bijna lichtvoetig vers ‘Optimistisch lied’ dat
in de bundel, ‘Geheimschrift’ (1934) voorkomt.
Tegenover de burgerman, die de zaligheid vindt in de eentonige regelmaat van
zijn onbenullig bestaan, plaatst Jan van Nijlen de dichter, die op ongeregelde uren
naar bed gaat en soms uit zijn huis wordt gezet, maar die de diepere zin van de
waarheid ontdekte en de geneugten kent van de wijn. Maar in de laatste strofe neemt
dit optimistisch lied eensklaps een bijna tragische wending, die tot de zwarte ironie
behoort, als Jan van Nijlen op even luchtige toon de eeuwige,
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onontkoombare waarheid verkondigt dat eenmaal iedereen tot lijk versteven ligt en
aan de aarde teruggegeven wordt.
De burgerman gaat naar zijn bed
Geregeld rond tien uren;
Hij vindt zijn ontbijt klaar gezet
Geregeld rond acht uren.
Zo is het goed, zo moet het zijn,
Men kan maar eenmaal zalig zijn.
De dichter, hij, gaat naar zijn bed
Op ongeregelde uren,
Hij wordt soms uit zijn huis gezet,
Tot schande voor de buren.
Zo is het goed, zo moet het zijn,
Hij kent de waarheid en de wijn.
Maar iedereen ligt in zijn bed
Eenmaal tot lijk versteven,
Wordt in een kelder bijgezet
Of weer aan de aarde teruggegeven.
Zo is het goed, zo moet het zijn
Er komt een einde aan alle pijn.

Als Jan van Nijlen in zijn jeugdherinneringen noteert dat hij het sentimentele
accordeon verkoos boven alle orgelspel, piano en viool, denkt men spontaan aan De
Harmonicaspeler, een bijna louter beschrijvend gedicht, waarin de beschrijving
echter met gevoelens en gedachten geladen werd. Op de drempel van een huis gezeten
speelt hij gewichtig, maar onbaatzuchtig zijn liedjes voor iedereen. Zowel voor hen
die heimwee hebben naar het vaderhuis, als voor de dolaards, de dichters, de matrozen
en de reizigers, die in zijn liedjes hun droomwereld terugvinden en zich weer het
dwaze kind voelen, dat geen zorgen of problemen heeft:
Gezeten op den drempel van een huis,
speelt hij gewichtig, stoer en onbaatzuchtig
voor iedereen. Zij die het vaderhuis
nimmer vergeten en zij, die voortvluchtig
dolen van land tot land: de dichters, de matrozen,
de reizigers, die zonder enen cent,
het land ontdekken door hun droom verkozen,
luisteren naar 't schreien van zijn instrument.
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Hij weent, hij juicht, de goede goochelaar,
en door zijn droomrig, langoureus gebaar
voelt iedereen zich weer het dwaze kind:
de rentenier vergeet zijn lieve renten,
de filosoof zijn kostbaarste argumenten,
de veertigjarige dat hij heeft bemind.

Ook voor Jan van Nijlen bestond de functie van de poëzie erin zo eenvoudig en
onbaatzuchtig te zijn als het lied van de harmonicaspeler: vatbaar voor iedereen. En
het moest de lezer naar een droomwereld voeren: de wereld van het dwaze en
zorgeloze kind, dat alles vergeet, wanneer het opgenomen wordt in de argeloze
vreugde of zelfs in de schrijnende pijn van het lied.
De dankbaarste inspiratiebron is voor Jan van Nijlen inderdaad zijn zorgeloze
kindertijd geweest. Met een zekere voorliefde roept hij de vertrouwde sfeer op van
het landhuis, te Schilde, waar hij de schoonste jaren van zijn jeugd heeft doorgebracht.
De meest gewone en onbelangrijke dingen wekken zijn heimwee op naar het land,
naar het dorp en naar het kind in hem, dat nog niet gestorven is. Want hij weet:
Hoe het geluk van de verloren jaren
Het enigste is dat mij ten slotte rest.

Dan is het of Van Nijlen zacht te spreken zit in de avond, eentonig, zonder
stemverheffing, maar met een ontroerende natuurlijkheid. Af en toe, een zeldzame
keer, trilt de weemoed in zijn stem. Want deze man, die achter de gewone dagelijkse
dingen de tover van de schoonheid zocht en tot het besef kwam dat ook het
eenvoudigste, meest verdoken leven waard is geleefd te worden, werd innerlijk
verteerd door het heimwee naar het Zuiden, naar het land van het licht en de zon, en
vooral door de onverbleekte droom van zijn kindertijd, Zowel in zijn eerste als in
zijn laatste bundels keren deze motieven terug en men zou het kunnen betreuren dat
hij haast uitsluitend in deze verzen (en in zijn In Memoriamgedichten) ongedwongen
uiting gegeven heeft aan zijn romantische gevoeligheid en dat deze gevoeligheid al
te vaak teruggedrongen werd achter een sobere, al te koele verwoording. In zijn
streven naar een zuivere, zakelijke en anti-romantische poëzie, heeft deze geboren
romantieker, uit vrees voor zijn eigen gevoeligheid, zo sterk dit gevoel beheerst of
achter speelse en ironische zinspelingen verborgen, dat het wel eens de schijn heeft
of de geweldige gebeurte-
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nissen waarvan hij in de laatste jaren getuige is geweest, hem onberoerd hebben
gelaten. Niets echter is minder waar.
Het is verkeerd ‘deze poëzie louter te zien als vorm geworden weemoed, als
eentonig en ongecompliceerd’ getuigde Pierre Dubois, en hij voegde eraan toe: ‘Van
Nijlens poëzie is poëzie zonder pose, geen dichterlijke en geen menselijke pose,
slechts de uiting van een man die ademt met de droom, die de droom als wapen voert
tegen de ontgoochelingen van de dag en die kans ziet om telkens weer uit die droom
het wonder te herscheppen.’ In zijn bundel ‘De Dauwtrapper’ komen gedichten voor
die, achter hun sobere eenvoud, zulk een schrijnend leed verraden en van zulk een
sterke innerlijke bewogenheid getuigen, dat men er slechts diep ontroerd naar luisteren
kan. Ik citeer hier het eerste gedicht van de Strofen voor een Dode, die opgedragen
werden aan zijn in een concentratiekamp in Duitsland gestorven zoon:
Ik weet niet eens meer of ik waakte of sliep
Toen aan het einde van de winternacht,
Me uw beeld verscheen. Uw stem, die tweemaal riep,
Was week, onzegbaar zacht.
Uw maagre hand wou tastend iets bereiken
In de ijle lucht, zo wonderbaar verlicht.
Uw blik was dof, zonder iets aan te kijken
Vielen uw ogen dicht.
Gij zijt, ik weet het, deze nacht bezweken.
En ik, ik hoor in de nog donkere straat
't Eerste gerucht en zie aan 't venster bleken,
Nogmaals, de dageraad,

In de bundel ‘Te laat voor deze wereld’ uit 1957 komt een gedicht voor dat een
venster opent op het onherroepelijk einde, dat echter, nogmaals met een terugblik
op het verleden, van een bijna stoïcijnse aanvaarding getuigt:

Het open venster
Ik was, de ganse dag, alleen in huis.
Ik had gedroomd, geslapen en gelezen:
Als altijd waren voor mij opgerezen
Beelden uit vroeger tijd bij het geruis
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Der rode beuken voor het open raam.
De kamer was vol zon als in de dagen
Toen ik, wars en eenzelvig, onbekwaam
Was te berusten in mijn nederlagen
En dacht dat zon en zomer konden redden
Wat winter in zijn kille mist verzoop.
Wat rest mij nu? Het zijn maar maagre wedden,
Die worden toegekend door angst en hoop;
Ik laat mij door de zon niets meer vertellen,
Ik kijk door 't venster in de lege straat
En zie hoe daar, gerust, een ezel staat
En voor mijn deur, de dood die straks zal bellen.

Men kan beweren dat Jan van Nijlen meer een dichterlijke figuur was dan een dichter.
Zijn poëzie miste inderdaad soms menselijke bewogenheid, maar zij was de vaak
bijna volmaakte, sterk beheerste uitdrukking van zijn sterk-persoonlijke, weliswaar
beperkte, maar zelfbeleefde en altijd oprechte ontroering.
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Het Baeto-epos dat geschreven werd
door Prof. Dr. W.A.P. Smit
Buitenlands erelid van de Academie
In 1660 draagt Vondel zijn vertaling-in-verzen van de volledige Vergilius, in een
lang toewijdingsgedicht onder de titel Parnasloof, op aan de Amsterdamse
(oud-)burgemeester Cornelis de Graeff(1). Deze was juist in die tijd bezig zich te
beijveren voor het doen vervaardigen van ‘Bataafse’ schilderingen, ter versiering
van het in 1655 gereed gekomen nieuwe Stadhuis. Centraal zou in die schilderingen
de strijd van Claudius Civilis tegen de Romeinen moeten staan, een strijd waarin de
Nederlanders van die dagen een parallel zagen van hun verzet tegen Spanje. Het
heeft dus niets vreemds, dat Vondel in zijn opdrachtsgedicht ook de opstand van de
Batavieren ter sprake brengt. En van de Batavieren is het maar één stap naar hun
mythische stamvader Baeto, die voor de Amsterdammers reeds gestalte had gekregen
in de naar hem genoemde tragedie van Hooft.
Tegen deze achtergrond moeten wij de versregels(2) zien, die de meest bekende uit
het gedicht geworden zijn en aldus kunnen worden weergegeven: ‘Als ik lang genoeg
mag leven om naar het voorbeeld

(1) WB VI, blz. 85-91.
(2) Parnasloof, vs. 109-118:
110

115

Indien de tijt my gunt, naer 's Mantuaners wetten,
Den krijghshelt Bato met opklinckende trompetten
In top te voeren, naer den eisch van 't vrye lant,
Door twalef boecken heen, tot daer de vredebant
Gesloten wort; men zal de boschnon hooren melden,
Voorspellen op een ry de vaders en de helden
Der volgende eeuwen, die alom met raet en daet
Zich queeten in gevaer, tot nootweer voor den staet,
De Graven, Boelensens, de Bickers, en de Hoofden,
Zoo trou in 't leveren, gelijckze 't trou beloofden.

In de twintig volgende versregels wordt nader uitgewerkt, hoeveel Amsterdam - het hart van
de Republiek - aan de genoemde regenten-geslachten te danken heeft.
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van de Aeneis een epos in twáálf obeken over Baeto te schrijven, dan zal in de
toekomst-profetieën de lof opklinken van de regenten-geslachten die Amsterdam
gróót hebben gemaakt’.
Men heeft daaruit afgeleid, dat Vondel het plan heeft gehad in Vergiliaanse trant
een epos te schrijven over Baeto: stamvader van de Nederlanders zoals Aeneas die
van de Romeinen was geweest(3). Ik heb dat zelf ook gedaan(4), al heb ik later deze
mening gerelativeerd door eraan toe te voegen dat ‘het hele Baeto-plan de indruk
(maakt) minder een serieus project te zijn geweest dan een momentele opwelling,
voortgekomen uit een tijdelijke Amsterdamse hausse in de algemene
Batavieren-verering der 17de eeuw’(5).
Sindsdien ben ik mij echter gaan afvragen, of er - behalve die opwelling - niet
méér achter de bewuste regels van Vondel steekt. Bij de interpretatie daarvan is tot
dusver geen rekening gehouden met het feit dat er al een epos over Baeto gepubliceerd
was, toen Vondel ze schreef. En ik ben sterk geneigd aan te nemen, dat hij zich daarin
op twee punten van dat vroegere Baeto-epos distancieert. In de eerste plaats omdat
dit géén twaalf boeken telde zoals de Aeneis, maar slechts zes: te weinig om een zo
verheven onderwerp als de voorgeschiedenis van de machtige Republiek der
Verenigde Nederlanden waardig te zijn! Dat bleek dan ook uit het tweede feit waarop
Vondel doelt. In de toekomstprofetieën - zoals die in elk epos behoren voor te komen
- kwamen de grootheid en de centrale betekenis van Amsterdam niet voldoende tot
hun recht, en over de magistraats-geslachten, aan wie de stad die grootheid te danken
had, werd zelfs helemaal gezwegen! Een Baeto-epos, waarin aan Amsterdam slechts
zeventien regels werden gewijd - dat kòn eenvoudig niet! En Vondel verzekert aan
Burgemeester de Graeff: ‘Als ik er ooit toe kom een epos over Baeto te schrijven,
dan zal ik het anders doen: in twáálf boeken, en met alle aandacht voor de
regenten-geslachten die Amsterdam - en daarmee de Republiek - groot hebben
gemaakt!’
Natuurlijk wil dit niet zeggen, dat dit de enige of zelfs de voornaamste bezwaren
van Vondel tegen het bewuste epos waren. Hij zal ongetwijfeld méér en ernstiger
bedenkingen hebben gehad; zó ernstige zelfs dat hij het geen rechtstreekse vermelding
waardig keurt. Maar

(3) WB VI, blz. 89, aant. bij reg. 109 vlg.
(4) Van Pascha tot Noah III (Zwolle, 1962), blz. 238.
(5) Vondel en het epos, in: N.Tg. LIX (1966), blz. 405-418; het citaat op blz. 412.
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de twee genoemde bezwaren waren de enige, die zich leenden om in een
opdrachtsgedicht aan een Amsterdamse burgemeester te worden verwerkt; met een
tikje overdrijving misschien ter meerdere ere van Cornelis de Graeff, maar toch met
een ondergrond van ernst. Het bestaande epos over Baeto was niet wat een dergelijk
epos behoorde te zijn, en diende eigenlijk vervangen te worden door een beter.
Welk was nu dat Baeto-epos, waarop Vondel zo negatief zinspeelt?
Het was in 1648 te Amsterdam verschenen, bij de boekverkoper Jacob Lescaille:
een bekende boekhandelaar en uitgever met wie Vondel betrekkingen onderhield,
zoals uit verschillende gegevens blijkt(6). Het moet dan ook praktisch uitgesloten
worden geacht, dat de laatste geen kennis genomen zou hebben van een bij Lescaille
verschenen uitgave als een epos over Baeto. En ik meen niet te veel te veronderstellen,
wanneer ik aanneem dat hetzelfde geldt voor Burgemeester De Graeff met zijn
uitgebreide belangstelling voor alles wat Bataafs was.
De auteur van het epos was Lambert van (den) Bos(ch) of - in gelatiniseerde vorm
- Lambertus Sylvius, die zes jaar later benoemd zou worden tot conrector van de
Latijnse school in Dordrecht. Een merkwaardig man: veelschrijver en veelweter,
beoefenaar van vrijwel alle literaire genres, onvermoeibaar vertaler, geschiedschrijver,
popularisator. In het algemeen is hij een beter prozaïst dan dichter, maar ook in zijn
poëzie weet hij toch altijd een zeker peil te handhaven, nooit verrassend maar ook
nooit uitgesproken slecht. Tot de belangrijkste van zijn talloze publikaties behoren:
de eerste Nederlandse vertaling van Cervantes' meesterwerk onder de titel Den
verstandigen vroomen ridder Don Quichot de la Mancha (1657), en zijn vervolg op
Aitzema's Saken van Staet en Oorlogh onder de titel Historien onses tyds (1685).
Daarnaast moeten nog genoemd worden zijn twee arcadische raam-vertellingen
Dordrechtsche Arcadia (1662) en Zuydthollandtsche Thessalia (1663), die een groot
aantal vertaalde novellen bevatten en stellig de moeite van een nadere bestudering
ten volle waard zijn.

(6) In 1635 schreef Lescaille een sonnet op Vondel's vertaling van Hugo de Groot's
Sophompaneas, dat achter de uitgave van die vertaling werd afgedrukt. In 1660 stond Vondel
hem een aantal van zijn kleinere gedichten af, ter opname in de bloemlezing Hollantsche
Parnas. Jacob's dochter Katharina werd door Vondel vanaf 1660 - zij was toen elf jaar - bij
haar dichtoefeningen gesteund en behoorde later tot de vrienden van diens laatste levensjaren.
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Tot de verdiensten van Lambert van Bos behoort ook het feit, dat hij de eerste
17de-eeuwer is geweest die oorspronkelijke Nederlandse epen schreef, vier in totaal.
Aan het epos over Baeto waren er twee voorafgegaan: de Belgias, gewijd aan de
beginjaren van de oorlog tegen Spanje en lopend van 1568 tot het vertrek van Alva
in 1573, en de Mauritias die in drie zangen de slag bij Nieuwpoort behandelt. Veel
later, in 1661, zou daarop nog de Britannias volgen, een epische vreugdezang op het
herstel van de Stuarts op de Engelse troon, en verreweg het zwakste van de vier
heldendichten.
De titel van Van Bos' Baeto-epos luidt: Batavias, // of // Batavische Aeneas; //
Spreeckende // vande Hollantsche beginselen; // Op de wijse der oude en moderne
Ita- // liaensche Poëten voorgestelt, en // in VI Boecken verdeelt. Het heeft nooit een
herdruk beleefd en is in de loop der jaren in volslagen vergetelheid geraakt. In de
grote handboeken over onze literatuur heb ik het alleen vermeld gevonden bij Kalff,
en dan nog maar heel terloops, als ‘een soort van heldendicht over Bato’(7). Ik wil
trachten U ervan te overtuigen, dat ik niet geheel ten onrechte het stof der vergetelheid
vandaag voor U van dit boekje wegblaas.
Het meest merkwaardige in de titel van de Batavias is ongetwijfeld, dat er niet
alleen verwezen wordt naar de oude, maar ook naar de moderne Italiaanse dichters.
Een dergelijke uitdrukkelijke aankondiging is mij in onze literatuur van elders niet
bekend. Overigens moet zij wel met een korreltje zout worden genomen: Van Bos
blijkt hier te hebben geamplificeerd! Het gaat tenslotte slechts om één ‘oude’ en om
één ‘moderne’ Italiaanse poëet, respectievelijk Vergilius in de Aeneis en Tasso in de
Gerusalemme Liberata. Hoogstens zou men kunnen zeggen, dat er bij Van Bos achter
de Aeneis ook nog een vleugje invloed van de Odyssee merkbaar is, en achter de
Gerusalemme een soortgelijk vleugje van de Orlando Furioso; maar méér dan
vleugjes zijn het niet. Vergilius is veruit Van Bos' belangrijkste voorbeeld geweest,
zoals trouwens te verwachten viel op grond van de subtitel ‘Batavische Aeneas’. De
avonturen van Baeto zijn dan ook in de eerste plaats een variërende herhaling van
die van Aeneas. Aan Tasso is minder ontleend; Van Bos richt zich echter bij voorkeur
naar hem, wanneer het om gevechten en strijd-episoden gaat, al speelt ook daar wel
eens een herinnering aan Vergilius doorheen. Omgekeerd komt

(7) G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde IV (Groningen, 1909), blz. 435.
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Tasso ook wel eens buiten de strijd-episoden als model om de hoek kijken, met name
om een stukje magie aan het epos bij te dragen. Voor zover ik heb kunnen nagaan,
neemt Van Bos slechts een heel enkele maal - bij de imitatie van beroemde passages
- zijn beide voorbeelden letterlijk over, zij het uiteraard in vertaling. Verder varieert,
amplificeert, bekort en hergroepeert hij naar eigen goeddunken en welbehagen.
Bovendien voegt hij allerlei toe, dat noch bij Vergilius noch bij Tasso terug te vinden
is, zowel hele episoden als onderdelen daarvan.
Met zijn combinatie van ‘de wijse der oude en moderne Italiaensche Poëten’ staat
Van Bos overigens niet alleen. Het is een algemeen verschijnsel in West-Europa, al
wordt er door de auteurs gewoonlijk nièt de aandacht op gevestigd. In onze literatuur
zal Vondel in zijn Joannes de Boetgezant van 1662 precies hetzelfde doen als Van
Bos: zich zowel Vergilius als Tasso ten voorbeeld kiezen en beiden imiteren, zij het
minder uiterlijk en oppervlakkig dan zijn voorganger. In Frankrijk was de Pléiade
al in de tweede helft van de 16de eeuw Van Bos voorgegaan. In een mooie studie
heeft Joseph Vianey erop gewezen, dat zowel in de Franciade van Ronsard als in de
Judit van Du Bartas de invloed van Ariosto's Orlando Furioso onmiskenbaar is, met
name in de weergave van gevechten en strijd-scènes(8). Dat het hier om Ariosto gaat
en niet om Tasso, maakt geen principieel verschil en is eenvoudig een kwestie van
historische ontwikkeling. Toen Ronsard en Du Bartas hun epen schreven, was de
Gerusalemme Liberata nog niet verschenen en de Orlando Furioso nog niet definitief
als epos verworpen. Bovendien heeft Tasso, toen hij trachtte met zijn eigen epos een
aanvaardbaar compromis te leveren voor de tegenstelling tussen romanzo en epos
(Ariosto en Vergilius), zich juist in de gevechtsscènes het meest bij het voorbeeld
van Ariosto aangesloten.
Doordat ook hij speciaal in de strijd-episoden Tasso volgde, staat Van Bos in 1648
merkwaardigerwijze dichter bij de Pléiade en Du Bartas dan bij de Vondel van 1662,
die voor zijn Joannes aan Tasso niet de gevechten ontleende, maar le merveilleux
chrétien.
Het Eerste Boek van de Batavias volgt de Aeneis op de voet. In het derde jaar van
zijn omzwervingen wordt de vloot van Baeto bij de kust van West-Friesland door
noodweer overvallen. Hij bidt om uitkomst en wordt verhoord. Als de storm is
uitgewoed, geeft hij bevel

(8) Joseph Vianey, L'Arioste et la Pléiade, in: Bulletin Italien, tome I (1901), blz. 295-317; men
zie vooral blz. 302 vv. en 307 vv.
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naar land te varen. Daar gaat hij in het bos op jacht en treft met zijn pijlen drie herten:
voldoende om zijn mannen van de nodige leeftocht te voorzien. De volgende morgen
gaat hij ‘met zijn beminden Ludewijck’ (blz. 8) het land verkennen. Zij ontmoeten
‘een jonge jaegerin’, van wie Baeto niet weet of hij haar als mens dan wel als godin
of bosnimf moet aanspreken, maar aan wie hij het toch waagt te vragen: ‘wat lant is
dit?’. Het antwoord luidt: ik ben geen goddelijke eer waardig en slechts de onderdane
van een koningin die toverkracht bezit (blz. 9). Zonder nadere precisering gaat de
jageres dan haars weegs, het aan Baeto en Ludewijck zelf overlatend te ontdekken
wie die koningin is en hoe haar land heet. Even later zien de beide mannen een stad
in aanbouw voor zich liggen; ieder is er druk en ijverig aan het werk. Zij vragen de
koningin - die Medea blijkt te heten - verlof ‘Ons schepen afgeslooft en weerloos
boven dien // Een weynich aen u strant en oever te versien’ (blz. 15). Medea reageert
op dit verzoek zo gunstig als het maar kan. Zij nodigt de twee mannen in haar paleis,
stuurt ‘wijn en voorraet’ naar hun metgezellen op het strand, en laat voor haar gasten
een maaltijd bereiden. Aan die maaltijd vraagt zij dan om het verhaal van Baeto's
lotgevallen.
Wie de Aeneis ook maar enigszins kent, ziet onmiddellijk de bijna volstrekte
overeenkomst. Alleen laat Van Bos alle gedeelten weg, die te maken hebben met
goden-overleg en goden-verschijningen, wat een aanzienlijke bekorting van zijn
fabula betekent. Verder volgt Baeto echter vrijwel stap voor stap het spoor van
Aeneas: noodweer op zee, gebed, behouden landing, de herten als leeftocht voor zijn
mannen, de verkenning van de streek in gezelschap van slechts één makker, de
ontmoeting met de jageres, de stad in aanbouw, de vriendelijke ontvangst door de
koningin, de maaltijd. Het verhaal zit goed in elkaar - op één uitzondering na.
Die uitzondering betreft de ontmoeting met de jageres. Het gaat hier om zó'n
beroemde passage uit de Aeneis, dat Van Bos ze in geen geval wilde missen en in
de formulering van Baeto's begroeting de Latijnse tekst nagenoeg letterlijk overneemt:
‘...gegroet o schoone Maecht, // 't Zy dat gy sterflijck zijt en van een menschlijck
wesen // Beneffens ons, of dat gy hooger opgereesen // In glory, Godlijckheyt in deze
schijn besluyt’ (blz. 8). Maar de onzekerheid van Baeto heeft geen enkele achtergrond
en geen enkele zin. In de Aeneis is dat anders. Daar is de jageres - en Vergilius laat
dat Aeneas aanvoelen - een godin in mensengedaante: Venus die gekomen is om
haar zoon te helpen. De ontmoeting blijkt daar dan ook functioneel; Venus vertelt
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Aeneas alles wat hij van Dido moet weten om goed voorbereid te zijn op een
confrontatie met haar. Bij Van Bos daarentegen ontmoet Baeto slechts een
willekeurige jageres. Zijn wijze van begroeting wordt daardoor een overdreven en
veel te lang uitgesponnen compliment. Daar komt nog bij, dat in de Batavias de
ontmoeting nièt functioneel is: de jageres geeft geen enkele nuttige inlichting, zelfs
niet de naam van het land! Baeto en Ludewijck zijn na haar vertrek nog precies even
onwetend als tevoren. De hele episode zou zonder bezwaar achterwege hebben
kunnen blijven; wat betekent dat Van Bos hier een structurele fout heeft gemaakt.
De toverkracht van de Westfriese koningin is niet aan Vergilius ontleend, maar
aan Tasso bij wie de magie zulk een dominerende rol speelt. Van Bos heeft
ongetwijfeld de tovenares Armida voor ogen gehad, die in de Gerusalemme door
haar toverkunsten de held Reinout tot haar slaafse minnaar weet te maken. De naam
‘Medea’ past bij die magische vermogens. Maar toch heeft Van Bos die naam niet
in de eerste plaats op grond dáárvan gekozen. Primair was een andere overweging!
Hij had de naam ‘Medea’ nodig, omdat die hem de gelegenheid bood verband te
leggen tussen de koningin en de stad die zij bouwde en die háár naam zou dragen:
Medemblik!
De tweede helft van het Eerste Boek en het gehele Tweede Boek brengen dan naar Vergiliaans voorbeeld - het verhaal van Baeto over zijn lotgevallen tot aan de
landing op de kust van Medea. Hij en de zijnen zijn afkomstig uit een vaderland aan
de Donau, waar zij in vrede leefden, totdat de tyran Handolph aan het bewind kwam.
Deze legde zijn onderdanen zulke ondraaglijke belastingen op ‘Dats' haer verstouten
sich daer tegens aen te stellen’ (blz. 12). Die zware belastingdruk doet vermoeden,
dat Van Bos hier aan Philips II heeft gedacht en de strijd van Baeto tegen Handolph's
tyrannie beschouwd wil zien als een praefiguratie van het Nederlandse verzet tegen
Spanje. Hoe dit ook zij, ‘het beste deel des volcks’ (blz. 12) verschanst zich onder
Baeto's leiding in een sterke vesting, waarvoor Handolph dan het beleg komt slaan.
En nu volgt een kleurig relaas van uitvallen en overvallen en veldslagen, waarvan
de details telkens weer op de Gerusalemme Liberata blijken te berusten.
Kortheidshalve volsta ik met één enkel voorbeeld. Bij Tasso heeft in een grote veldslag
de aanvoerder van de Saracenen, Soliman, de vijf zonen van de Christen-ridder Latino
gedood. In razende wanhoop stort de vader - ‘Il padre (ah non piú padre!..)’; Ger.
Lib. IX, st. 35,1 - zich op Soliman, maar slechts om ook zelf aan diens zwaard ten
offer te vallen. Bij Van Bos heeft Baeto
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de plaats van Soliman ingenomen, zodat de sympathie van de lezer wat minder naar
de ongelukkige vader uitgaat. Die vader onderneemt met zijn vijf zonen een aanval
op Baeto; deze raakt gewond, maar slaagt er desondanks in, één voor één de vijf
zonen te doden. Dan blijft nog alleen over ‘Den ouden vaeder, nu eylaes geen vaeder
meer’ (blz. 25), die zich met volkomen doodsverachting op Baeto stort en daarbij
ook zelf de dood vindt.
Om een einde te maken aan de burgeroorlog, waarin geen van de beide partijen
een beslissend voordeel weet te behalen, daagt Handolph tenslotte Baeto uit tot een
tweegevecht; wie in leven blijft, zal koning zijn over land en volk. Met enkele kleine
Tassoniaanse variaties volgt Van Bos bij de beschrijving van dit duel weer nauwkeurig
Vergilius: het tweegevecht tussen Aeneas en Turnus aan het einde van het laatste
boek van de Aeneis. En evenals Aeneas overwint natuurlijk Baeto.
Zo wordt dus Baeto koning, maar hij heeft niet lang pleizier van zijn koningschap.
Het land wordt geteisterd door mislukte oogsten, hongersnood, een pestepidemie.
Ten einde raad wendt Baeto zich tot het orakel van Pan, dat hem antwoordt: ‘Verlaet
dit lant, en kiest een ander tot u woon, // Daer beter uwe naem opwassen mach en
bloeyen..’ (blz. 34). Hij gehoorzaamt, en met een groot deel van zijn volk trekt hij
uit zijn vaderland, na een droevig afscheid van de achterblijvenden. - Bij dit alles
treedt hij opnieuw in de voetsporen van Aeneas. Ook deze had immers honger en
pest de zijnen zien teisteren, toen hij zich - op grond van de onjuiste interpretatie van
een orakelspreuk - op Kreta had gevestigd en daar zijn stad was gaan bouwen; ook
hem was toen aangezegd dat de goden hem niet dáár wensten, maar in een ander
land. (Aen. III, 137-171). En Baetos afscheid van de achterblijvenden loopt parallel
met dat van Aeneas, als een deel van de zijnen bij koning Acestes op Sicilië moet
achterblijven, omdat er geen schepen genoeg meer zijn om allen verder te voeren
(Aen. V, 762-769).
Na de uittocht uit hun vaderland komen Baeto en de zijnen terecht in het land der
Catten, en worden daar ‘meewaerdelijck ontfangen’ (blz. 35) door koning Catmeer,
gastvriend van Baeto's gestorven vader Metellus. Aan een verblijf van Baeto bij de
Catten viel voor Van Bos niet te ontkomen: zo wilde het nu eenmaal de mythe(9), nog
versterkt door het gebruik dat Hooft daarvan had gemaakt in zijn

(9) Zie de Inleiding van F. Veenstra op zijn uitgave van Hooft's Baeto (Zwolse Drukken en
Herdrukken nr. 11; Zwolle 1954), blz. 66-67.
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Baeto; de koningsnaam Catmeer is zonder twijfel aan deze tragedie ontleend.
Baeto mag zich met zijn volgelingen in Catmeer's rijk vestigen, zoals Aeneas dat
mocht in het rijk van koning Acestes (Aen. V). Maar na ‘een ruymen tijt [...] aldaer
in vreed en rust’ (blz. 36) wordt hij weer voortgejaagd. Zoals de geest van Anchises
op Sicilië aan Aeneas verscheen om hem aan te sporen verder te trekken naar het
voor hem bestemde land (Aen. V, 721-745), zo verschijnt hèm de geest van zijn vader
Metellus en houdt hem de wil des hemels voor. Als Baeto daarop het orakel van
Apollo raadpleegt, verneemt hij eindelijk wáár de goden hem willen hebben. Onder
het sidderen en beven van de gehele tempel - Aeneas had datzelfde op Delos
meegemaakt (Aen. III, 84-98) - geeft Apollo als Baeto's einddoel aan ‘'t Eylant dat
naer u sich Betuw noemen laet’ (blz. 38). Catmeer weet gelukkig waar dat eiland
ligt: niet zo heel ver weg, en het best bereikbaar per schip. De rivier de Weser zal
Baeto moeiteloos naar zee voeren, en vanuit die zee zal hij het eiland wel vinden.
De Catten helpen mee met de voorbereidingen voor de tocht, en binnen drie maanden:
‘Sie daer een kleene vloot de groene strant(10) bekleeden, // Van seylen touwen en
van waepenen versien’ (blz. 39). Afscheid van Catmeer en zijn volk; een rustige
tocht langs de Weser; eindelijk de zee, waar hen de storm overviel die hen naar de
kust van Medea's rijk voerde.
De eerste helft van het Derde Boek is naar mijn mening het best geslaagde deel
van de Batavias. Zij bevat de ‘Batavische’ aequivalent van de liefdesgeschiedenis
tussen Aeneas en Dido. Maar veel meer dan in de beide vorige boeken gaat Van Bos
hier een eigen weg. Tot nu toe had hij òf een episode uit de Aeneis nagevolgd of een
uit de Gerusalemme. Maar nu gaat hij vrijer te werk door tegelijkertijd aan beide
voorbeelden te ontlenen. Hij maakt van de verliefde Medea een amalgaam van
enerzijds Dido, anderzijds de tovenares Armida (maar zonder haar schoonheid). En
hij doet dat op bijzonder originele manier! Zijn Medea is niet jong en mooi meer,
maar verkeert ‘in d'herrefst’ van haar dagen (blz. 40): zij heeft niets meer dat Baeto
verliefd op haar zou kunnen doen worden. Daarom besluit zij gebruik te maken van
haar toverkunst. Zorgvuldig bereidt zij uit de as van kruiden en beenderen een
toverpoeder, dat zij de slapende Baeto in het hart blaast en over de ogen strijkt.
Onmiddellijk begint de held

(10) de groene strant: de rivier-oever.
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erotisch van haar te dromen. En de volgende morgen ziet hij Medea niet meer als
een vrouw van gevorderde middelbare leeftijd, maar als ‘sijn soet en lecker
welbehaegen’ (blz. 42) aan wie hij restloos zijn hart verliest. Hij vergeet alles voor
haar. In weelde en ledigheid brengen de gelieven hun dagen door; in hun nachten:
‘Wat minnefeesten gaet de lust niet toebereyen! // Wat handel pleecht men op en
onder sije spreyen..’ (blz. 43). Duidelijk herkenbaar duikt in de van liefde bezeten
Baeto de gestalte op van Tasso's Reinout in de tovertuin van Armida!
Intussen heeft Baeto's broeder Salant de vloot weer zeilvaardig gemaakt. Alles is
klaar voor de afvaart, wind en weer zijn gunstig; maar de held weigert Medemblik
te verlaten. Dan ziet Salant in zijn slaap een verschijning: Mercurius, die hem de wil
der goden komt overbrengen. Men lette op de afwijking van de Aeneis! Dáár (Aen.
IV, 237-278) brengt Mercurius de boodschap van Jupiter aan Aeneas zelf over, hier
is er een tussenpersoon: Salant. Dat komt, doordat Van Bos op dit punt Tasso volgt.
Baeto is - anders dan Aeneas - immers in letterlijke zin betoverd, en kan pas weer
tot redelijk handelen komen als hij eerst wordt onttoverd. In de Gerusalemme moeten
de twee ridders, die waren uitgezonden om Reinout te zoeken, de betoverde held een
diamanten schild voorhouden om zich daarin te spiegelen. Bij Van Bos krijgt Salant
van Mercurius een olijftak om daarmee over de tover-blinde ogen van Baeto te
strijken. Het blijkt een uiterst effectief middel! De held hervindt zichzelf en gaat, in
gezelschap van Salant, op staande voet afscheid nemen van Medea. Hij ziet haar nu,
zoals zij werkelijk is: ‘Het hooft door ouderdom reets grijs en sonder haeren, // Het
vel vol rimpelen, de oogen ingevaeren // In 't hooft...’ (blz. 46). Medea reageert als
een razende Bacchante - zoals ook Dido bij Vergilius deed (Aen. IV, 300-304) -,
zodat Baeto haar maar aan zichzelf overlaat en ‘sich daedlick t'scheep begeeft’ (blz.
47). De vloot vaart uit; Medea stort zich van een rots in zee.
Op zijn schip wordt Baeto door schuldgevoel en berouw gekweld, vooral nadat
de schim van Medea hem vervloekend en dreigend in een droom is verschenen. Zijn
vriend Ludewijck tracht hem te troosten. Het is maar goed, dat zij uit Medemblik
vertrokken zijn! Wat zou Medea anders tegen haar ontrouwe minnaar hebben
uitgehaald: ‘De vrouwelijcke wraeck en hout noch maet noch spoor’ (blz. 49). Ter
illustratie daarvan vertelt hij Baeto een afschuwelijk verhaal van een vrouwenwraak
waarvan hij tijdens een patrouille-tocht gedurende de strijd tegen Handolph toevallig
het einde heeft meegemaakt. Het gaat
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om een vrouw, die haar ontrouwe echtgenoot na een laatste liefdesnacht doorsteekt
en hun beide kinderen voor zijn stervende ogen ‘op sijn lijf’ vermoordt. Ik bespaar
U de details, en beperk mij tot twee opmerkingen naar aanleiding van dit verhaal. In
de eerste plaats: het doden van de twee kinderen om zich te wreken voor de ontrouw
van de man herinnert sterk aan de wraak van Medea - die uit de Oudheid, niet die
uit Medemblik! - op Jason. Heeft Van Bos, uitgaande van de naam ‘Medea’, dit
verhaal verzonnen? Of maakt hij gebruik van de een of andere Spaanse of Italiaanse
novelle, al dan niet aangepast aan de situatie in zijn epos? Of spelen beide factoren
een rol? Het sensationele slot, als de geest van de vermoorde man de moordenares
wegvoert en doodt met dezelfde, nog van bloed druipende dolk die zij tegen hèm
heeft gebruikt, doet mij (gedeeltelijke) ontlening aan een novelle het meest
waarschijnlijk achten. - En als tweede punt: Ludewijck's verhaal is géén winst voor
de Batavias! Niet alleen detoneert het door zijn afwijkende griezelsfeer, maar
bovendien houdt het geen enkel verband met het eigenlijke epos. Het is een losse
episode: een verhaal in het verhaal, zoals wij die b.v. kennen uit de Orlando Furioso.
Van Bos laat hier de eenheid van handeling los op een manier die Tasso zich nooit
zou hebben veroorloofd. Hij keert als het ware terug van Tasso naar Ariosto!
De voortgang van de tijd gebiedt mij de laatste drie boeken van de Batavias globaler
te bespreken dan ik het de eerste helft deed. Dat is ook mogelijk, omdat U intussen
enigszins vertrouwd bent geraakt met de werkwijze van Van Bos.
In boek IV bereikt Baeto zijn voorlopig einddoel: de kust van Walcheren, waar
zijn broeder Salant zich zal moeten vestigen; ongeveer overeenkomend met het
bereiken van de Italiaanse kust door Aeneas. Door het hele boek heen is Vergilius
weer het grote voorbeeld. In het vermijden van de gevaarlijke Hontsbos herkennen
wij Aeneas' vermijding van de Charybdis (Aen. III, 558-560 en 682-686). Zoals de
Trojanen met angst en beven Polyphemus en andere reuzen waarnemen (Aen. III,
655-681), zo vluchten ook Baeto's mannen voor reuzen. Zoals Aeneas' stuurman
Palinurus verongelukt (Aen. V, 833-874), zo ook die van Baeto: Afterion. - Afwijkend
van de Aeneis is alleen het feit dat in de nacht na de landing op Walcheren Salant
met schip en al spoorloos verdwijnt: zoals in de Gerusalemme Reinout plotseling
onvindbaar is. - Maar dan wordt het weer Vergilius. Baeto laat een grafteken oprichten
ter nagedachtenis van zijn vader, zoals Aeneas offers brengt op het werkelijke graf
van Anchises (Aen. V, 75-79).
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Ook hij organiseert lijkspelen ter ere van de dode, en evenals in de Aeneis (V,
104-603) worden de wedstrijden uitvoerig beschreven. En tenslotte beleeft Baeto
zijn ontmoeting met de Sibylle, die hier Camilla heet. Ook Camilla voorzegt haar
cliënt de toekomst van zijn nageslacht, maar zij voert hem niet naar de onderwereld.
In plaats daarvan toont zij hem de komende heersers over zijn rijk in een spiegel. Zij
begint met graaf Dirk I van Holland - ‘Want Batavieren sich verandren metter tijt //
In Hollanders, wanneerse haer paelen breet en wijt // Uytbreyden gaen en vast
aenwassen in vermoogen’ (blz. 65) - en gaat door tot en met koning Filips II van
Spanje. Op deze volgt geen nieuwe heerser, maar een ‘t'saemverbonden Staet’ (blz.
72), die Spanje weet te overwinnen en tenslotte de vrede [van Munster] beleeft(11).
Boek V brengt een even wonderlijke als onverwachte overgang! Niet Baeto is
daarin de hoofdpersoon, maar Salant! Op een vroege morgen is deze weer even
plotseling terug als hij verdwenen is. Aan het feestmaal ter viering van dit blijde feit
doet hij het verhaal van zijn avonturen. Door onverklaarbare krachten - toverkrachten,
naar blijken zal - was zijn schip in de nacht van zijn anker geslagen en weggevoerd.
Ontmoeting met een zeerover! Na lange strijd wordt deze gedwongen zich overhaast
terug te trekken, met achterlating van talrijke doden en één gewonde. Bij het verbinden
van zijn wonden blijkt die gewonde echter een meisje! Hier onderbreekt Salant zijn
verhaal om dat meisje - Parthenia - zelf te laten vertellen, hoe zij op het zeeroversschip
was terecht gekomen. Opnieuw dus een verhaal in het verhaal, ditmaal zelfs van de
tweede graad! Ook hier is blijkbaar een sensationele novelle ingelast, die Van Bos
van elders kende of die hij heeft opgebouwd uit allerlei bekende motieven: een
liefdesgeschiedenis die begint met een soort Graf Houwelick als bij Cats, travestie
van de vluchtende gelieven, gevangenneming door zeerovers, verliefdheid van hun
hoofdman op Parthenia's minnaar Filinde die er in háár kleren uitziet als een ‘schoone
maecht’. Bij de aanval op Salant's schip had Parthenia - zij was immers een ‘man’ door een verwonding het bewustzijn verloren. Nu verkeert zij in dodelijke
ongerustheid over het lot van haar geliefde Filinde.
Dan zet Salant zijn verhaal weer voort. De onverklaarbare krachten hebben in
storm en noodweer zijn schip naar een soort haven in het

(11) Men herinnere zich, dat de Batavias in 1648 verscheen!
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Poolgebied gevoerd. Als hij met een aantal mannen op verkenning uittrekt, komt hij
terecht in het grotpaleis van de satyr en tovenaar Memminc, die - behalve in zijn
satyr-gestalte - sterk herinnert aan de bekeerde tovenaar (il mago) die bij Tasso aan
de twee ridders uitlegt hoe zij Reinout uit de macht van Armida kunnen bevrijden.
Het is Memminc's tovermacht, die Salant's schip naar het Noorden heeft getrokken.
Na een maaltijd(12), waarbij hij de kracht van zijn magie demonstreert, neemt de satyr
zijn gast mee naar een griezelige werken toverkamer, waar hij zowel Salant als
zichzelf bestrijkt met een bedwelmend ‘smeersel’. En dan beleeft Salant als in een
droom de tocht door de onderwereld, die Van Bos aan Baeto bij diens bezoek aan
de grot van Camilla had ontzegd. Met allerlei variaties ziet en hoort Salant ongeveer
hetzelfde als Aeneas in boek VI van de Aeneis. Alleen voor een revue van de
toekomstige heersers over de Batavieren is hier geen plaats meer: die had Baeto al
gezien in de spiegel van Camilla!
Na de tocht door het dodenrijk laat Memminc Salant weer terugkeren naar Baeto.
Het verhaal in het verhaal is beëindigd. Op zichzelf is dit boeiend genoeg en het
bevat enkele originele vondsten. Maar toch laat het onbevredigd. Niet alleen omdat
het voor de geschiedenis van Baeto in geen enkel opzicht functioneel is; ook als
zelfstandig verhaal blijft het in de lucht hangen. Er wordt nergens verklaard, waaròm
Memminc zijn toverkracht aanwendt om Salant's schip naar het Noorden te trekken,
waaròm hij deze de onderwereld toont, waaròm heel dit avontuur tenslotte nodig
was.
Nauwelijks heeft Salant zijn verhaal voltooid, of er volgt een nieuwe onderbreking.
Enkele van Baeto's mannen hebben in het bos ‘een maget schoon van leeden’ (blz.
98) gevonden, die zich daar probeerde te verbergen. Het blijkt de - altijd nog in
meisjeskleren gehulde - Filinde te zijn, de minnaar van Parthenia! Dat betekent
nògmaals een verhaal in het verhaal, als Filinde uitvoerig vertelt hoe hij aan de
zeerovers heeft weten te ontsnappen.
Dan komt eindelijk de hoofdhandeling weer op gang. Salant - wiens naam voortleeft
in die van het gewest Zeeland - begint met het bouwen van zijn stad in dit voor hem
bestemde land. Van Bos beschrijft de bouw naar het model van Vergilius in Aen. V,
755-758:

(12) Gedurende de beschrijving van die maaltijd gaat Boek V zonder duidelijke caesuur in Boek
VI over.
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de stichting van de stad Aceste op Sicilië door Aeneas. En zoals Aceste genoemd
wordt naar diens gastheer Acestes, zo wordt de stad van Salant genoemd naar diens
vader Metellus: Metelburch!
Al die activiteit wekt in Baeto de lust ook zijn eigen stad te gaan bouwen. Na een
smartelijk afscheid van de achterblijvende Salanders - weer naar Aen. V, 765-771 zet hij met de zijnen, tussen de eilanden door, koers naar het Oosten en bereikt veilig
de Betuwe. Bij een verkenning komt hij op een heuvel, vanwaar hij ‘Een kleenen
hoop van volck ten lesten kreech in 't ooch’ (blz. 103). Het is een groepje Geldersen,
‘door twist verdreven en verjaecht // Uyt onse landen, aen de andre sijd geleegen //
Van dese stroomen’ (blz. 103). Als de beide groepen zich met elkaar verstaan hebben,
vertellen de Geldersen uitvoerig - alwéér een verhaal in het verhaal! - hoe hun
vaderstad Gellere aan zijn naam gekomen is, en ook dit verhaal berust op een episode
uit de Aeneis (III, 209-255)(13). Vervolgens wijzen zij Baeto op diens verzoek een
geschikte plaats om aan de Rijn een stad te bouwen, en dadelijk gaat men aan het
werk. Maar ditmaal wordt er geen naam genoemd, zoals bij Medemblik en
Middelburg. Dat kon ook niet: aan de Zuidelijke oever van de Rijn heeft nooit een
stad van enige betekenis gelegen.
Ziedaar het Baeto-epos dat - in tegenstelling tot dat van Vondel - inderdaad
geschreven werd.
In het algemeen is Van Bos er vrij goed in geslaagd aan zijn ontleningen uit de
Aeneis en de Gerusalemme Liberata een eigen couleur locale te geven, terwijl zij
toch voor kenners van Vergilius en Tasso duidelijk herkenbaar blijven. Maar er
ontbreekt bij hem een achtergronds-structuur, die stevig genoeg is om alle
gebeurtenissen bijeen te houden en met elkaar in verband te doen staan. Bij Vergilius
wordt die achtergronds-structuur gevormd door de strijd tussen Venus en Juno, met
de stichting van Rome als inzet; bij Tasso is de verovering van Jeruzalem door de
Christenen de momentele inzet van de eeuwige kamp tussen Hemel en Hel. Het
ontbreken van een dergelijke achtergrond in de Batavias leidt ertoe, dat daar de
eenheid van handeling een

(13) De ontmoeting met de Geldersen is een verre ‘naboots’ van Aeneas' ontmoeting en
bondgenootschap met koning Evander, die al eerder uit Griekenland naar Italië was gekomen
en een stad had gesticht op de plaats van het latere Rome (Aen. VIII). Ook Evander vertelt
uitvoerig, wat er tevoren is gebeurd in en met de streek, waar zij zich bevinden; de inhoud
van dit verhaal neemt Van Bos echter niet over.
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eigenlijke basis mist en er verhalen worden ingelast die niet anders dan woekeringen
kunnen worden genoemd. In de eerste vier boeken is de hoofdhandeling nog
dynamisch genoeg om die woekeringen binnen de perken te houden; slechts éénmaal
lopen ze uit de hand, en wel in het ‘troost’-verhaal van Ludewijck aan Baeto na de
breuk met Medea. In de boeken V en VI daarentegen gaan de woekeringen domineren!
De avonturen van Salant, de liefdesgeschiedenis van Filinde en Parthenia, de
verklaring van de naam Gelre, dringen de lotgevallen van Baeto geheel op de
achtergrond. Trouwens: aan het einde van Boek IV is Baeto veilig op Walcheren
aangeland en op de verdere tocht naar de Betuwe wachten hem geen nieuwe
avonturen. Als Van Bos desondanks zijn epos van vier tot zes boeken wil doen
uitdijen, moèt hij dus wel zijn toevlucht nemen tot ‘episoden’. Wellicht heeft hij dit
met des te meer vrijmoedigheid gedaan, omdat hij de fundamentele (maar soms
weinig aan de dag tredende) eenheid in Tasso's epos niet heeft onderkend. In het
eerste deel van zijn epos - zo ben ik geneigd te veronderstellen - heeft hij de
(betrekkelijk) strakke lijn van Vergilius willen imiteren, in de laatste twee boeken
de veel lossere van Tasso - waarbij hij echter over het hoofd zag dat er bij de laatste
toch altijd een lijn blééf! Het is geen onhistorische evaluatie, als wij zijn epos op
grond daarvan als mislukt beschouwen. Ook zijn tijdgenoten stelden aan het
heldendicht de eis van innerlijke eenheid. Wanneer Vondel in zijn Parnasloof
inderdaad op de Batavias doelt, dan moet dit punt voor hem zwaar hebben gewogen!
Er zijn meer bezwaren tegen Van Bos aan te voeren. Zijn versificatie laat technisch
weinig te wensen over, maar de vaart van zijn alexandrijnen is de vaart van het
verhaal en niet die van een eigen leven. Bovendien werkt hij te snel en daardoor te
slordig. Ik geef daarvan een sprekend voorbeeld. In Boek II, als de burgeroorlog in
Baeto's land van herkomst beschreven wordt, rijdt op blz. 27 Handolph hoog ‘op sijn
strijtkaros verheven’ over het slagveld; één bladzij verder wordt hij - Van Bos heeft
de strijdkaros vergeten! - door Baeto uit het zadel geworpen.
De Batavias is, ondanks zijn betrekkelijke verdiensten, ongetwijfeld geen pretiosum
in onze literatuur. Maar even ontwijfelbaar is dit werk wèl een literair-historisch
curiosum, dat om zijn curiositeitswaarde verdient onttrokken te worden aan de
volledige vergetelheid waarin het is weggezakt. Het is - afgezien van Van Bos' Belgias
en Mauritias, die beide te historisch gebonden zijn om zich episch ten volle te kunnen
ontplooien - het eerste oorspronkelijke epos in de Nederlandse

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1971

26
Renaissance. En het is tevens de schakel tussen de reeks vertalingen van klassieke
epen (die reeds in de Rederijkerstijd begint) enerzijds, en anderzijds het klassicistische
epos dat met Vondel's Joannes de Boetgezant zijn intrede in de Nederlanden doet.
Maar het klassicistische epos is niet denkbaar zonder het Renaissancistische waaruit
het is voortgekomen. In het algemeen kan men zeggen, dat het Renaissancistische
epos, naarmate het aan oorspronkelijke spontaneïteit en exuberantie inboette, zichzelf
heeft gereglementeerd en gerationaliseerd tot het klassicistische; het verschil tussen
de twee springt dadelijk in het oog, als men Tasso's Gerusalemme Liberata naast de
Henriade van Voltaire legt. - Tot nu toe leek het, alsof wij moesten aannemen, dat
deze ontwikkeling zich geheel buiten de Nederlandse literatuur had voltrokken en
deze het stadium van het Renaissancistische epos had overgeslagen. Maar zo is het
niet. Dat stadium wordt - wel niet briljant, maar toch overtuigend - vertegenwoordigd
door de Batavias van Lambert van Bos.
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De invoering van het Nederlands in ambtelijke bescheiden in de 13de
eeuw(*)
door M. Gysseling
Lid van de Academie
Onderhavig overzicht berust op mijn Corpus der Middelnederlandse teksten tot 1300
(I: ambtelijke teksten), dat ruim 2.000 dokumenten bevat die in origineel of in
13de-eeuws afschrift bewaard zijn en dat denkelijk de volledigheid benadert. Om de
invoering van het Nederlands als ambtelijke schrijftaal na te gaan, zou men daarnaast
echter ook aan de in het Latijn, casu quo in het Frans gestelde bescheiden aandacht
moeten besteden. Onbeantwoord blijft bv. de vraag, of sommige kleinere
schepenbanken van meet af aan in het Nederlands geoorkond hebben, dan wel of
ook daar Latijnse oorkonden zijn voorafgegaan. Ook regionale verschillen zouden
zo duidelijker aan het licht komen. Zo bv. zijn te Brugge in het 4de kwart van de 13de
eeuw de oorkonden haast zonder uitzondering in het Nederlands, te Ieper in dezelfde
verhouding in het Frans, in oostelijk Brabant, in Limburg, Oost-Nederland en
Noordholland haast allemaal in het Latijn gesteld. Indien men het omvangrijke
goederenregister van Oudenbiezen (Limburg) buiten beschouwing liet, zou men, bij
het trekken van een lijn die Oostende, Oudenaarde, Geraardsbergen, Brussel,
Mechelen, Breda, Dordrecht en Den Haag nog zou insluiten, daarbinnen zeker 97%
van alle Middelnederlandse ambtelijke teksten in de 13de eeuw omvatten (of 98%
indien men tot Utrecht ging). Ook in de eerste helft van de 14de eeuw zou dit percent
weinig lager liggen. Het aldus omschreven gebied is de bakermat van de Nederlandse
schrijftaal. Als men bedenkt dat, tegenover de 2.000 stukken in dit kleine gebied,
het grote Duitse taalgebied in zijn geheel er slechts een 4.000 kan aan-

(*) Deze bijdrage was oorspronkelijk bestemd voor de feestbundel G.I. Lieftinck. Op verzoek
van de uitgever, die geen in het Nederlands gestelde teksten wenste op te nemen, heb ik
nadien een Duitse vertaling ingezonden. Daarom publiceer ik het Nederlandse origineel in
de Verslagen en Mededelingen.
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wijzen (vooral in het zuiden en westen gelokaliseerd), wordt het begrijpelijk dat het
Nederlands een zelfstandige cultuurtaal geworden is die zich, anders dan het
Nederduits, niet door het Hoogduits heeft laten opslorpen. Een van de drie
belangrijkste centra in dit gebied: Dordrecht, is vermoedelijk bij het ontstaan van
een algemeen Nederlands toonaangevend geweest. Het verhaaltje van de
opeenvolgende hegemonieën in het Nederlands mist veel grond.
De hierna opgegeven datums en aantallen zijn die van bewaarde originelen (omdat
onderzoek van de handen noodzakelijk is voor de lokalisering en ook omdat veel
zogezegde afschriften van vroege teksten in de volkstaal eigenlijk vertalingen zijn).
Ongetwijfeld is slechts een fractie tot ons gekomen van wat ooit geschreven werd.
Van veel 13de-eeuwse handen is bv. slechts één stuk bewaard: zij hebben toch meer
geschreven dan dat. Toch is deze leemte in de overlevering niet van aard om de
geldigheid van de algemene conclusies sterk aan te tasten. Precies daar waar het
meest overgebleven is, zijn ook het meest bewijzen voorhanden dat veel verloren is
gegaan (bv. tot zegelstaarten verknipte oorkonden te Brugge, verloren keuren en
rekeningen te Gent, verloren rekeningen te Dordrecht).
De beweging, om het Nederlands als ambtelijke schrijftaal aan te wenden, lijkt
uitgegaan te zijn van Gent. Als een eerste stap in die richting kan men beschouwen
het register van wettelijke passeringen van het Sint-Baafsdorp, van ± 1210 tot ± 1240,
ingelijfd in een gelijktijdig goederenregister van de Sint-Baafsabdij en door
verschillende monniken van die abdij geschreven in een Latijn dat doorspekt is met
Nederlandse woorden en zinsneden.
De eerste ambtelijke tekst die geheel in het Nederlands is, zijn de statuten van de
leprozerie te Gent van 1236, ook in een Latijnse versie bewaard en denkelijk
geschreven door de kapelaan van die instelling.
Daarop volgt een vertaling van de Latijnse keuren voor de stad Gent, geschreven
in 1237 of kort daarop door twee stadsklerken. Omstreeks 1240-60 heeft een andere
hand in hetzelfde register ook een advies van muntdeskundigen over een
munthervorming ingelast.
Van 1253 maart 17 dagtekent de oudste Gentse oorkonde in het Nederlands,
geschreven in de Sint-Baafsabdij. Kort daarop vangen ook de andere kerkelijke
instellingen te Gent aan: Sint-Janshospitaal 1260 dec. 25, begijnhof ter Ooie 1266
juni 19, Sint-Pietersabdij 1266-67 april, Sint-Elizabethbegijnhof 1267 mei,
Sint-Janskerk 1274 aug. 26, enz. Ook stadsklerken zijn bedrijvig; de belangrijkste
schreef 6 bewaarde stukken van 1278 mei 29-juni 4 tot 1298 okt. 6, o.m. het enige
tot ons
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gekomen fragment van een stadsrekening, 1280, en zelfs een oorkonde van de abdij
ter Hagen (Zuiddorpe) van 1280 feb. 25.
Heel merkwaardig zijn de statuten met ledenlijst van de broederschap van
Sint-Jacob in het Sint-Jacobsgodshuis, bewaard voor drie parochies, aangevangen
kort vóór 1270 aug. 22 en bijgehouden tot 1466. Vóór 1290 zijn de leden door talrijke
handen (vooral door de dekens, uit elke parochie vier, die hun functie slechts één
jaar uitoefenden?) op een chaotische wijze ingeschreven; deze registers zijn dus een
staalkaart van het schrift van talrijke Gentse poorters, waardoor meteen bewezen is
dat ze konden schrijven. Vanaf 1290 zijn nog slechts enkele handen aan het werk,
die de registers systematisch bijhouden.
Na Gent komt de landelijke schepenbank van Velzeke, met oorkonden vanaf 1249
mei. De eerste is hoogstwaarschijnlijk geschreven door ‘Gossuinus clericus de Faske,
Gossuinus de Fauseque clericus, Gosin de clerc’, die vermeld wordt in diverse
oorkonden van Velzeke van 1245 af en kort vóór 1 maart 1254 moet gestorven zijn.
Een Nederlandse oorkonde van 1252-53 april van Ieper is bewaard in facsimile.
Het Frans is overigens in deze stad officiële schrijftaal in de tweede helft van de 13de
eeuw. Helaas is te Ieper alle archief verbrand in de eerste wereldoorlog.
De eerste bewaarde Brugse oorkonde in het Nederlands is van 1262 nov. 7. In de
volgende jaren gaat Brugge in vlug tempo naar een haast volledige vernederlandsing
van de ambtelijke taal over, behalve wat de stadsrekeningen betreft, waar het Latijn
pas in 1302 door het Nederlands vervangen wordt. Van bij het begin laat Brugge
kwantitatief Gent verre achter zich: ruim twee derde van alle Middelnederlandse
ambtelijke teksten uit de 13de eeuw zijn te Brugge geschreven. Deze enorme massa
archief is te verklaren door de economische bloei van de stad, de rijkdom van haar
kerkelijke instellingen en ook door het feit dat de zetel van de uitgestrekte kasselrij
van het Vrije daar gevestigd was. De schepenbank van het Vrije had in de 2de helft
van de 13de eeuw geen scribent in vaste dienst, doch liet haar oorkonden haast
allemaal door diverse scribenten te Brugge, uitzonderlijk te Aardenburg of te
Oudenburg schrijven. Zeker meer dan honderd verschillende handen zijn te Brugge
bij de Middelnederlandse ambtelijke teksten tot 1300 te onderscheiden. Enkele zijn
beroepsschrijvers, die voor allerhande opdrachtgevers werken. Twee van hen zijn
bijzonder productief geweest: de ene schreef 85 stukken van 1273 feb. 11 tot 1295
nov. 5, de andere 146 stukken van 1279 feb. 17 tot 1300 nov. 19; tweemaal,
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op 24 okt. 1282 en 14 mei 1283, namen ze elk een deel van dezelfde oorkonde voor
hun rekening, zodat ze wellicht samen werkten. Het stadsbestuur had ook eigen, zelfs
gespecialiseerde klerken, bv. iemand die van 1299 sept. tot 1300 dec. 25 19 los- en
lijfrentebrieven opgesteld heeft. De schepenbank van het Sijseelse en de proosdij
van Sint-Donaas hadden een zelfde scribent in dienst, die van 1279 dec. tot 1300
okt. 28 48 stukken geschreven heeft. Ook schepenbanken uit de omgeving lieten hun
oorkonden soms te Brugge schrijven, vooral die van Oostkamp (1280 dec. 7 enz.).
Ook in alle kerkelijke instellingen te Brugge schreef men in het Nederlands:
Sint-Maria-Magdalenahospitaal 1266 nov. 6, Sint-Obrechtsbegijnhof 1268 juli 21,
de Wijngaard (ook een begijnhof) 1273 feb. 23, enz. Een monnik van Sint-Andries,
tevens archivaris van die abdij, schreef van 1282 maart 13 tot 1300 juli 23 29 stukken,
o.m. oorkonden voor die abdij uitgaande van schepenen van Gistel 1288 maart 23,
van Rozendaal (Noordbrabant) 1292 maart 27, van Eeklo 1292 april 17. Iemand van
het Sint-Janshospitaal, tevens archivaris aldaar, schreef 18 stukken van 1281 mei 10
tot 1296 juli 15, o.m. oorkonden voor dit hospitaal van schepenen van Gistel 1285
maart 4, van Eeklo 1289 sept. 21, van Zomergem 1294 nov. 6. Tweemaal is een
naam bekend: Jhan Wippe, kapelaan in Sint-Obrechtsbegijnhof, die 11 oorkonden
opstelde van 1281 juni 7 tot 1292 juni 22, en Clais Juedemare, van wiens hand de
draperiekeure van 1294 is.
In Vlaanderen is, na Brugge en Gent, Oudenaarde het belangrijkst. In het hospitaal
werden vanaf 1285 okt. 1 goederenregisters, vanaf 1287 maart 23 oorkonden in het
Nederlands geschreven. De poortersrol van Pamele begint op 24 juni 1291. Het
oudste poortersboek van de stad Oudenaarde, aangevangen op 16 aug. 1276, is echter
slechts bewaard in afschrift van 1312.
Geleidelijk gaan ook de kleinere schepenbanken tot oorkonding in het Nederlands
over: Hulst 1271, Aardenburg 1273 feb. 20, Oudenburg 1274 feb. 17, Aksel 1277
jan. 17, Maldegem 1277 okt. 5, Saaftinge 1279 mei 31, Damme 1280 sept. 28-okt.
5, Kaprijke 1281 juni 8, Aalst 1282 maart 6, Eeklo 1282 juni 21, Deinze 1282 okt.
20, Geraardsbergen 1283 juni 21 (ook schepenbanken en heren uit de omgeving
lieten hier hun oorkonden opstellen, bv. schepenen van Morenbroek te Ophasselt
1287 jan. 22, van Voorde 1296 mei, van Erwetegem 1296-97 maart, heer van
Zottegem 1293 nov., heer van Boelare 1297 feb.), Oostkamp 1288 maart 4, Oostburg
1289 nov. 29, Assenede 1290 april 6, Oostende 1292 mei 30, Gistel 1293 feb. 17,
Sluis 1294 maart 2, Torhout 1294 dec. 30, Veurne 1295 dec. 2, Boechoute 1296 feb.
26,
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Blankenberge 1298 april 7, Roeselare (schepenen van het Oostambacht van Ieper)
1298 okt. 14, Zottegem 1299 april 26.
Desgelijks allerhande kerkelijke instellingen buiten de grote steden: uithof te
Grauw 1260 maart 3, abdij Merkem 1268 jan. 19(?), abdij ter Doest 1275 mei 31,
abdij Oudenburg 1277 juli 17, abdij Nieuwenbosse te Heusden 1278 mei 5, kerk
Wondelgem 1280 juli (een goederenrol, door 9 achtereenvolgende handen bijgewerkt
tot eind 13de eeuw), uithof te Kloosterzande 1282 april 23, abdij Ninove 1287 ± juli
1, kapittel Dendermonde 1291 jan. 15, abdij Doornzele te Evergem 1291 mei,
Sint-Claraklooster te Gentbrugge 1293 juni 1, hospitaal Kortrijk 1294 okt. 12(?).
Nederlandse oorkonden uitgaande van adellijke heren, die niet geschreven zijn
door een klerk van bv. een schepenbank of door de kerkelijke instelling waarvoor
ze bestemd waren, zijn in Vlaanderen uiterst zeldzaam. Dat ze opgesteld zijn door
een klerk (de kapelaan?) van de edelman, is zo goed als zeker bij 3 oorkonden van
de heer van Nevele (1279 okt. 20 en 1284 jan., zelfde hand, verschillende
geadresseerden, en 1283 juni 27, nauw verwante hand) en waarschijnlijk bij 2
oorkonden van de heer van Wulfsberge te Oedelem (1275 mei 4 en 1275 mei, zelfde
hand), een oorkonde van de vrouw van Oostwinkel (1277 juli) en een van de heer
van Viane en Ophasselt (1288 aug. 19). Het haast volledig ontbreken van dergelijke
bescheiden is wellicht toe te schrijven aan het algemeen politiek en cultureel verval
van de Vlaamse adel in de 13de eeuw. Een Jacob van Maerlant die zijn brood verdient
als hofdichter van de heren van Rode te Snellegem, kan men zich dan ook moeilijk
voorstellen; overigens is 1262 nov. Marlant (te Zuienkerke) een leesfout voor Matlant.
In de kanselarij van de graven van Vlaanderen is de officiële schrijftaal het Frans.
Alleen 7 overeenkomsten van de graaf van Vlaanderen met die van Holland, 1299
maart 11 tot maart 27, samen 2 handen, en een oorkonde van de graaf voor Rase van
Bersele, een Zeeuws edelman, 1299 maart 31, van een van die handen, zijn in het
Nederlands. De grafelijke kanselarij oefent ook taaldwang uit op de ondergeschikte
ambtenaren: alleen een baljuwsrekening van Saaftinge, 1293 juli 28, en een rekening
van de grafelijke zetting in het Land van Aalst, 1295, zijn in het Nederlands.
Chronologisch zowel als kwantitatief volgt op Vlaanderen het graafschap
Holland-Zeeland. De eerste ambtelijke tekst in het Nederlands is hier de stadskeure
van Middelburg, 1254 maart 11, verleend door de graaf doch geschreven te
Middelburg. De overgrote massa van alle
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Middelnederlandse ambtelijke bescheiden uit de 13de eeuw in dit vorstendom is
herkomstig uit de stad Dordrecht of uit de grafelijke kanselarij te Den Haag, samen
minstens 80%.
In de 13de eeuw zijn de graven van Holland de enige vorsten in de Nederlanden
die het gebruik van het Nederlands als ambtelijke schrijftaal werkelijk bevorderd
hebben. Vanaf 1267 jan. 14 worden door klerken van de grafelijke kanselarij talrijke
Mnl. oorkonden geschreven; daarenboven een leenregister van 1280 en volgende
jaren. Sommige scribenten zijn bijzonder productief geweest, bv. een die van 1281
jan. 24 tot 1290 juli 6 15 bewaarde stukken geschreven heeft, een andere van 1284
juni 25 tot 1296 maart 26 33 stukken, een derde van 1289 jan. 20 tot 1297 nov. 25
14 stukken; beide eerstgenoemde hebben ook het leenregister grotendeels voor hun
rekening genomen. Blijkens hun dialectkenmerken zijn de scribenten uit allerlei
gewesten in Holland (vooral Zuidholland) en zelfs uit Utrecht herkomstig. Met name
bekend zijn Johannes de Durdrecht clericus, Arnoldus dictus ... clericus registri en
Petrus de Leyden clericus, die in nov. 1299 het oudste cartularium schreven,
eerstgenoemde ook 3 oorkonden van 1299 nov. 6 tot 1300 mei 21.
Ook veel oorkonden uitgaande van diverse personen of instellingen en bestemd
voor de graaf werden door scribenten uit de grafelijke kanselarij geschreven, bv.
bisschop van Utrecht 1281 jan. 24, heer van Borsele 1282 mei 9, hertog van Brabant
1285 nov. 11, heer van Woerden 1288 maart 21, heer van Wassenaar 1289 maart 1,
heer van Kuik 1290 maart 31, heer van Arkel 1290 april 18, schepenen van
Reimerswaal 1292 aug. 2, enz.
Uitzonderlijk belangrijk is Dordrecht, waar vanaf 1278 aug. 15 talrijke oorkonden
in het Nederlands geschreven werden, alsmede (toevallig bewaarde) stadsrekeningen
van 1284 tot 1287. Jan, klerk van Dordrecht, schreef van 1278 aug. 15 tot 1297 juli
25 24 oorkonden en rekeningen, een andere scribent 10 oorkonden en rekeningen
van 1284 tot 1293, een derde 6 stukken van 1289 maart 6 tot 1296 juli 30, een vierde
6 stukken van 1291 maart 24 tot 1295 juli 2, een vijfde 8 stukken van 1293 mei 13
tot 1294, enz. Dordtse stadsklerken schreven ook de keuren en privileges, door de
graaf verleend aan de stad, doch niet zijn verzoekschriften of bevelen. Ook de
schuldbrieven waarbij de schuldenaar (bv. de graaf van Holland) belooft bij
wanbetaling in gijzeling te zullen gaan te Dordrecht, werden door een Dordts scribent
opgesteld.
Ook kleine schepenbanken gaan tot oorkonding in het Nederlands
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over: Schiedam 1287 jan. 7, Geertruidenberg 1287 aug. 28, Zieriksee 1293 sept. 9
(een stadsklerk van Zieriksee schreef 7 oorkonden van 1296 mei 1 tot 1300 mei 5,
o.m. van de graaf van Holland en van de domproost van Utrecht voor de stad), Leiden
1293 sept. 25, Schoonhoven 1297 aug. 8, Heusden (N.Br.) 1297 sept. 8.
Desgelijks allerhande kerkelijke instellingen: klooster Biezelinge 1281 juli 25,
abdij Rijnsburg 1294 sept. 22, kerk Waalwijk (N.Br.) 1295 mei 12, klooster
Leeuwenhorst 1296 juni 29, klooster Koningsveld 1297 okt. 10, kerk Naaldwijk
1299 aug. 9, abdij Egmond 1300 nov. 2, abdij Middelburg 1284 sept. 29.
Overeenkomstig hun grote politieke macht spelen ook de Hollandse edelen een
belangrijke rol bij de oorkonding in de volkstaal. Zo bv. zijn een codicil bij een
testament van 1282 mei 15 van Gerard, ridder van Wateringen, en een oorkonde van
dezelfde van 1287 aug. 12, van dezelfde hand, die bijgevolg zo goed als zeker
Willaem, kapelaan van die ridder, is. Andere voorbeelden zijn: heer van Wassenaar
1271-72 maart 18, heer van Teilinge 1275 april 26, heer van Arkel 1284 april 11,
heer van Haastrecht 1289 dec. 30, heer van Heemskerk 1292 sept. 21, heer van de
Lek 1293 dec. 21, enz.
Utrecht is als een verlengstuk van Holland te beschouwen. De eerste Utrechtse
oorkonde in het Nederlands is van 1278 aug. 28 (van Stichtse edelen voor de graaf
van Holland, Utrechts blijkens de taalvormen). Vervolgens Sint-Janskapittel 1285
okt. 27, Duitse Orde, stad, enz. Twee Utrechtse oorkonden van 1279 nov. 7 en 1285
okt. 12 zijn evenwel falsa van denkelijk 1372. Bij de Stichtse edelen o.m. nog heer
van Vianen 1289 na nov. 18. De stad Amersfoort vangt aan in 1300 nov. 21.
Het hertogdom Brabant bekleedt de derde plaats. De eerste oorkonden in het
Nederlands zijn hier: gasthuis te Kortenberg 1266-67 maart en schepenen van Lubbeek
1267 maart 12 (gelijktijdig afschrift). Een zeer belangrijke rol hebben twee machtige
adellijke geslachten gespeeld: de heren van Breda en de Bertouts van Mechelen. In
tegenstelling met Vlaanderen en Holland houden de grote steden, vooral Brussel en
Leuven, langer aan het Latijn vast dan de kleine schepenbanken. Kwantitatief staan
in de 13de eeuw Mechelen, Breda en Grimbergen vooraan.
Van de heren van Breda zijn er heel wat oorkonden in het Nederlands vanaf 1269
mei 1.
Mechelen bezit een Nederlandse weverskeure van 1270 sept. 29. Van de Bertouts,
heren van Mechelen, zijn er Nederlandse oorkonden vanaf
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1271 (en van hun verwanten, de heren van Duffel, vanaf 1284 nov. 3); ook Willem
van Affligem, auteur van Sente Lutgart, was een Bertout. De schepenen van de Heide,
Nieuwland en Nekkerspoel, die hun stukken door een gemeenschappelijke klerk
laten opstellen, oorkonden in het Nederlands vanaf 1282: een eerste klerk schrijft er
19 van 1282 april 23 tot 1291 juni 21, zijn opvolger 14 van 1292 dec. 23 tot 1299
april 26. De stadsschepenen daarentegen wenden in dezelfde tijd verder het Latijn
aan. In het begijnhof schrijft men in het Nederlands vanaf 1283 juni 5.
Grimbergen vangt aan met een dorpskeure van 1275 (uitgegeven door E.M. Meijers,
nu zoek). Er zijn oorkonden van de schepenen vanaf 1289 juli 10. Grimbergse
scribenten schrijven ook voor naburige schepenbanken, bv. Meise 1292 juni 4. Het
eerste Nederlandse stuk in de abdij is van 1296 jan. 10.
Te Brussel zijn er 3 oorkonden van dezelfde hand van 1276 juli 27 tot 1277 juni
11.
Antwerpen begint misschien in 1277 juli 4 en zeker in 1285 sept. 29.
Bij de landelijke schepenbanken is de volgorde: Rumst 1280 mei 5, Meldert bij
Tienen 12[8]7 april 27 (één stuk, bewaard in vidimus van schepenen van Tienen
1290 jan. 14, eveneens Nederlands), Perk 1287 nov. 11, Ledeberg te Pamel 1289
dec. 18, Sint-Pieters-Leeuw 1291 mei, Tervuren 1294 jan. 31, Erps 1294 jan. 26-feb.
1 (het eerste stuk van deze hand in opdracht van laten van Weerde), Wolvertem 1294
april 15, Willebroek 1296 jan. 22, Eppegem 1296 okt. 12, Dilbeek 1296 okt. 21,
Sint-Genesius-Rode 1297 mei, Laken 1298 jan. 25, Leefdaal 1298 feb. 16, Asse 1299
juli 16.
Kerkelijke instellingen: Sint-Bernardsabdij te Hemiksem 1295 juni 19, hospitaal
Asse 1299 maart 22, abdij Vorst 1299.
In de hertogelijke kanselarij is er een klerk die 5 oorkonden geschreven heeft van
1290 april 22 tot 1292 mei 24; de eerste is, eigenaardig genoeg, van de graaf van
Holland voor de stad Grave. Andere Nederlandse oorkonden uitgaande van de hertog
werden niet in zijn kanselarij, doch door de geadresseerde (bv. gasthuis Antwerpen,
abdij Grimbergen) opgesteld.
De Belgische provincie Limburg kan bogen op een zeer omvangrijk
goederenregister van de kommanderij Oudenbiezen te Rijkhoven, aangevangen in
1280 april 22-28. Daarnaast is in het gehele oosten van het Nederlandse taalgebied
de oogst aan oorkonden in de volkstaal in de 13de eeuw bijzonder schraal. In de
huidige provincies Limburg zijn er 4 oorkonden van schepenen van Sint-Pieter bij
Maastricht, 1294 maart
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7 tot mei 9, zelfde hand, en telkens een van kapittel Tongeren (?) 1277 aug. 15, vrouw
van Kranendonk voor klooster Keizerbos te Neer 1290, heer van Stein 1293 maart
28 en stad Maastricht 1299 mei 13. Er is een oorkonde van de heer van Kuik 1286
okt. 31 en een van een edelman te Deventer 1300 aug. 31. Twee vrijgeleidebrieven
van 1300 jan. 11 van de graaf van Holland voor de poorters van Zutfen resp.
Harderwijk zijn, blijkens het insmokkelen van oostelijke taalvormen, een Zutfens
afschrift van een Hollands model van 1297 mei 21 (gelijkaardige vrijgeleidebrief
van graaf van Holland voor Zutfen). Tenslotte zijn er in het Nederrijnse gebied een
oorkonde van de heer van Heinsberg voor het gasthuis aldaar 1286 aug. 31, twee van
heer Luf van Kleef 1296 aug. 27 en 1298 okt. 22, en een van de graaf van Kleef van
1300 april 28. Een oorkonde van de graaf van Kleef voor de graaf van Holland van
1296 aug. 15 vertoont een mengelmoes van Hollandse en Kleefse vormen en is dus
denkelijk een Kleefs netschrift van een Hollands ontwerp.
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Mnl. stroot / strooi, en strolen (stro, strooien).
door A. van Loey
Lid van de Academie
De in de titel staande middelnederlandse woorden: znw. stroot, strooi en bnw. strolen
zijn nieuwnederlands znw. stro en bnw. strooien.
Uw alzijdige belangstelling kennende, Waarde Vriend Lieftinck, meen ik dat voor
iemand, die van huis uit een alom bekend beoefenaar van de middelnederlandse
palaeografie en de handschriftenkunde is en ook een van de schrijvers van de
onschatbare Bouwstoffen van het Middelnederlands Woordenboek, een bescheiden
poging tot verklaring van deze raadselachtige vormen wel niet onwelkom zal zijn.
Het hieronderstaande dan te Uwer ere!
J. Heinsius, in het Woordenboek der Nederlandsche Taal (16de deel, ao 1925, kol.
109) vermeldt s.v. stroo een bijvorm strooi (beide vormen reeds mnl.) en hij voegt
er aan toe: ‘in tal van vl. en brab. dialekten komt strood (stroot) voor’ (met
beschouwingen over de oorsprong hiervan, waarover straks nader).
Het ligt niet in mijn bedoeling (ook al wegens de beperkte plaatsruimte in deze
bijdrage) hier een taalkaart van stro aan te leggen. Laat ik slechts bijv. dit aanhalen:
stroot wordt vermeld door Lodewijk Lievevrouw-Coopman in zijn Gents
Woordenboek (1952, blz. 1398 v.; reeds vindplaats a. 1550), door Leo Goemans in
zijn Leuvensch Taaleigen (1954, blz. 411), door J.L. Pauwels in zijn Dialect van
Aarschot (1958, o.m. blz. 142 ‘stropijl’, stroot naast stro, als collectief).
De taalgeografie van de vormen van stro dan daar latend, wil ik veeleer nagaan,
hoe men de slotklank van strooi en stroot kan verklaren. Die slotklanken zijn in een
jongere periode ontstaan, ze kunnen niet behoren tot een relictvorm uit een oudere
germaanse periode: de overgeleverde vormen immers vertonen geen spoor van j of
d (oudnederfrank., oud- en middelnederduits, oud- en middelhoogduits strô, oudfries
strê, oudengels stréaw, stréa; oudnoors strá). De oudgermaanse stam is strawa(Sigmund Feist, Vgl. Wtb. der got. Sprache, 456), die men met zijn w terugvindt in
ohd. genitief strawes, in mnl. dat. strouwe (Sp. Hist. IV, 2, 45, 34).
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De vormen strooi, stroot zijn, zover ik zie, tot het nederlands taalgebied beperkt. Dat
het jongere vormen zijn blijkt uit het feit, dat ze in latere bronnen eerst voorkomen.
Als eerste attestatie kan men, voor s t r o o i , een vindplaats van 1336 aanhalen uit
de Keure van Hazebroek (ed. E. Gailliard) 4. 499: een bussel stroys, en een vindplaats
van 1321 sacke vul stroys in hs A van de Rijmbijbel r. 28784 (var. hs D midden 14de
e.: vul strois), beide westvlaams dus. De overige vindplaatsen (een zevental) met
strooi stammen allemaal uit de 15de eeuw of later (zie Mnl W 7, 2328-31, 2342,
2345), uit verschillende streken, wat nog niet bewijst dat strooi van West-Vlaanderen
zou zijn uitgestraald.
Van s t r o o t zijn de vindplaatsen minder talrijk en haast allemaal vrij jong (zie
Mnl W 7. 2328): Leuven ca. 1500 van stroode om de voors. peckvate te ontsteken
(Bouwst. 1299.10n), Gent 1465 decken met stroode (Bouwst. 355.158), Antwerpen
1503 een coedtse... van stroode (Bouwst. 390.44), waaraan men nog kan toevoegen:
Leuven 1523 allet stroot, 1537 xvj mandelen roggen stroots, 1518 zesse hoepen
stroets bolsters(1). Ouder zijn wel, in West-Vlaanderen alweer, a. 1384-1407 van coste
ydaen ten belefroite, ende ter clocke, onder in lamptesmoute, lanternen, linen, stroit
ende andere dinghen(2) en jonger, ao 9 sept. 1535 huusen met stroode ghedect zynde(3)
Uit deze excerpten met strooi en stroot blijkt voldoende, dat beide vormen eerst
in het laat-mnl. veelvuldiger voorkomen, voorts ook nog dat de mnl. vorm niet strode
is maar stroot, geflecteerd dat. strode.
Terwijl strooi als eerste lid in samenstellingen wel voorkomt (stroywisch, strooyzeill
Mnl W 7. 2345, 2342), is dat met stroot niet het geval, ook niet in het bnw. stroo-ijn.
Als strooi en stroot dan jongere formaties en uitsluitend nederlands zijn, moeten
ze uit intern-nederlandse verhoudingen verklaard worden.
Strooi heeft Van Helten (Mnl. Spr. § 101, blz. 159) verklaard als ‘kennelijk het
gevolg... van het verband, waarin men dit substant. bracht met het ww. stroeien’.
Van Haeringen (Etym. Wdb., Supple-

(1) Louis De Man, Bijdrage tot een systematisch glossarium van de Brabantse oorkondentaal.
Leuvens Archief van circa 1300 tot 1550. Deel I (1956), blz. 740, 744.
(2) L. Gilliodts - van Severen, Inventaire des chartes. Inventaire des Archives de la ville de
Bruges, t. 3, ao 1875, blz. 160, - Bouwstoffen Mnl W no 726.1).
(3) De Keure van Hazebroek van 1336. Met aanteekeningen en glossarium door E. Gailliard.
Gent, 1894-1905, deel 2, blz. 298.
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ment 164) ziet er in ‘invloed deels - en wel hoofdzakelijk - van h o o i , deels van
andere vocalisch eindigende znww. die meervoudvormen met i-diphtong hebben als
v l o [ o ] , k o e ’. Ik ga nog verder: men kan mede gerust denken aan invloed van mnl.
g l o y (dekstro, bedstro, bindstro, bestrooiing van vloeren), een frequent woord:
formeel en vooral semantisch verband dus.
En stroot?
J. Heinsius noemde (1925) de oorsprong onduidelijk: ‘men zou de dentaal willen
toeschrijven aan stroode... dat een “hypercorrecte” bijvorm (datief?) van stroo zou
kunnen zijn naar analogie van kwade naast kwa, goede naast goe enz. (“hypercorrecte
vervorming” van een datief strooie is onwaarschijnlijk omdat deze laatste weinig of
niet gebruikelijk schijnt te zijn geweest), maar het is de vraag of een zoo groote
invloed van de boekentaal op de volkstaal bij één enkel en bovendien zoo gewoon
woord mag worden aangenomen’.

strooie. - In verband met (dial. en mnl.) strooi naast stro merkt Van Haeringen
(Suppl., 164) aan: ‘of deze wisseling tussen vormen met en zonder i, gelijkend op
die welke men bij woorden met intervoc. d aantreft, aanleiding kan geweest zijn tot
het opkomen van mnl. strôde, vla. strood als hypercorrecte vormen (vgl. k a d e
Suppl.) is twijfelachtig’.
Wat is het dan: voor een (verkeerd) herstel van -d uitgaan van een vorm met
syncope van d (kwa/kwade) of met overgang van intervocalische d in j
(kwade/kwaaie)? Beide basissen combineert J.L. Pauwels (Aarschot, blz. 142), die,
zonder de term ‘hypercorrect’ te gebruiken, met stelligheid denkt aan analogie: ‘de
paragogische d>t berust [bij struət struəjə] op analogie: de vormen struət (stro /
struə struəjə (strooien, adj. en ww.) sluiten fonetisch volkomen aan bij ruət (rood)
/ ruə ruəjə (rode); duət (dood) / duə duəjə (dode); bruət (brood) / bruə bruəjə
(broden). Het is verkeerd de t van struət te willen verklaren uit de diminutiefvorm
strootje. De andere subst. op -uə krijgen geen paragogische t uit het dimin.: uə, ooi,
uət'ə; vuə, vooi, vuət'ə; kuə, kudde, kuət'e.’
Men kan met Pauwels accoord gaan om ook bij laat-mnl. strood, dat. strode
fonetisch herstel van -d als mogelijk te achten, omdat in die tijd in Brabant syncope
van -d- c.q. de overgang d>j reeds bestond. Maar er blijft nog een vraag over: waarom
is de ‘paragogische d>t’ niet
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opgetreden in andere woorden op -ooi (Pauwels blz. 291): kooi, plooi, vlooi (=
‘konijnenmoer’), ook nog ooi (142) (die in het Aarschots allemaal -uə vertonen)?
Waarom heeft juist strooi alleen een paragogische dentaal?, en daarenboven ook
buiten Brabant (het gebied bij uitstek met -d-syncope en -d-herstel), t.w. Brugge ca.
1400?
Het antwoord op deze vraag moeten we zoeken, niet in de fonologische structuur,
maar wel in het semantische veld. Stro heeft nl. een synoniem, t.w. riet. Dit woord,
in het mnl. ook wel eens ried gespeld, bevat een etymologische auslaut-d (os. hreod,
ags. hréod), die men o.m. in de dat. mnl. riede (minder gewoon riete) weervindt;
voorts wordt riet in enkele vindplaatsen in één adem genoemd met stro: bijv. soo
wie stroo of riet over sijn oven... heeft; dat niemant... enighe huysen... decke mit ryë
(d.i. riede) of mit stroo; enighe husen mit riën of stroodacken (Mnl W 6. 1830, 1361).
Naar analogie van (dat.) rie, riede: (nom.) riet is ontstaan (dat.) stro, strode: (nom.)
stroot. En nu meen ik wel dat ook stro in het aantrekkingsveld van zijn (ander)
synoniem gloy (Mnl W 2. 1968) is gekomen, om (steun hebbend, waar het kon, aan
de fonologische analogie: vgl. Pauwels) te worden strooi.
Samenvattend: strooi (semantisch) naar gloy en hooi; stroot (semantisch) naar riet
(met misschien fonologische steun van het type rood, dood, brood).
Na strooi / stroot tenslotte nog de verklaring van de l in het adj. strolen ‘strooien’.
Strolen heeft het Mnl W niet opgetekend. Ik heb er maar twee vindplaatsen van:
a. 1389 de meyers knapen... daden, omme 's wints wille ende omme der nedere stroelen
huse wille, som lanteernen indoin(4); Brussel a. 1485 de stroelen huysen(5). Wat men
in het Mnl W 7. 2337 wel aantreft en wat tevens de verklaring van de l aan de hand
doet, is stronen: Breda 1487 een yeghelijc diere stroonen huyse... hadde (elders:
strooïnen huusen, stroën huyse; andere vindplaatsen in Dit sijn de Coren van der
stad Antwerpen, Gent 1852; Mij der Vlaemsche Bibliophilen, 2e s., no 2, blz. 56-59).
Het is duidelijk: strolen is gedissimileerd uit stronen, zelf een stapelvorm van stro-ijn
(stroën), dus stroën, stroon, stron-en, strolen.

(4) Jacques Bolsée, La Grande Enquête de 1389 en Brabant (Brussel, 1929; - C.R.H.), blz. 2,
no 3.
(5) H. Vangassen, Bouwstoffen tot de historische taalgeografie van het Nederlands. Hertogdom
Brabant (1954), blz. 191.
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Tweeledige samenkoppelingen met een verbale stam als tweede lid
door J.L. Pauwels
Lid van de Academie
In zijn opstel ‘Nominatieffunctie van het eerste lid van determinatieve composita’(1)
komt A. Van Loey tot het besluit dat de naam van Brussels oudste burger Mannekepis
het enige hem bekende voorbeeld is van Nederlands compositum waarin het eerste
lid onweerlegbaar nominatieffunctie heeft. Volgens hem is de samenstelling gegroeid
uit - of een overblijfsel van - het syntagma ‘dair d menneken pist’, dat met locatieve
functie sedert 1453 in oude documenten voorkomt.
Daar ik meen dat dergelijke samenstellingen - ik zal ze voorzichtigheidshalve
samenkoppelingen noemen - in de dialecten weliswaar niet zeer frequent, maar toch
niet ongewoon zijn, heb ik alle tweeledige koppelingen met een verbale stam als
tweede lid, die ik in het Aarschots kon ontdekken, aan een nader onderzoek
onderworpen.

I
De samenstellingen met een verbale stam als eerste lid zijn in het moderne Nederlands
zeer gewoon. In het Oudgermaans echter, zegt De Vooys(2) ontbraken ze nog geheel(3).
Algemeen wordt de verklaring door analogie aanvaard: het uitgangspunt is de
samenstelling geweest met als eerste lid een nomen actionis, dat evengoed opgevat
kon worden als een verbale stam. Naar modellen als roofdier, koopman, rustbed,
slaapkamer met een eerste lid substantief gelijk aan een verbale stam konden
samenstellingen ontstaan waarin het eerste lid

(1) Verslagen en Mededelingen v.d. Kon. Vlaamse Academie v. Taal- en Letterkunde, 1968,
blz. 329-335.
(2) Nederlandse Spraakkunst4, 1964, blz. 185.
(3) J.H. van Lessen, Samengestelde naamwoorden in het Nederlands, 1928, noemt ze echter
‘een formatie die in het Nederlands al vrij oud is’ (blz. 89).
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alleen als verbale stam op te vatten is: hakhout, drijftol, schrijfpapier, leesboek,
timmerman enz., enz.
De grote produktiviteit van het procédé werd ongetwijfeld veroorzaakt door de
mogelijkheid die het bood om vrij uitvoerige omschrijvingen te vermijden. Allerlei
soorten van verhoudingen worden immers door eenvoudige naastelkaarplaatsing
opgevangen: nominatief, accusatief, genitief, passief, allerlei bepalingen van tijd,
plaats, doel, vergelijking, modaliteit enz. Men vergelijke in dat opzicht de talrijke
samenstellingen met schrijf-: schrijfstift, -werk, -kunst, -machine, -taal, -dag, -kamer,
-zucht, -houding, -trant, -map, -letter enz., enz.
De mogelijkheden tot uitbreiding door analogie kunnen we vaststellen aan de hand
van de samenstellingen met bui als tweede lid. Van Dale8 neemt 23 dergelijke
composita op(4). Als oorspronkelijke samenstellingen kunnen we beschouwen:
regenbui, hagelbui, sneeuwbui, donderbui, plensbui, (stormbui), waarin het eerste
lid substantief ook als verbale stam kon worden opgevat. In lachbui, hoestbui, werkbui
en verloopbui voelen we het eerste lid aan als een werkwoordelijke stam; de
interpretatie als substantief is niet onmogelijk, maar gezocht. In gietbui, kletsbui,
stortbui, niesbui, proestbui, knorbui, is het eerste lid duidelijk een verbale stam.(5)
Om te bewijzen hoe gemakkelijk dergelijke samenstellingen door de taalgebruikers
worden gesmeed volgt hier een lijstje van zulke composita die in de achtste druk van
Van Dale niet en in het supplement wel zijn vermeld. Ik beperk me tot wat ik vond
op de bladzijden 2756 en 2757: snuffelpaal, -vlucht; snijvloeistof, -zolder; sorteermap,
-snelheid; spaarquote, -rekening, -saldo, -tegoed; spanvisser; spatwater; speelbeurt,
-duif (Znl.), -huisje, -jaar, -plan, -stijl, speurtocht, -opdracht, -project; splijtblok,
-mes; spoelknecht, -systeem, -zoom; spreekijzer, -stalmeester, -talent, -tribune. Totaal:
30 op twee bladzijden! Van het gewone type subst. + subst. staan er 52 ‘nieuwe’
composita op die twee bladzijden: niet eens het dubbel!
Nog enkele composita die men in het H.A.T. (Handwoordenboek van die
Afrikaanse Taal) kan vinden: duikweg, -bal; draaghout, -mat, -verband; eetding,
-gewoonte, -goed, -plek, -staking, -wa(gen); prikkelpop en tientallen meer. En nog
enkele die ik uit de volksmond opte-

(4) E.R. Nieuwborg, Retrograde woordenboek van de Nederlandse taal, 1969, blz. 383.
(5) De overige 7 samenstellingen met -bui hebben een niet anders interpreteerbaar substantief
als eerste lid: najaarsbui, onweersbui, zomerbui enz.
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kende: bibbergeld, -lip; eetappel (handappel); gietstop; lotertand (die losstaat);
meetglas, rommelbuik, schietkot.

II
Theoretisch was het even goed mogelijk dat ook in het tweede lid van composita de
verbale stam analogisch zou infiltreren en een produktief type van samenstelling zou
doen ontstaan. Dat is echter in het Nederlands slechts zeer zelden gebeurd. Bij De
Vooys (o.c., 188) lezen we: ‘Er zijn ook enige schaarse, ongelijksoortige
samenstellingen met een verbale stam als tweede lid: voetveeg, voetwisch (sic).... Bij
noodhulp, veelvraat, meisjesplaag kan het tweede lid evengoed substantief zijn’(6).
J.H. van Lessen (o.c., blz. 33 v.) heeft alle gevallen van het behandelde type
verzameld die zij in het Nederlands kon ontdekken: beeldjeskoop, bijslaap, bijzit,
huisplaag, huiszitten, kieskauw, kinderplaag, koddebeier, koukleum, mandjeskoop,
nachtwacht, oliekoop, schaarsliep (-slijp), schildwacht, schoenflik, strandjut, uitkijk,
voetveeg en zoetekauw. Hier komen nog een half dozijn samenstellingen bij met al
als eerste lid: albeschik, albedil enz. Zij noemt het tweede lid van zulke formaties
een nomen agentis zonder uitgang(7), waarvan het uiterlijk dus overeenkomt met een
nomen actionis of liever met de stam van het werkwoord. Dat ook hier de analogie
heeft gespeeld is vrij zeker. Naast voetwis, waarvan het tweede lid substantief (bundel
stro) a posteriori ook als verbale stam van wissen kon worden opgevat, ontstond
normaal voetveeg, waarvan het tweede lid ongetwijfeld de stam van vegen is. Het is
onmogelijk uit te maken welke samenstellingen van deze groep wel en welke niet
door analogie zijn ontstaan.
Van de door Van Lessen opgegeven composita met verbale stam als tweede lid
kent het Aarschots er slechts een drietal: bijzit, scharesliep en schildwacht. Naast
brek, de gewone naam van de mier, hoorde ik sporadisch ook mierzeik, een
samenstelling die wel bij deze groep

(6) We laten hier de vraag in het midden of De Vooys deze composita niet ten onrechte bij de
samenstellingen met een bepalend tweede lid gebracht heeft.
(7) ‘In de gewone omgangstaal, zegt Van Lessen (blz. 34), komen dergelijke nomina agentis
voor: zeur, zanik, teut, schrok.’ In het Aarschots heb ik dergelijke gevallen opgetekend,
vooral toegepast op vrouwelijke personen: een grol, een loer, een zemel, een sukkel. Zie mijn
werk Het dialect van Aarschot en omstreken, 1958, blz. 430.
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hoort. Ook koekebak, het Zuidned. woord voor pannekoek en de ‘grote wafelenbak’,
die de Leuvense scouts, kajotters enz. organiseren, kunnen hierbij vermeld worden.

III
Over deze composita zal ik hier verder niet meer spreken. Het was mijn bedoeling
twee duidelijk afgetekende groepen van Aarschotse samenkoppelingen met een
verbale stam als tweede lid te onderzoeken, nl. namen van spelen en bijnamen van
personen.

A. Namen van spelen.
Algemeen bekend zijn keerske-schiet, kuipeke-steek en belleke-trek Keerske-schiet
was een kermisvermaak: wie een brandend kaarsje kon uitdoven met een
karabijnschot, kreeg een prijs, b.v. noten of een sigaartje van zeer slechte kwaliteit.
De uitdrukking wordt nu druk gebruikt als synoniem van minderwaardig: 'ne cadeau
van keerske-schiet, 'nen diner van k.-s., 'ne coureur van k.-s. Kuipeke-steek was
vroeger een van de populairste kermisspelen. Gewapend met een lange stok reden
de spelers onder een met water gevuld kuipje door, opgehangen aan een paal. Door
de stok in een aan de kuip bevestigd oog te steken deden ze ze kantelen en het water
viel achter hen. Staken ze verkeerd - en dat gebeurde zeer vaak! - dan kregen ze het
water over hun hoofd. Belleke-trek doen = beldeurtje spelen.
Nieuwer of minder bekend zijn: viske-vang, koreke-spring, kettekehang,
ketteke-loop, schippeke-veer. Op elke ‘Vlaamse kermis’ staat een kraampje waar de
kinderen d.m.v. een stok met een touwtje (een hengelroede) een of ander voorwerp
naar hun zin proberen op te vissen uit een menigte snuisterijen. Dat spelletje hoorde
ik viske-vang noemen. Koreke-spring doen is in de kindertaal synoniem van ‘in de
koord springen’ (touwtje-springen). Ketteke is het vroegere diminutief van kat, in
het Aarschots helemaal gedifferentieerd van het nieuwe diminutief katje. Het betekent
nog slechts spelletje, b.v. ketteke gracht(8), ketteke ijzer(9) ketteke muur(9). Bij alle
kettekes moeten

(8) De spelers zijn verplicht, bij het achter elkaar aanzitten, telkens over een gracht (sloot) te
springen.
(9) Wie ijzer of een ander metaal, resp. een muur, aanraakt, is daardoor beveiligd en kan er niet
‘aan’ gemaakt worden.
(9) Wie ijzer of een ander metaal, resp. een muur, aanraakt, is daardoor beveiligd en kan er niet
‘aan’ gemaakt worden.
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de spelers gedurig van plaats veranderen en rondlopen. Bij ketteke hang kan een
speler er niet ‘aan’ gemaakt worden, zolang hij met de voeten van de grond ergens
aan hangt. Als het spelletje er alleen in bestaat elkaar ‘eraan’ te maken bij het lopen,
kan het ketteke-loop of ketteke-lope(n)s heten. Schippeke-veer is duidelijk: de kinderen
laten zelfgemaakte papieren scheepjes op het water van een beek of sloot varen.
Bij deze groep hoort waarschijnlijk slefke-zuut. Bij dat spelletje zaten de spelers
in een rij, soms in een kring, met de knieën tegen elkaar. Onder de knieën werd dan
een pantoffel (of een klomp) van een der spelers heimelijk doorgegeven. De speler
die ‘eraan’ was, moest op een bepaald ogenblik kunnen aanduiden waar de pantoffel
zich bevond. Slef = slof, pantoffel. Zuut interpreteer ik als zuuk (= zoek). K en t zijn
in de tijd van de palataliseringen nogal eens door elkaar gelopen, b.v. fijt < lat. fîcus(10).
De vernederlandste vorm is dus: slofke-zoek.
Ook het Leuvense pjèreke-spring (paardje-spring), haasje-over, is een mooi
voorbeeld van de hier besproken formatie. Te Aarschot heet dat spel bokkesprong.(11)
Te Antwerpen kent men het spelletje: brooike-bijt.
De vorm van deze samenkoppelingen is volstrekt vast: het eerste lid is een
diminutief op -(e)ke(12), het tweede lid een verbale stam. Daardoor blijft het type
produktief. Als ik een spelletje uitvind waarin vogels of als vogels benoemde personen
of voorwerpen verondersteld worden te vliegen, zal ik mijn spelletje zonder enige
aarzeling vogelkevlieg dopen(13). Andere spelletjes zou ik viske-zwem, duifke-schiet,
koreke-knoop, neuske-nijp en censke-pak kunnen noemen.
Eigenlijk is dat vaste type van samenkoppeling niet beperkt tot de namen van
spelletjes. Het komt, vooral (of uitsluitend?) in de kindertaal, meer voor. Zeer gewoon
zijn uitdrukkingen als vureke-stook (doen), pijpeke-smoor (doen). Vaak hoorde ik
destijds aan kinderen vragen: ‘Moet ge geen biereke-tit doen?’ d.w.z. wil je niet een
beetje bier drinken? Titten = drinken in de kindertaal(14). Het spreekt van

(10) Zie mijn werk Het dialect van Aarschot en omstreken, 1958, blz. 135.
(11) Hierbij ook nog het Ned. handjeplak, handjeklap, door Van Lessen niet vermeld.
(12) Een diminutief op -tje is ook mogelijk, maar er is me slechts een geval bekend: strootje-trek
doen, een mogelijke variant van ‘strootje trekken’.
(13) ‘Vlieg’ niet te interpreteren als imperatief.
(14) Hoort bij tiet, tet, tutter(en). Zie mijn werk over het Aarschots, blz. 40. Destijds kwamen
aldaar biereke-tit en pijpeke-smoor ook als bijnamen voor.
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zelf dat vureke-stook en pijpeke-smoor (doen) ook wel spelletjes kunnen worden.
Aan een klein kind zou ik kunnen vertellen dat we bloemeke-pluk, melkske-drink,
soepeke-eet, fleske-tut of koekske-hap gaan doen. Als het kind wat groter wordt, gaan
we bloemekes plukken, melkske drinken en soepeke eten, wat dan ten slotte in
volwassenentaal bloemen plukken, melk drinken en soep eten wordt.
De vaste samenkoppelingen van deze groep zijn uiteraard op weg om
samenstellingen te worden. Keerskeschiet, kuipekesteek en belleketrek zou ik zeker
aan elkaar durven schrijven. In de geschreven taal komen deze formaties echter
zelden voor. Wie ze toch neerschrijft kiest meestal een tussenoplossing: hij gebruikt
een koppelteken: keerske-schiet, viske-vang, ketteke-hang.
Wat de onderlinge verhouding van de leden betreft heeft het eerste lid meestal de
functie van lijdend voorwerp of voorzetselbepaling, b.v. viske-vang, koreke-spring,
keerske-schiet, soms die van onderwerp: schippeke-veer, pjèreke-spring,
vogelke-vlieg(15).

B. Bijnamen van personen.
1. Vaste bijnamen.
Ik heb persoonlijk te Aarschot(16) in het begin van deze eeuw personen gekend die
een van de volgende bijnamen droegen: Menneke vries, Jan praat, Mie buis, Mietje
strijk (een strijkster), Mojer plek, Mojer slurp, Molleke wroet, Hondje bas(17). Menneke
vries is eigenlijk de naam van een imaginair wezen dat vorst en koude meebrengt en
waarmee men de kinderen soms bang maakt. Hij werd toegepast op een zwakzinnige
dwerg uit een volkswijk. Buizen = veel drinken. Mojer: vulgair voor moeder, (oude)
vrouw; erg pejoratief. Plekken = poefen, schuld maken. Mojer plek betaalde nooit
contant. Mojer slurp bracht voor en tijdens het spreken slurpende geluiden voort.
Molleke wroet en Hondje bas (bassen = blaffen) waren geïnspireerd door de

(15) In ketteke-hang en ketteke-loop heeft het eerste lid ook onderwerpfunctie, maar niemand is
zich nog van enige relatie bewust.
(16) Zie mijn studie ‘Persoonsnamen in de volkstaal’ in Mededelingen v.d. Vereniging v.
Naamkunde te Leuven, 44e jg., 1-37 (vooral blz. 16).
(17) De Leuvense bijnaam Pere klets ziet er uit als een parallelle formatie. Het is echter een
produkt van de volksetymologie: de drager ervan was de eigenaar van de boekhandel Pericles.
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echte familienamen van de dragers van die bijnamen, resp. Van Mol en De Hondt.
Hieruit blijkt reeds duidelijk de produktiviteit van dit soort van verbindingen(18).

2. Occasionele bijnamen.
Een aantal verbale stammen kunnen als tweede lid optreden na een populaire
voornaam. Iemand die Jan heet en veel drinkt kan Jan zuip genoemd worden. Een
zin van het type: ‘'t Is 'nen echte Jan zuip’ heb ik vaak horen gebruiken. Enkele
andere voorbeelden: Jan freet, Jan zever, Jan zwans, Jan treiter; Jefke smoor, Jefke
stink, Jefke streep (strepen [ië] = stropen, bedriegen), Jefke stoemp; Pietje stoef,
Pietje prot (windlater), Pietje smul, Pietje lul (lullen = kletsen), Pietje vloek; Mietje
lameer, Mietje lach, Mietje lijs (lijzen = traag, temerig spreken), Mietje snoep.
Met minder gewone voornamen worden zulke bijnamen niet gevormd. Wie b.v.
Valeer of Agnes heet, kan voor de gelegenheid wel Jan, Pietje of Mie genoemd
worden.
Ook na menneke en mojer kunnen verbale stammen gebruikt worden in occasionele
bijnamen (vgl. A hierboven). Nog enkele voorbeelden: Menneke blêêt (blaten =
schreien), Menneke reclameer, Menneke snoep, Mojer snuif, Mojer poef, Mojer krijg
(die erop uit is wat te krijgen).
Evenals de namen van spelen worden deze bijnamen van personen als vaste
verbindingen gevoeld. De vorm is iets vrijer: het eerste lid staat ook vaak in de
diminutiefvorm, maar noodzakelijk (zoals in groep A) is dat niet. Ze hebben voor
de taalgebruiker precies dezelfde functie en waarde als de voornaam + familienaam.
Het zou dan ook verantwoord zijn de verbale stam, bepalend toevoegsel, met
hoofdletter te schrijven: Mietje Strijk, Mojer Plek, Jefke Smoor enz.
Het zou verkeerd zijn uit de hier meegedeelde lijsten te besluiten dat
samenkoppelingen met verbale stam als tweede lid vrij gebruikelijk zijn. Ze komen
vooral voor in de kindertaal, resp. de zeer familiare taal en ook daar staan ze in een
minderheidspositie tegenover sterkere mededingers. Bij het benoemen van spelen is
in het Aarschots de s-vorm van de infinitief gebruikelijk, b.v. wij spelen (of doen)
overhale(n)s,

(18) Ik ben geneigd Smidje smee als een formatie van dit type te beschouwen. De ook als bijnaam
gebruikte koppelingen Biereke-tit en Pijpeke-smoor zijn hierboven behandeld.
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wegstoppe(n)s, liege(n)s, ketteke lope(n)s, ketteke pakke(n)s enz.(19). Wat de bijnamen
betreft is als tweede lid het nomen agentis op -er gebruikelijk, b.v. Jefke de springer,
de lacher, den toeker, de snuiver, den doodjager enz.(20).
Het is opvallend dat in de samenkoppelingen van groep B (bijnamen van personen)
het eerste lid altijd nominatieffunctie heeft. Het is tot deze groep dat Manneke pis
behoort. We achten het niet uitgesloten dat een paar van deze bijnamen ontstaan zijn
uit het syntagma ‘subj. + pv.’ zoals Van Loey veronderstelt voor Mannekepis. Na
het wegvallen (het afslijten?) van de uitgang van de persoonsvorm werd het tweede
lid als stamvorm beschouwd en naar dat model ontstonden dan een reeks
analogieformaties. Dat we werkelijk van verbale stammen mogen spreken wordt
bewezen door het aanwezig zijn van lange vocalen in gevallen waar vanouds verkorte
vormen verschenen in de persoonsvorm tweede en derde pers. enk. onv. teg. tijd,
b.v. Mietje strijk [stra:k], Aarsch. zij strijkt [zə strękt]; Molleke wroet [vry:t], Aarsch.
hij wroet [a vryt]; Jan zuip [zoap), hij zuipt [a zöpt]; Jan vreet [frę:t], hij vreet [a frę]
enz.
Het is echter ook mogelijk dat de verbale stam van zulke samenkoppelingen reeds
gesubstantiveerd was, toen hij als tweede lid werd gebruikt en dan zouden het
eenvoudig appositionele samenkoppelingen zijn. We vermeldden reeds(21) het bestaan
van dergelijke substantiveringen, die Van Lessen nomina agentis zonder uitgang
noemt. Deze kunnen trouwens verkort zijn uit oorspronkelijke nomina agentis met
uitgang. Ik ken enkele dergelijke gevallen in het Aarschots. Een veekoopman werd
algemeen den tuiser genoemd, maar even vaak hoorde men de verkorte vorm den
tuis. Zijn zonen heetten in de volksmond Lowie van den tuis(er), Wannes van den
tuis(er) enz. Allen samen waren ze: de mannen van den tuis (in dit geval haast nooit:
den tuiser.)
De bijnamen de snurk [snørək] en de stink, beschouw ik als verkortingen van de
snurker en de stinker, al hoorde ik nooit de vormen op -er gebruiken. Misschien is
ook de bijnaam de foep de stam van het werkwoord foepen, coïre. De bijnaam de sik
zou een verbale stam kunnen zijn (sikken = pruimen), maar sik is ook substantief (=
tabakspruim).

(19) Zie mijn werk over het Aarschots, o.c., blz. 272.
(20) Zie mijn opstel Persoonsnamen, o.c., blz. 16 v.
(21) Blz. 42, voetnoot 7.
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De verbale stamvorm in de hier behandelde samenkoppelingen kan dus op
verschillende manieren worden verklaard. Het is niet uitgesloten dat meer dan een
van die mogelijkheden invloed heeft uitgeoefend bij het tot stand komen van de in
de dialecten produktief geworden groepen van het type Mietje strijk, keerskeschiet.
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Opvallende legaten in oude testamenten en rijke geschenken in
vroeger tijd aan kerken te Mechelen
door Robert Foncke Lid van de Academie
III
In het testament van het echtpaar Anthonijs Francoys en Katheline
Sdonckers (24 november 1511).
Het oudmechelse testament, met hetwelk wij vandaag ons gaan bezighouden en
daterende van het jaar ‘des heren Dusent vijfhondert ende elue jnde veerthienste
jndictie opten vierentwintichsten dach der maent nouembris’, kwam in goedbewaard
leesbaar, niet klein geschrift tot stand op een perkamenten blad van 41,5 bij 33,5 cm.
Het werd neergeschreven door heer Marcus Batholomeus de rethy, presbyter
leodiencis dyocesis, publicus sacre Autoritate Notarius, die onderaan in margina
links naast zijn handtekening zijn merkteken toevoegde met zijn kenspreuk ‘Sors
omnia versat’(1).
Hij was aan het werk getogen op verzoek van het echtpaar Anthonis francoys en
Katheline sdonckers.
De familienaam van de vrouw is in Vlaanderen nog niet in onbruik gevallen; doch
of hij te Mechelen nog voorkomt, herinneren wij ons niet. Ons dokument laat hem
trouwens bij gelegenheid wat gewijzigd verluiden, wanneer het de broeder van de
testratrice Wouter een beetje vervormd als ‘De donckere’ te pas brengt. Wij troffen
die familienaam toch al aan te Mechelen van gedurende de 15e eeuw: één keer

(1) Kan worden verstaan als ‘Het lot wentelt alles onderstboven’. - Retie is de naam van een
gemeente in de provincie Antwerpen op 11 ½ km. van Turnhout, 10 km. van Mol en 6 ½
km. van Arendonk Cf. Eug. DE SEYN: Geschied- en aardrijkskundig woordenboek der
Belgische gemeenten (Tweede deel, Brussel). Tot in 1951 bezat koning Leopold III er een
aanzienlijk domein en ‘graaf van Retie’ was zijn naam bij incognitoreizen (‘Winkler Prins
Encyclopedie’; 6e druk, 15e deel; Amsterdam-Brussel; 1952).
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al op 16 juni 1436 voor een Godevaert De Doncker(2), dan weer voor een Luc Doncker,
die zich te Rome verdienstelijk maakte met het oog op de verzending naar de
Dijlestede van de pauselijke bulle, verleend op 13 april 1456 en daarna nog voor een
periode van tien jaar verlengd(3). Hierbuiten vonden wij de familienaam slechts in
veel jongere jaren en dan overigens maar zelden; o.a. anno 1749, wanneer een
landmeter Pieter de Doncker van stadswege werd vergoed in augustus voor een door
hem getekend en geleverd plan van de nieuwe vaart Leuven-Mechelen Zennegat(4).
De familienaam van het gezinshoofd Francoys geeft vanzelfsprekend te doen met
de mannelijke voornaam ‘François’, in het Nederlands ‘Frans’, in het Duits ‘Franz’,
verkorte vormen uit ‘Franciscus’ in de Latijnse schrijftaal, terug te brengen tot het
Hoogduitse ‘francho’ = uit het volk der Franken(5). Een rijke reeks aanpassingen en
verkortingen, ook voor meisjes, verwierf die naam in onderscheiden Europese talen.
Hij dankte zijn populariteit inzonderheid aan Franciscus van Assisi, een van de meest
geliefde heiligen in de Middeleeuwen (1181 of '82-1226), die, gedoopt op de naam
Giovanni (= Johannes), door zijn vader Pietro Bernardone, een vermogend
lakenkoopman, nadat deze een reis naar Frankrijk ondernomen had, werd geheten
‘Francesco = Fransman’; in onze Nederlanden kwam ‘Frans’ in de 15e eeuw op.
Zoals in andere Vlaamse streken ging men te Mechelen de Latijnse naam ook
binnenhalen en ook verkorten(6). Aldus ontstonden uit Franciscus: Fransus, Frans,
Franske, Fratjes; Sus, Suske, Susse; uit François: Sooi, Sooitje (oude vormen) en
Swa, Swatje (nieuwe vormen). Te Mechelen komt ‘Fratje’ heel en gans ongebruikelijk
voor; daarentegen verneemt men er gemakkelijk het drielettergrepige ‘Franseva’ en
de diftong wordt gekontraheerd in ‘Sooi’ en ‘Sooitje’ tot ‘Soe’ en ‘Soetje’.

(2) Victor HERMANS: Inventaire des archives de la ville de Malines, Tome VI, blz. 179.
(3) PRIESTER van het aartsbidom: De H. Rumoldus en het opkomend christendom in Mechelen
(Mechelen, z.j.), blz. 96, 207.
(4) Victor HERMANS: Inventaire... tome VIII, blz. 306.
(5) J. van der SCHAAR: Woordenboek van voornamen (Utrecht-Antwerpen, z.j. = Aula-Boeken
176), blz. 93 vlg.
(6) J.L. PAUWELS: Persoonsnamen in de volkstaal, in ‘Mededelingen van de Vereniging voor
naamkunde te Leuven en de Commissie voor naamkunde te Amsterdam’, 44e jg. (1968), afl.
1-2. Zie vooral ‘Vormen en vervormingen van voornamen en familienamen’, blz. 24.
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De voornaam op zijn Frans kwam men er eveneens vroegtijdig tegen; bijv. in het
rekeningenboek van de ‘Gemeijne Huysarmen’ van 1597-98 (fol. 19) is te lezen dat
een Franchoys Boels een legaat liet van 200 gulden ‘den armen gemaeckt’; de
armboeken van de Sint-Romboutsparochie over 1606-09 maken gewag van een Hans
Franchois (fol. 3); een cijnsboek voor de Heilig-Geest van de Sint-Jansparochie, in
1644 bijgehouden door de toenmalige rentmeester Jan van Steijne, diende de
erfgenamen van een heer Franchois de hont te noteren (fol. 1 vo) en ook een bakker
Jan franchois de munck (fol. 8); het perkamenten ‘Boeck van den prouenen der ermer
huysarmen jn sinte Romboutsparochie’ van haast één eeuw vroeger - uit het ‘Jaer
ons heren duysent vyfhondert ende sessen’, dus 1506 - vermeldt een ‘franche crabbe’
(fol. XII), waarbij de vormen Frans en Franchois door mekaar gehaspeld schijnen
voor te komen. Later - althans in het begin van de 17e eeuw - lijkt men doorlopend
‘Franchoys’ te schrijven (o.a. franchoys van schelle, smets, diedens, van beneden,
enz.).
De Latijnse vorm kon evenmin in oud Mechelen wegblijven wegens de populariteit
van de sint en van de Franciscusheiligen, zodat hun naam geredelijk verscheen ter
aanduiding van woningen aan onderscheiden straten, soms voor huizen haast nevens
elkaar: Sint-Franciscus, an de Adegemstraat, nrs. 10 en 16, alwaar ook gestaan en
gelegen was een woning, ‘geheeten Sinte franchois’ in 1618-22; aan de De
Stassartstraat, nr. 35; aan de Melaan, nr. 3 en vanzelfsprekend op het Groot Begijnhof:
ter Hoviusstraat, nr. 2 bis; Sint-Franciscus de Sales, aan de Nonnenstraat, nr. 7;
Sint-Franciscus Xaverius aan de Acht Zalighedenstraat, nr. 14(7).
Tot op de huidige dag verschijnt hij in onze Belgische gemeenten als familienaam.
Hij is onder meer gedragen door prof. dr. Jules François aan de rijksuniversiteit te
Gent, de wereldberoemde hoogleraar en arts in de oogheelkunde(8). In Oud-Mechelen
moet hij blijkens ons dokument ten minste van omstreeks 1450 zijn voorgekomen;
in onze tijd lijkt hij er niet meer in gebruik.

(7) Kanunnik W. van CASTER: Namen der straten van Mechelen en korte beschrijving hunner
vorige of nog bestaande oude gebouwen (Mechelen, z.j.), blz. 2 vlgg.; - Ad. REYDAMS:
De namen en de korte geschiedenis der huizen van Mechelen, in ‘Bulletin du Cercle
archéologique, littéraire et artistique de Malines’, Deel V (1894), blz. 282-433.
(8) Jules François, geb. 24 mei 1907 te Gingelom (Cf. Rijksuniversiteit te Gent: ‘Liber
memorialis’ 1913-1960 (Gent, 1960), blz. 367 vlgg.)
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Hij verscheen er dialektisch aangepast als ‘fransoeys’, naar is bewezen in het
perkamenten ‘boeck vanden prouenen der arme huysarmen Jn sint Rombauts prochie
Jnt Jaer ons heren duysent vijfhondert ende seuen’, waar in de voorafgaande
opsomming(9) ‘Anthonis fransoeys’ staat neergeschreven, evenals reeds in de titel,
waarin die wordt aangehaald als parochiale provisor naast Jan van willebeke, Cornelis
verberct en Peeter Crabbe. Het lijdt geen twijfel dat deze Anthonis Fransoeys identisch
is met onze erflater, die wij aan het woord gaan horen, mede omdat wij zullen
vernemen dat hij in een aalmoezenreiking drie renten had vastgelegd.
Nopens hem en zijn gade blijft dit het enige dat wij te weten raken.
In onze Dijlestad zou men ons echter en terecht euvelnemen, moesten wij, als niet
te ontwijken uitweiding, niet inlassen dat er een tijd is geweest dat die familienaam
François er luide heeft weerklonken, namelijk in de 16e eeuw en dan decenniën lang;
zulks dan door toedoen van een gezin van kunstschilders te dien tijde, die wel is waar
geen talent van allereerst allooi opbrachten gelijk andere meesters van doek en penseel
te Mechelen toen heeft gesierd, bijv. Frans Hals(10), doch wier geringere schatting,
die ze dan toch verdienden, in hoofdzake op de rekening komt van het feit dat ze de
tijdgenoten geweest zijn van ongeëvenaarde meesters zoals inzonderheid Petrus-Paulus
Rubens en Antoon Van Dijck(11).
Op een plaat van ‘Illustrations belges’ komen voor met nrs. 7 en 20(12) twee
Franchoys, Lucas, de oude, en Pierre.
Lucas de Oude kwam te Mechelen ter wereld op 23 januari 1574 en

(9) fol.xi.
(10) Misschien te Antwerpen geboren uit van Mechelen afkomstige ouders tussen 1580 en '85 en
begraven op 1 september 1666. Zie Stan LEURS: Steden en landschappen II: Mechelen
(Antwerpen-Santpoort, z.j.), blz. 35; - Encyclopedie ‘Grote Winkler Prins’, deel 9
(Amsterdam-Brussel, 1969).
(11) Léopold GODENNE: Malines jadis et aujourd'hui (Mechelen, 1908); blz. 606; - Dr. Louis
LEBEER: Het cultuurleven te Mechelen, in ‘Mechelen de Heerlijke’ (Mechelen, z.j.) afl. 12;
blz. 361 vlg.; afl. 15, blz. 455 vlgg. - Zie eveneens H. CONINCKX: Notes et documents
inédits concernant l'art et les artistes de Malines, in ‘Bulletin du Cercle archéologique,
littéraire et artistique de Malines’, Tome XIX (1909); blz. 233-277.
(12) Léopold GODENNE: op. cit. blz. 592.
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stierf er in 1643. Na zijn dood bleek zijn weduwe eigenares te wezen van het huis
nr. 44 aan de Koeistraat en van een tweede aan de Wollemarkt(13). Een van zijn zusters,
Cornelia, geboren in 1582, trouwde met de Mechelse beeldhouwer Hendrick
Fayd'herbe en uit hun echt ontsproot de zeer geroemde beeldhouwer-architect Lucas
Fayd'herbe(14). Lucas huwde Katelijne du Pont en zij schonk hem zes kinderen, onder
wie twee zoons: Pieter (Mechelen, 20 oktober 1606-11 augustus 1654) en Lucas
(Mechelen, 28 juni 1616-3 april 1681), bijgenaamd ‘de Jonge’ ter onderscheiding
van zijn vader. Allebei voelden zich aangetrokken tot de schilderkunst en gingen
aanvankelijk in de leer bij hun vader. Bij die verbleef Lucas de Jonge tal van jaren
en arbeidde met hem aan dezelfde schildersezel, waarnaast hij zich ook aan de etskunst
wijdde. Hij verkreeg zijn toelating tot de school van Rubens te Antwerpen. Na zijn
terugkeer naar Mechelen werd hij er verkozen tot deken van het Sint-Lucasgild in
1663, terwijl zijn broeder Pieter er fungeerde als meester van het schildersgild.
Wegens gebrek aan bestellingen week hij uit naar Frankrijk en daar mocht hij het
portret van verschillende vooraanstaanden en hofjonkers vervaardigen. Nadat hij
zich van nieuws te Mechelen vestigde, verwierf hij er de bescherming van de
toenmalige aartsbisschop Alfons de Berghes(15) en viel hij ook in de smaak van de
Geschoeide Carmelieten aldaar. Van deze kunstenaars Franchoys zijn talrijke doeken
voorhanden zo buiten als binnen Mechelen: te Antwerpen, te Brussel, te Rijsel,
Berlijn, Keulen, Dresden, Hamburg en Frankfurt-am-Main; te Mechelen hangen er
in het stadsmuzeum en in sommige kerken, nl. Sint-Janskerk, Sint-Katelijnekerk, de
Begijnenkerk, Hanswijkkerk, Sint-Pieterskerk; nog in enkele kapellen, bijv. in de
kapel van de H. Geest, tegenover de hoofdingang van Sint-Romboutskatedraal(16); de
kapel van het Groot Seminarie(17) en van de Zusters-Theresianen(18). Aan de drie
Franchoys besteedde wijlen licentiaat René De Cock van Mechelen een echter
onuitgegeven gebleven verhandeling ‘Les Franchoys à Malines’.
In dit verband kan worden gewezen op een naamloos 18e-eeuws

(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

Ad. REYDAMS: t.a.pl., blz. 371, 410.
Léopold GODENNE: op. cit., blz. 606 vlg.
Zevende aartsbisschop van Mechelen, overleden op 7 juni 1689.
W. van CASTER: op. cit., blz. 211, 318.
Eertijds in de Koeistraat (thans ‘de Merodestraat’). Cf. W. van CASTER: op. cit., blz. 156.
Het klooster van de Karmelietessen aan de Adegemstraat. Cf. W. van CASTER: op. cit., blz.
4.
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handschrift, bewaard in de Koninklijke Biblioteek Albertina te Brussel. Op ettelijke
bladzijden ervan komt voor een ‘Beschrijvinge Der Besonderste schilderijen die te
sien sijn jn De Kerken Der stadt Mechelen’(19). Geciteerd wordt voor de ‘Parochiale
Kerk van St jan... een autaerstuck van LUCAS FRANCOIS, vertoonende st rochus
bij de pesthebbende menschen; - jn de capelle van den h. Geest twee zijdeuren...
geschildert sijnde van dese meester... historien uyt de werken der apostelen’; - in de
Parochiale Kerk van ste Catharina(20) aen het altaer van de H. Laurentius... een st jan
jn d'olie gestooten wordende’ en een schilderij van st Laurentius, gemaect door Lucas
Francois; -’ in de kerk van het klooster van de eerwaarde Paters Lieve Vrauwe
Broers(21)’ een stuck so breedt als den middelbeuck... met nog 10 andere, verbeeldende
geschiedenissen van den heijligen deser orden, allemael geschildert door Lucas
Francois; - in de kerk der nonnen van Betaniën(22) hingen ‘twee stucken, verbeeldende
twee bisschoppen en

(19) fol. 37-41 vo.
(20) Gewoonlijk Sint-Katelijne genoemd. Cf. W. van CASTER: op. cit., blz. 68.
(21) De geschoende Karmelieten, anders geheten de O.L.V.-broeders, verschenen te Mechelen
van omstreeks de helft van de 13e eeuw. Cf. PRIESTER van het aartsbisdom: op. cit., blz.
52 vlgg.; - W. van CASTER: op. cit., blz. 5, 162.
(22) Het klooster van O.L.V. van Bethaniën werd te Mechelen gesticht in 1422 als eerste gesloten
vrouwenklooster aldaar door Maria, de dochter van de heer van Bergen-op-Zoom Hendrik
III en gade van de heer van Peetershem. Cf. W. van CASTER: op. cit., blz. 250 vlgg.; PRIESTER van het aartsbisdom: op. cit., blz. 162 vlg.; - Léopold GODENNE: op. cit., blz.
34, 172, 373; - H. CORDEMANS DE BRUYNE: Histoire de l'art typographique à Malines,
in ‘Bulltin du Cercle archéologique, littéraire et artistique de Malines’, tome VI (1895); blz.
1 vlgg.; - L.S.: Béthanie, in ‘Bulletin du Cercle archéologique... de Malines, Tome XI (1901);
- Robert FONCKE: Een Mechelse armarijs, in ‘Het Boek’ (Amsterdam), Deel IV (1915),
blz. 354 vlgg.
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twee pausen van het order der canonieken regulieren, geschildert door Peeter
Franchois; - bij de Nonnen van Leliëndael(23) bevond zich achter het orgel een schilderij
‘so breedt als de kercke is, verbeeldende eene kercke van binnen’; het was
‘wonderschoon gemaeck door arenbergh(24); echter de figuren sijn gemaect door Lucas
franchois en verbeelden den h. norbertus, alles aen den armen uytdeijlende’; - in het
groot begijnhof(25) was het ‘hoog autaerstuck... van Lucas franchois en verbeelt de
hemelvaert van maria’; om het halfjaar wisselde men het af met een doek van T.
Boijermans(26), ‘vertoonende maria met haer kindeken’; - bij de Eerw. P.P. Jesuiten(27)
hing onder zeven doeken ‘Aen den slincken kant(28) jn de kerck’ een afbeelding van
‘xaverius met de heydensche philosophen disputerende’,(29) geschildert door Lucas
franchois.

(23) Het vroegere Norbertijner nonnenklooster Leliëndael bevond zich aan de Bruul, niet verre
van de Botermarkt en de Grote Markt. Het was begonnen in 1231 in het aangrenzende dorp
Hombeek en vergrootte later tussen Hombeek en Leest bij de Zenne. Door de Kalvinisten
eerst en daarop door de Spanjaarden geplunderd en verwoest, dan in 1580 nogmaals door
de Geuzen, namen de nonnen de wijk naar Keulen om naar Mechelen te geraken nadat de
koning deze stad opnieuw in 1585 had veroverd. Anno 1592 vestigden zij er zich in de
aangekochte vroegere refugie van de Sint-Michielsabdij te Antwerpen. Cf. PRIESTER van
het aartsbisdom: op. cit., blz. 39 vlgg.; - W. van CASTER: op. cit., blz. 61 vlgg.
(24) Men leze hier Ehrenberg (Wilhelm Schubert von), schilder van kerkinterieurs als voorhanden
in Antwerpen en Brussel, geboren in Duitsland in of omstreeks 1637, meester van het
schildergild van Antwerpen in 1663. Cf. P.T.A. SWILLENS: Prisma Schilderlexikon (Het
Spectrum Utrecht-Antwerpen (1957); blz. 99; - Dr. J.L. BOECKX, Prof. Dr. C. DE CLERCQ,
Prof. Dr. J. DHONDT: Flandria nostra, IIe deel (Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven, 1957),
blz. 190.
(25) In de huidige Begijnenstraat, leidend van de Sint-Romboutskatedraal naar de Vismarkt,
woonden reeds begijnen in het begin van de 13e eeuw. Het Begijnhof was buiten
Sint-Katelijnepoort gelegen tussen de Dijle en de baan naar Antwerpen. De kerk aldaar werd
al gewijd in 1279. Toen in 1467 hertog Karel de Stoute zijn intrede in Mechelen hield,
schreden hem met brandende flambeeuwen meer dan negenhonderd begijnen tegemoet.
(26) Theodoor Boeyermans, geboren te Antwerpen op 11 november 1620 en er overleden na 24
januari 1672. Hij is waarschijnlijk leerling geweest van Antoon van Dijck te Londen; na
1640 schijnt hij te hebben verbleven in Italië; in 1654 was hij meester van het gild te
Antwerpen; hij is bekend als schilder van omvangrijke religieuze werken te Antwerpen,
Gent, Brugge en te Mechelen in de Sint-Pieters- en Sint-Pauluskerk. Cf. P.T.A. SWILLENS:
op. cit., blz. 48.
(27) Op de hoek van de Blokstraat, uitmondende in de Keizerstraat, werd op 30 december 1670
de kerk der Jezuïeten begonnen, waarvan de bouw grotendeels bekostigd werd door de
gebroeders Antoon en Andreas Losson, allebei Jezuïeten. De tempel kon in mei 1677 geopend
worden; op 31 juli 1694 ging aartsbisschop de Precipiano tot de wijding over. Bij besluit
van 26 mei 1775 werd het klooster in krijgsgasthuis veranderd; doch in 1777 werd het
afgestaan aan de parochie van de HH. Petrus en Paulus. Cf. W. van CASTER: op. cit., blz.
138 vlgg.; - Léopold GODENNE: op. cit., blz. 264 vlgg.
(28) aan de linkerkant.
(29) Aartsbisschop de Precipiano wijdde de kerk reeds ter ere van de H. Franciscus Xaverius en
in latere jaren droeg ze de tweevoudige naam ‘Kerk der H.H. Apostelen Petrus en Paulus,
bij den H. Franciscus Xaverius’.
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Uit een opsomming als deze wordt onmiddellijk duidelijk in welke hoge mate de
kunstenaars Franchois en allereerst hun inleider Lucas, de Oude zich verheugen
mochten in populariteit bij de kloosterstichten van Oud-Mechelen en hoe verscheiden
de door hen op doek gebrachte onderwerpen uit het Nieuwe Testament en de
heiligenlevens uitvielen.
Edoch eveneens bij de burgerij van de stad vonden ze vruchtdragende klandizie:
o.a. te Mechelen gevestigde Spaanse edelman Christoval de Medina Montoija(30) heeft
bij meester Lucas Franchois ‘een tafereel van onze Lieve Vrouwe crooninghe... doen
maecken om te vereren den outaer van onse Lieve Vrouwe tot Mariakercke’, d.w.z.
Mariakerke bij Gent; hieromtrent kwam aan de dag bij de regeling van 's ridders
nalatenschap dat aan de artist werd betaald de somme van 130 gulden volgens
kwitancie van 10 september 1636. Tot op de dag van heden

(30) Deze Spaanse edelman, vermoedelijk te Santasensio geboren, begon zijn eigenhandige uiterste
wilsbeschikking - die naderhand in het Frans vertaald werd bij een notaris in Antwerpen met de opsomming van zijn titels: ‘capitaine, chevalier de l'ordre de Saint-Jacques, du conseil
de guerre de sa Majesté, Son lieutenant de maistre de camp général en ces pays’. Hij
herinnerde eraan, dat hij zijn ‘bon Seigneur et Roy quarante et cinq Ans fort bien et
fidelement’ had gediend; in het jaar 1620 had hij zijn compagnie opgericht. Hij betitelde
zich ook nog als ‘heer van Hollaeken’, wat een omwaterd kasteel te Rijmenam bij Mechelen
is, door hem aangekocht in 1603. Ter Dijlestede had hij zich gevestigd aan de A.B. straat,
het verlengstuk van de Melaan naar de Sint-Katelijnestraat toe, in een statig herenwoning,
waar naderhand een bierbrouwerij en nog later een technische school tot stand zijn gekomen.
Het omvatte niet minder dan vierentwintig vertrekken, volgens de inventaris erover opgemaakt
ten jare 1635. Toen immers, op 20 mei, sneuvelde Don Christoval de Medina Montoija bij
‘Les Avins en Condroz... in het rencontre van Prince Thomas van Savoyen tegen de
Franchoysen’, die er de verbonden Spanjaarden en Hollanders het onderspit deden delven.
Zijn lijk werd niet weergevonden; wel echter zijn bagagie, waaronder zijn testament van
1632, dank zij de hulp van zijn palfrenier Guilelme Gijllaert, die hiervoor naderhand 24
gulden mocht beuren. Cf. Alf. JOURDAIN & L. VAN STALLE: Dictionnaire encyclopédique
de géographie historique du Royaume de Belgique (2e deel, Brussel, z.j.), blz. 301; - Eug.
DESEYN: op. cit., blz. 1129; - Robert FONCKE: Rondom de verering van de H. Quirinus
in onze gewesten, te Mechelen en voornamelijk te Haacht, in ‘Handelingen van de Koninklijke
Kring voor oudheidkunde, letterkunde en kunst van Mechelen; 54e boekdeel, jg. 1950, blz.
66 vlgg.; U.J.: Folklore et toponymie de Rymenam (Mechelen, 1928), blz. 35 vlg.: Le château
de Hollaken; - W. van CASTER: op. cit., blz. 1. Zie reeds nr. I van deze Uiteenzettingen in
‘Verslagen en Mededelingen van de Kon. Vlaamse Academie voor taal- en letterkunde’, jg.
1969, aflevering 2, blz. 163 vlg.
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worden de drie Franchoys - en vooral de oudste: Lucas I - waarderend aangehaald
in historische overzichten van de schilderkunst in de Nederlanden. Heeft onze erflater
Anthonijs Franchois - ofte Anthonis fransoeys - in direkt bloedverwantschap gestaan
met de besproken Mechelse kunstenaar van het palet en penseel van omstreeks een
eeuw later? Daar alles mogelijk is, gelijk wij als straatkapoenen onder ons
filozofeerden, verzet zich niets tot nog toe tegen een dusdanige onderstelling, ofschoon
nog geen middel opdook om ze jaknikkend te bevestigen.
In het testament van de echtelingen Francois-De Doncker, dat wij hier nalezen, komen
hoogstens een paar bondige personalia voor, hen betreffende. Van belang kan wel
wezen dat ze de provizoren van de armentafel in de door hen bewoonde parochie
verzoeken - en voor hun moeite zou ieder van hen zes stuuers eens verkrijgen - ter
vierschaar te doen verkopen ‘huer huys / gheheeten den wijngaert / staende tot
mechelen jn sinte kathlinen strate / met beyden huyssen achterstaende / metten gronde
ende allen hueren toebehoorten’.
Alleszins mocht dit wel een eigendom van belang heten vermits het zo maar drie
afzonderlijke woonhuizen omvatte. Het was dus gestaan en gelegen aan de thans nog
voorname Sint-Katelijnestraat, leidende van dichtbij de Grote Markt van aan de
Wollemarkt bij Sint-Romboutskatedraal naar de Antwerpse Poort en Steenweg(31).
Opvallend genoeg krijgt deze ‘Wijngaert’ toch geen vermelding in de lijst van ‘De
Namen en de Korte Geschiedenis der huizen van Mechelen’, vooral opgemaakt voor
de tijd van 1647 met behulp van oude stadswijkfolianten door Ad. Reydams. Was
de woning te dien tijde reeds verdoopt? Hare benaming lezen wij echter aangehaald
in het al vroeger hier opengeslagen ‘boeck van den prouenen’ van 1507, dus vier
jaar ouder dan het testament, en wel in verband met een van de drie proven, ingezet
door Anthonis fransoeys: ‘Item op france crabbe huys in ste kane strate, geheeten den
wyngaert...xij Rynsguldens’.
Een Peeter Crabbe werd ons hierboven reeds voorgesteld als een van de drie
medeprovizoren van Anthonis fransoeys in de Heilig-Geesttafel van de
Sint-Romboutsparochie. Wij voelen zich de vraag hier opdringen sinds hoe lang het
echtpaar Anthonis Franchois-De Doncker eigenaar al was van het bedoelde huis.
Ten tweede wat hen aangetrokken had naar die buurt? Men is niet vergeten dat de
eeuwen door de Sint-Kate-

(31) W. van CASTER: op. cit., blz. 70 vlgg., 276 vlg., 302.
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lijnestraat regelmatig blijkt te hebben aangelokt - behalve beroemde klokkengieters,
bijv. de Waghevens en Adriaen Steylaert - te waarderen kunstschilders als Maurus
Moreels, Jerome de Vaddere, Hemelaer en kunstbeeldhouwers, bijv. Lucas Fayd'herbe,
Conraed Van de Kerckhoven, Martyn van Caestre, Jacob van Hornes, Michel
Verpoorten(32).
De geestelijke geschiedschrijver Remmerius Valerius - d.w. Remigius Wouters,
eens pastoor te Muizen, het dorp bij Mechelen - last in zijn ‘Mechelse Chronycke’,
opgesteld in de 17e eeuw, bij het jaar 1548 in: ‘In 't selve jaer waren binnen wel
hondert en vyftigh Schilders, alle om ten besten, sonder de knechten (= leerlingen,
helpers), die veel schoone stucken hebben geschildert gelyck men aenwysen kan in
Sint Rombouts Kercke ende andere plaetsen’ (blz. 179).
Slechts weinige bij name genoemde persoonlijk begunstigden brengt ons testament
te berde. Eerst de schoonbroeder en broeder van het echtpaar: Wouter Donckers.
Dan Rommond vander Heyden en zijn huisvrouw Goedele; alsmede jacob de greue;
voor elk van hen regelde de uiterste wilsbeschikking de tegemoetkoming met een
bedrag van 3 pond jaarlijks; de vander Heydens, en ook de langstlevende van hen
beiden, mochten die somme opstrijken, zo zij ermee akkoord gingen; zo niet moest
het geld ten goede komen aan de armmeesters van de Sint-Romboutsparochie;
daarenboven mochten de twee hier genoemde mannen eenzelfde bedrag innen, drie
ponden groote brabants erffelycke renten per jaar, en wel op zulke wijze dat ‘die een
eenen sondach en die andere den anderen sondach’ die rente ontving tot aan hun
dood, waarna ze diende over te gaan op ‘andere goede huysarmen in gewoonlijcker
manieren’.
We willen ons graag beperken tot het legaat van man en vrouw Franchoys-De
Doncker dat ons als het opvallendste voorkomt. Het begeert immers nadrukkelijk
dat na verkoop van hun huis ‘De Wyngaert’ 3 ponden groote Brabants erffelyck
zouden worden ‘gheappliceert ende bekeert(33)... tot houte te coopene tot behoef ende
eenen beghinne van eender toecomende kercken oft capellen ten... grauwen susteren
vander derden regulen sinte francisci der voirs. stad van mechelen’.
De eeuwen door immers ervaart men gereedelijk hoe daar en overal elders giften
en legaten bleven en blijven gespendeerd voor de optrek-

(32) W. van CASTER: op. cit., blz. 70 vlg. > Aan te vullen met:
(33) gebruikt en gewijzigd aangewend.
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king of verbouwing van kerken en kapellen; maar de aanduiding dat een bedrag
nadrukkelijk dient bestemd voor het houtwerk van zulke batimenten hebben wij tot
nogtoe nog nergens horen verluiden dan in ons dokument.
Dit stelde dus het optrekken in uitzicht van het bedehuis van de Grauwe Zusters
van de derde regel van Sint-Franciscus binnen Mechelen. Deze kloostergemeenschap
was er al van in de 14e eeuw ingericht in de wijk Groenendael aan de huidige Twaalf
Apostelenstraat; geen eigenlijk klooster feitelijk, wiens godvruchtige dochters ‘de
Celzusters’ heetten door afkorting uit de ‘Cleine cellen’, wat de benaming was van
hun huizing ter onderscheiding van het sticht ‘Grote Celle’ toen op het Schermoelsblok
bij de Zwartzustersberg(34). Wegens de kleur van hun klederdracht ging men ze
‘Grauwzusters’ noemen en mettertijd raakte hun klooster mondgemeen aangeduid
als ‘het klooster Bethleëm’. Ze geraakten gering in aantal ingevolge de plunderingen
en vernielingen ten tijde van de 16e-eeuwse godsdienstige beroerten te Mechelen en
derhalve vaardigde aartsbisschop Hauchinus hun verhuizing uit, ten jare 1588, naar
Leuven bij de aldaar woonachtige Grauwzusters, die er slechts met drie nog gevestigd
waren.
Te Mechelen was hun kapel gebouwd geworden, die anno 1520 gewijd werd door
de suffragaan van Kamerijk. Hiertoe heeft dus het legaat vanwege het echtpaar
Franchoijs onmiddellijk bijgedragen(35).
Alles wijst erop dat dit veel heeft overgehad voor de zustergemeenschap, in wier
buurt het heel dichtbij trouwens heeft gewoond. Men konstatere zulks bijv. ook
hieruit dat de uiterste wilsbeschikking is opgesteld geworden bij de Grauwe Zusters,
gelijk is te lezen uit de slotmededeling van de aan 't werk gestelde notaris Marcus
Batholomeus de rhety presbyter: ‘jnden... godshuyse van bethleem, anders gheheeten
ten grauwen susteren tot mechelen jn sinte kathelinen prochie’, in het bijwezen van
de ‘eerbare ende bescheyden mannen, heeren marten boom en claes de backere,
priesteren des bijsdoms van camerijck als wetteghe ghetuijghen’.
Hadden de testateurs, van wie op 24 november 1511 duidelijk bleek dat ze ‘ghesont
van herten ende van lichame, alsoe dat scheen / gaende ende staende op der eerden’
waren, geen gelijk te overdenken ‘die

(34) W. van CASTER: op. cit., blz. 264 vlgg., 291 vlgg.; - PRIESTER van het aartsbisdom: op.
cit., blz. 84, 212 vlg.
(35) PRIESTER van het aartsbisdom: op. cit., blz. 313; - W. van CASTER: op. cit., blz. 265.
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onghestandicheyt des menschelijcken staets Ende dat gheen dinck op der eerden
sekerder en es dan die doot / noch onsekerder dan die vre des doots’?
Slechts een paar jaren ijlden voorbij en in 1515 reeds, op 14 maart, als ‘weduwe
van wilen Anthonys francoys, saligher gedachten’, deed Katelijne Donckers van
nieuws een beroep op de diensten van priester Marcus Bartholomeus de rhety als
notarius publicus, thans in aanwezigheid als getuigen van een priester Ladislas
Clofloeck en van Johannes Danielis, voor het opstel van een codicil bij het vorige
testament; het is bewaard op een perkamenten blad van 26 bij 32 cm., waarvan er
27 × 16 cm. voor de tekst beschreven werden.
Ze drukte nu het verlangen uit dat de armmeesters machtiging kregen om jaarlijks
een bedrag van ‘drye liber(36) groote brabants’ in geld ter hand te stellen aan haar
wettige ‘bruer wouter sdonckers en zijn teghenwoordighe huysvrouwe, heurer beyder
leuen lanck duerende(37) ende den langst leuende van hen beyden’. En andermaal
geschiedde het opmaken van deze notariële akte ‘jn conuentu de betthleem grisarum
sororum tertia Regula sancti francisci’(38) te Mechelen. Weshalve dit tweede
dokumentje andermaal belicht hoe de Francoys-sDonckersen zich thuis gevoelden
in het midden van de Grauwzusters te Mechelen en andermaal ook heel zeker hoe
warm een gevoel hen verbond met hunne rechtstreekse verwanten.

(36) = pond.
(37) = gedurende.
(38) = in het klooster Bethleëm van de Grauwzusters van de derde regel van de H. Franciscus.
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De bijzondere betekenis van de Vlaamse letterkunde voor de
Zuidafrikaan
door Rob. Antonissen
Buitenlands erelid van de Academie
1
Twintig jaar geleden gingen wij ons in Zuid-Afrika vestigen, wellicht om er te blijven.
Wij zijn er gebleven, en allicht voorgoed.
Zelden heb ik me zo direkt aangegrepen gevoeld, mij - wijl begrijpend - zo diep
begrepen gevoeld door iets wat ik kort tevoren had gelezen, als toen vijf jaar later,
in augustus 1955, de boot ons voor het eerst weer vóór Antwerpen bracht. Het
gelezene was de slotpassage uit De vleespotten van Egypte: het gaf me de schielijke
en zeer akute gewaarwording van wie zich zwerver weet - geen verdwaalde, maar
een zwerver heen en weer. Mijn bestaan, dat herkende ik ineens, was een bestaan
tussen twee werelden geworden. Ook wist ik dit, en de latere ervaringen hebben het
weten slechts nog aangescherpt: dat dit ‘bestaan tussen twee werelden’ een bijzóndere
wijze van bestaan is, even geldig als onherroepelijk, zowel een uitdaging als een
verzoeking, rijk aan zegen zowel als pijn... Men betaalt een prijs, en met de jaren
een al hoe hogere prijs; maar de jaren leren ook, en al hoe meer, dat de prijs het
betalen waard is. Dit verdeelde bestaan wordt een voorrecht, en eigenlijk des te meer
naar de mate waarin het veelvoudiger en verwikkelder wordt.
Jawel, men kan er allerlei mooie namen aan geven: je vervult een roeping, je brengt
een goede boodschap, misschien speel je wel ambassadeur en zie je jezélf graag in
zo'n rol. Het is allemaal niet uitgesloten, en moét ook niet worden uitgesloten. Maar
in de grond ben je of raak je toch betrokken in veel diepere dingen. De fraze ‘bestaan
tussen twee werelden’ - en meer bepaald de term ‘bestaan’ - zegt werkelijk álles: je
bestaat, en je bestaat ook iéts, in tweeërlei zin. Je bent en je doet, je leeft en je verricht
een taak, en béide in funktie van - zoals een oude betekenis van ‘bestaan’ luidde een verwantschap: een verwant-zijn met iets, en een verwant-raken met iets anders.
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Om dit verwant-zijn en verwant-raken draait ten slotte de hele complexe situatie
waarin je je min of meer argeloos begeven hebt, en die weldra een onontkoombaar
en zeer ingewikkeld spel van voortdurend wisselende verwantschappen blijkt te zijn
geworden. Als dertigjarige vertrek je uit een vertrouwde sfeer, om je in een andere,
nog grotendeels onbekende sfeer in te leven, maar een sfeer die jij - dat wordt juist
van je verwacht - ook met wat tot dusver je eigen kultuursfeer was, vertrouwd moet
helpen maken. De taak tegenover, en de kennismaking met het andere worden meteen,
hoewel vooreerst nauwelijks merkbaar, een geheel onverwachte konfrontatie met
het eigene. Je wordt verkenner en ontdekker in twee richtingen: uit het vertrouwde
naar het vreemde, maar spoedig ook uit het daarstraks nog vreemde weer naar het
eenmaal ten volle vertrouwde toe. Of gewoon: verkenning van jezelf uit, maar ook
weer ontdekking van jezelf, en onvermijdelijkerwijze van een nieuw zelf. Wat
onbekend was, ga je je toeëigenen en met het vertrouwde integreren; en dat wat je
bekend en vertrouwd waande, ga je verrast, verbaasd, ontsteld misschien, maar
wellicht ook met ongemene vreugde, nieuw zien met de ogen van de ‘vreemdeling’.
En béide op een wijze zoals dat voor de geboren en getogen landsman hier of ginds
nooit mogelijk zou zijn, noch ginds noch hier. Het gevaar, zoals ik al zei, de dikwijls
pijnlijke werkelijkheid én bedrieglijke verzoeking, kan zijn dat men op de duur
inderdaad ‘neither here nor there’ is: noch hier noch daar, en nergens. Maar het
voorrecht, indien welbegrepen, is niet minder wezenlijk en dwingt tot dankbaarheid.
Mijn verschijnen hier veronderstelt uw erkenning van dat soort bestaan. Wat ik te
zeggen heb, zal, zo hoop ik, iéts weerspiegelen van de complexe situatie waarop ik
heb gezinspeeld. Maar uit de aard van de zaak word ik terstond tot een keuze
gedwongen: wélk aspekt van de situatie zal ik, zeer in het kort dan, voor u belichten?
Dat ik een letterkundig tema heb gekozen, behoeft, de werkzaamheden van deze
Academie en mijn bedrijf als literator in acht genomen, geen rechtvaardiging. Een
ogenblik heb ik het overwogen u te komen onderhouden over een of ander facet van
de Afrikaanse letteren, maar die gedachte heb ik laten varen: voor een eerste, en heel
korte, causerie in uw midden achtte ik zulk onderwerp minder geschikt, omdat ze
iets meer behoort te geven dan een herhaling of samenvatting van een schraal paar
punten uit de vele beschouwingen die ik, nu meer dan een kwarteeuw lang, over die
letteren heb neergeschreven. Mijn keuze is dan op de Vlaamse letterkunde gevallen.
Ik haast me hier dadelijk
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te verklaren dat ik, bij het doceren in Zuid-Afrika òf anderszins, geen principieel
onderscheid maak tussen de Noord- en de Zuidnederlandse literatuur - eigenlijk zou
ik het nauwkeuriger zó stellen: dat ik er principieel géén onderscheid tussen maak
-, tenzij waar zulk onderscheid zou beantwoorden aan een onmiskenbare historische
werkelijkheid én ik juist het historische gezichtspunt vooral of mede zou willen
beklemtonen. Maar ik meende wel dat deze Vlaamse Academie misschien van een
geboren Vlaming graag iets mocht horen over Zuid-Afrika's ‘zinnigheid’ juist voor
de letterkunde van de zuidelijke Nederlanden. Dit tema is bij mijn weten nog nooit
behandeld, en zeker niet in de vorm van deze rekenschap: het verslag van een zo
persoonlijke ervaring, opgedaan binnen een langdurige, steeds wederzijds gevende
en ontvangende relatie tussen docent en student, als die ik u hier wil meedelen. Mijn
beknopte uiteenzetting over wat de Vlaamse letterkunde betekent, over wat ze kan
of behoort te kunnen betekenen voor mensen in een kultuursfeer die zozeer verwant
is met de Zuidnederlandse en toch ook zo heel anders, bedoelt tevens u de zekerheid
te geven of ten minste uw rechtmatig vermoeden te versterken dat niet alleen de
Vlaamse schilder-, bouw- en beeldhouwkunst (want die is inderdaad door de eeuwen
heen wereldbekend), en niet alleen de Zuidnederlandse muziek (met name de
polyfonische van de 15de tot de 17de eeuw), maar ook de literair scheppende geest
van de Vlaming aan de wereld iets bijzonders te zeggen heeft en ‘êrens ver in die
wêreld’ hoog gewaardeerd wordt.
Het antwoord op de vraag: wát een zekere letterkunde kan betekenen voor een
andere kultuursfeer, zal worden bepaald, niet slechts door de aard en de kwaliteit
van die letterkunde, maar evenzeer door de aard en de ontvankelijkheid van deze
sfeer én door de wisselende standpunten die men kan innemen - wat in de ‘andere’
kultuurkontekst geredelijk zal heten: verkieslijk moét òf liefst niét moet innemen ten opzichte van het verschijnsel ‘literatuur’.
Wat de eerste van deze beide mede-bepalende faktoren betreft, gelieve men te
onthouden dat de Zuidafrikaanse kultuursfeer verre van homogeen is. Het volledige
spektrum van haar heterogeniteit moet hier wel niet ter sprake komen. Laat ik er
slechts aan herinneren dat het westerse aspekt er van - en daartoe zal ik me in het
hiernavolgende moeten beperken - reeds op zichzelf meerledig is, een meerledigheid
en gebeurlijk een kruising van komponenten waaronder die van Nederlandse en
Angelsaksische herkomst de dominanten zijn. Voor zover de Zuidafrikaanse
kultuursfeer zich westers oriënteert, is ze in hoofd-
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zaak een Diets-Angelsaksische sfeer. Voor de Zuidafrikaan die westerse literatuur
wil lezen of, doelbewuster en stelselmatiger, zich gaat wijden aan de studie der
westerse letterkunde in de ruimste zin van het woord, is de in het Engels beschikbare
schriftuur de meest voor de hand liggende bron om uit te putten, en de Engelse letteren
leveren hem de meeste en de frekwentst gehanteerde criteria. Symptomatisch in
laatstgenoemd opzicht is bv. het feit (en u weet het: op verre na geen uitsluitend
Zuidafrikaans feit!) dat Shakespeare vrij algemeen, zij het dan meestal onbewustelijk,
geldt als dé maatstaf voor het meten van bijna álle dramakunst, zo oudere als jongere;
men zou zich natuurlijk een zwakker, ja bezwaarlijk een sterker criterium kunnen
eigen maken, maar wat té eenkennig is het toch wel.
Vanwege de algemeen verbreide kennis van het Engels, blijft de Angelsaksische
literatuur de meest gelezene in Zuid-Afrika, ook onder Afrikaanssprekenden, en
verkrijgen haast alle Zuidafrikanen, behalve de betrekkelijk weinigen die een degelijke
leeskennis van een of meer ‘vreemde’ talen bezitten, vooral via Engelse vertalingen
of bewerkingen toegang tot de zo veelszins andersgeaarde en rijkgeschakeerde
literaturen van het Europese vasteland. Maar er is één belangrijke uitzondering! Wie
Afrikaans kent - en dezulken worden met de dag ook onder Zuid-Afrika's
Engelstaligen al hoe talrijker - vindt meteen het Nederlands binnen zijn bereik... én
dus de Nederlandse letterkunde: hij weet zich in staat om een Europees-kontinentale
literatuur in de oorsprónkelijke taal te lezen, de literatuur van het oudste stamgebied
der westers-Zuidafrikaanse traditie, een literatuur geboren en gegroeid in het hart
van West-Europa waar eeuwen lang Germaanse en Romaanse stromingen elkaar
hebben doorkruist, een nagenoeg duizendjarige literatuur die door een Afrikaner
eens ‘die gemeenschaplike besit van die Dietse volkere’ werd genoemd(1).
Wat nu de literatuurkundige gezichtspunten betreft, de wijzen waar-

(1) J.J. Smith in zijn inleiding tot C. Louis Leipoldts verzenbundel Oom Gert vertel, en ander
gedigte (4de druk, 1926, p.xxi). De volledige paragraaf waarin het aangehaalde voorkomt,
luidt: ‘Daarby mag ook nooit vergeet word dat die omvangryke letterkunde van Nederland
en Vlaandere die gemeenskaplike besit van die Dietse volkere is, en dit ook altyd sal bly
solank as die verskillende Dietse taalvorme onderling nog min of meer verstaanbaar is.
Vondel behoort ewegoed tot die letterkunde van die Afrikaner as Chaucer tot dié van die
Engelsman; en Vondel is ook seker nie minder verstaanbaar vir die Afrikaner as Chaucer vir
die gewone Engelsman nie’. Dat Smith zich dit literair verleden van de Afrikaner heelwat
dieper terug dacht dan de 17de eeuw, blijkt verderop, wanneer hij even uitdrukkelijk naar
Maerlant verwijst. Deze verdere verwijzing stond niet in de eerste druk (1911); maar dat was
ook overbodig, aangezien bovenstaande paragraaf daar (p.xv) in de volgende bewoording
verscheen: ‘Ook die Neerlandse letterkunde is gemeenskaplike goed en sal dit ook altijd blij,
solang als die twee taalvorme nog onderling verstaanbaar is. Maerlant behoort ewegoed tot
die letterkunde van die Afrikaner, als Caedmon en Chaucer tot dié van die Engelsman; en
Maerlant is ook heel wat verstaanbaarder ver die Afrikaner dan Caedmon, ja selfs dan Chaucer,
ver die Engelsman’. Op de verschillen in betoog en formulering zou allerlei interessante
kommentaar kunnen worden geleverd, maar dat zou hier slechts zijdelings te pas komen.
Smiths zienswijze is overigens die van alle letterkundig onderlegde Afrikaners geweest en
gebleven: het moge o.a. blijken uit het feit dat de hoofdvakstudie in de Afrikaanse en de
Nederlandse taal- en letterkunde aan alle Zuidafrikaanse universiteiten nog altijd één geheel
vormt, en dat het vak ‘Afrikaans als eerste taal’ ook in het secundair onderwijs steeds
Nederlandse letterkundige werken heeft ingesloten.
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op en de oogmerken waarmee letterkundig werk kan worden gelezen, vestig ik de
aandacht op net een viertal mogelijkheden die mij hier meer specifiek ter zake lijken:
literatuur kan o.a. worden bestudeerd als absolute waarde, als kritische
vergelijkingsterm, als materiaal ter demonstratie van de problematiek der literaire
teorie en der literatuurgeschiedenis, als exponent van een individuele levenshouding,
van een gemeenschap, van een beschavingsfaze, van een historisch gebeuren. Het
spreekt vanzelf dat de Vlaamse letterkunde, en elk afzonderlijk werk, uit ál die
oogpunten kan worden behandeld. Maar zo iets doet men uiteraard zelden, en mijn
uiteenzetting zal ook in dit opzicht meer dan wenselijk selektief moeten zijn - evenzeer
als mijn doceerpraktijk. Zo doemt, bij voorbeeld, mét het verschijnsel der (reële dan
wel vermeende) noord-zuid-tweeledigheid van het Nederlandse taal- en kultuurgebied
meteen ook het veel algemener probleem op van de verhouding tussen partikularisme
en universalisme, tussen wat verondersteld wordt ‘universeel’ te zijn aan de ene, en
het zogenaamd partikuliere, lokale of esoterische aan de andere kant. Een dogmatisch
apriorisme is m.i. ook in dit verband terdege uit den boze. Het komt er bij de selektie
in de doceerpraktijk op aan, een zeer soepele balans te vinden tussen vele verschillende
benaderingsmetoden (van strukturalistische ‘close reading’ tot ‘geistesgeschichtliche’
literatuurstudie) en tussen vele verschillende motiveringen waarom men een bepaald
werk of auteur vooral zús en een ander weer liever zó behandelt, waarom hiér het
detail wordt verwaarloosd en dáár juist gereleveerd, waarom men soms ook wel
(hoewel natuurlijk liefst zo zelden mogelijk) voorkeurbehandeling
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moet geven aan ietwat geringere waarden die t.o.v. de betrokken omstandigheden
direkter relevant kunnen zijn. Buitendien moge ik u verzoeken, uit de slechts weinige
steekproeven die hier volgen, vooral niet de indruk te willen behouden van een wel
erg eenzijdig en onvolledig beeld der Zuidnederlandse letterkunde: uit die letterkunde
komt in onze kolleges veel meer, en dan meestal op veel uitvoeriger wijze, ter sprake
dan wat ik in dit bondige bestek kan ophalen.

2
Dat de Nederlandse letterkunde tot diep in de 16de eeuw hoofdzakelijk Zúidnederlands
was, hoeft voor ter zake bevoegden niet te worden betoogd. Dat de Zuidafrikaan,
ook de meer ontwikkelde, over het algemeen van huis uit juist met dié literatuur wel
allerminst vertrouwd wordt(2), zal geen mens verbazen: ze is hem zo goed als geheel
terra incognita, en voor zover hij allicht iets afweet van voor-17de-eeuwse Europese
letteren, beperkt zich die kennis meestal tot Engels werk. Wordt ze hem echter
eenmaal ontsloten, dan bereidt ze hem, de lezer van Engels- zowel als die van
Afrikaanssprekenden huize, een hele gamma van verrassingen en nieuwe inzichten
in praktisch alle literaire genres.
Er is in de eerste plaats de lyrische poëzie. Weliswaar bracht de liedkultuur van
het ridderlijk hof - althans zoals ons die tot heden bekend is - in het Nederlands op
verre na niet de rijkdom voort waarop de Franse en Duitse literaturen zich beroemen;
al mag er wel op gewezen worden dat de Duitse ‘Minnesang’ aanhief met het dertigtal
frisse liederen van de Limburger Heynric van Veldeke. Maar voor het tekort aan de
profane kant wordt met meer dan de volle maat vergoed door het mystieke lied uit
de sfeer van Hadewijch: bovenal door de strofische gedichten van Hadewijch zelf,
de dichteres die in geen land van middeleeuws West-Europa haar gelijke heeft, en
onder de dichteressen van de wereld uit alle eeuwen gróót zonder meer, even diep
in haar gedachte als hartstochtelijk in haar gemoed, even meeslepend in haar

(2) Voor de gemiddelde Afrikaner, vooral toch uit oudere generaties, mogen hier misschien als
enige uitzonderingen gelden: een aantal 16de-eeuwse reformatorische psalmberijmingen en
gezangen, die tot vrij onlangs nog in de gereformeerde kerken werden gehoord, en enkele
Middelnederlandse volksliederen, meestal nogal verminkt, die - merkwaardigerwijze! - in
kleurlingmond zijn blijven leven.
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vervoering als aangrijpend in haar menselijke nood, even adellijk in haar ‘minne’
als meesterlijk in haar hantering van het woord, in haar lenige frazering, in haar
gestreng richten van klankpatroon en prosodische beweging. Een generatie later
schrijft Jacob van Maerlant zijn aktualiteitsgedichten; daaronder Van den lande van
over zee, sterk clausula-poëem, met zijn snedig betoog, zijn meedogenloos sarkasme,
zijn konkrete drift een geëngageerd dichten ‘voor West-Europa’ dat geen jongmens
van heden, gesteld op een zelfverloochenend ingrijpen in onze brooddronken
bourgeois-wereld, onberoerd kan laten. De jaren 1300-1500 brengen uit een dan
reeds eeuwenoude mondelinge overlevering een rijke verscheidenheid van liederen
aan het licht én scheppen hun eigen, nog rijker gevarieerd liederrepertoire. Het wordt
een schat van geestelijke en wereldlijke lyriek, van naakt-naïef tot gesofistikeerd,
van brutaal-volks tot hoofs, van kollektief tot intiem-persoonlijk: een schat die in
genen dele voor die der omliggende landen moet onderdoen, die met melodieën
evenzeer als met teksten fascineert, en die voor de Zuidafrikaan een geheel en al
nieuwe wereld van kontinentale liedkunst, zó anders dan de Angelsaksische, en
bovendien zo'n boeiend spektraalbeeld van de hele samenleving der latere
middeleeuwen, openbaart.
In heldendicht en ridderroman kunnen de Nederlanden bezwaarlijk mededingen;
hoewel toch de geestige, perfekt gevormde avontuuren zedennovelle Carel ende
Elegast een uniek werkje is, de Walewein een zeer fraai specimen van de Britse
roman, en een onvergetelijke, zielkundig magistrale scène die situatie in de Renout
van Montalbaen waar Haimijn met de vier gezanten van zijn aartsvijand wordt
gekonfronteerd. Wenden we ons vervolgens naar de andere epische genres, dan
bevinden we dat Zuidnederlandse dichters in twee ervan hét Europese meesterstuk
hebben verteld, en telkens kort en bondig het volledige, verwikkelde geval. De
Vlaamse Beatrijs voert de Maria-legende naar een allerzuiverst hoogtepunt. Sereen
religieus, maar evenzeer ontroerend menselijk, wordt een heel levensverloop, een
jonge liefde verdeeld tussen aarde en hemel en dan ten prooi van de loze wereld, een
verscheurd-zijn tussen moederliefde en geestelijke roeping, een tweestrijd tussen
behoefte aan zelfbelijdenis en vrees voor het oordeel van mensen, er samengetrokken
in een exempel voor alle tijden, een paradigma van de mens als veelvoudig gespleten
maar, naar zijn believen, ook in God geborgen wezen. Een soortgelijke koncentratie
van de stof in een tot in de geringste details gestileerd verband verheft de eerste
Reinaert boven al wat het dierenverhaal in Europa te lezen geeft.
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Letterlijk álles, woord, vers, typering, voorval, lach, satire, ironie, cynisme,
berekening, onnozelheid..., verschijnt er precies op de enigmogelijke plaats. Het
gebeuren, voortgedreven door de onbedaarlijk grijnzende pret van een meester in
het vertellen, leidt van verrassing naar verrassing en in een onafwendbare, ook niet
anders kúnnende gang naar een boeket van triomferende schelmsheid. Het
antropomorfisme heeft er de absoluut juiste maat, maar het zoömorfisme evenzeer:
de dieren zijn er zichzelf, ook als mensen, de mensen zijn er ook als dieren zichzelf,
en allen saam dansen ze, netjes in hun hemd en in hun huid gezet, 's werelds hebberige
komedie op 't pijpen van de scherpzinnige picaro (en niet minder voorbeeldige pater
familias)... in deze eerste verrukkelijke picareske roman der westerse letterkunde.
Indien er echter één middeleeuws genre bestaat waaruit de bijdrage van de
zuidelijke Nederlanden eenvoudig niet weg te denken is, naar de absolute zowels als
naar de historische betekenis, dan is het wel de dramaliteratuur. Om 't even wáár de
eerste impulsen tot het scheppen van een profane dramakunst vandaan mogen zijn
gekomen, de abele spelen zijn er dan toch maar de, tot dusver bekende, eerste gestalte
van - en welke gestalte, wat een mooie belofte! Hier vertrekt, kort na het midden der
14de eeuw, de lijn die voert naar de ‘romantische’ dramatiek van de Elizabethanen
en de Spaanse meesters der 16de en 17de eeuwen. We vinden er het oudste prototype
van de Iago-intrigant, de wisselvalligheden van het liefdessentiment verweven met
het aktiespel, de ‘pundonor’ die zoveel heil én onheil sticht, de rake typering van de
geperverteerde moederliefde in een koningin die boze plannen brouwt en al slagende
faalt, de eerste proeve van een nieuw type tragedie, het spiegeldispuut tussen
welgedane partijgangers die de haveloze mens ten slotte alleen achterlaten ‘buiten
in de kou’, niet slechts ‘sotternieën’ als naspelkorrektief op de ‘abelheid’ maar ook
binnen de ernst volop ‘comic relief’, en een veelheid patronen van dramatische ironie.
En van kluchten gesproken, laat ik slechts herinneren aan wat Gustave Cohen reeds
in 1909 schreef: de Nederlandse kluchten van de middeleeuwen ‘valent les nôtres
(i.e. les farces françaises) par leur verve et leur bonne humeur’(3); een niet geringe
lof, als men bedenkt dat de 15de eeuw in Frankrijk een Maître Pathelin voortbracht.
Kwantitatief kan het Nederlandse mysteriespel, voor zover het in

(3) Museum (Leiden), XVII (1909-10), p. 330.
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teksten bewaard is gebleven, niet wedijveren met het Franse, het Duitse, het Engelse;
het zou dat waarschijnlijk wel hebben gekund indien zelfs maar de volledige cyclus
van de Bliscappen - en dat was dan ook een cyclus van geheel uitzonderlijke aard tot ons was gekomen. Het heeft niet mogen zijn. Maar de kwaliteit van de Eerste
Bliscap wordt door geen ander mysteriespel geëvenaard: zonder de minste
wijdlopigheid ontvouwt de evenwichtige triptiek-bouw, die het ‘sinnespel’-middelstuk
in hemels reliëf laat uitrijzen boven de nood en de hoop van mensen in een door de
hel geteisterde wereld, al de hoofdmomenten van de oudtestamentische
heilsgeschiedenis; alles in één hechte greep.
Het genre van de middeleeuwse mirakelspelen bereikt zijn hoogtepunt in het
Antwerpse Mariken van Nieumeghen, mijlpaal tussen het drama van een teocentrische
en het nieuwe van een antropocentrische tijd. Het is de eerste grote kruising van het
religieuze en het profane, ja: het burgerlijke drama. Een kleine eeuw vóór Marlowe
gaat de faustische mens er het kompromis met de duivel aan, die man van de wereld
is, gentleman. Het wonder der genade, aan die mens voltrokken in een historisch en
geografisch welbepaalde ruimte, wordt de hemel áfgedwongen door wat zich afspeelt
in de individuele ziel, die strijdperk én inzet is van de eeuwige spanning tussen de
machten van goed en kwaad. Het kroniekspel wordt spel om de hachelijke konditie
van de mens. Geworpen wordt hij in een spel van situaties, die hem heenvoeren door
wisselende gesteltenissen van geest en gemoed, van de onschuld naar de roekeloze
lust en de wanhoop en de wroeging, en die kulmineren in de onvergetelijkste scène
uit de middeleeuwse dramatiek, het ‘ommeganc’-toneel op het Nijmeegse marktplein,
waar - voor de eerste maal in de geschiedenis van het drama - een ‘spel-in-het-spel’,
moraliteitsgewijs een spiegel voor het hele mensdom, de gewetenskrisis op de spits
drijft en het onheilzwanger gebeuren tot ontlading brengt. Het is de nood- en
angstkreet die in extremis de tragedie keert.
Naast de abele spelen noemde Cohen vooral de Nederlandse ‘spelen van sinne’
‘supérieurs en intérêt et en profondeur psychologique à tout ce que présentent au
moyen-âge les autres littératures’(4). Daarbij heeft hij dan wel met name aan Elckerlijc
gedacht, en niemand, waar ook al, zal vandaag maar een ogenblik aarzelen om dit
oordeel bij te treden; behalve, natuurlijk, dat men buiten de Nederlanden in brede

(4) Ibidem, p. 331.
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kring gewoonlijk alleen maar kennis draagt van een nogal korrupte Engelse vertaling
uit dezelfde tijd(5). Dat er zo'n contemporaine vertaling bestaat, heeft gelukkig ook
zijn voordelen: want elke opgevoede Angelsakser kent ‘zijn’ Everyman, en de rest
van de beschaafde wereld mét hem, zij het dan vaak maar weer in vertalingen uit het
Engels. In elk geval schept deze wereldbekendheid van een vijf eeuwen oude
alleman-dramatiek met velerlei vertakkingen een gulden gelegenheid om het
Nederlandse origineel makkelijk ingang te doen vinden bij een groot en geïnteresseerd
publiek. En dit publiek, de lezer, de toeschouwer, welke levensbeschouwing hij of
zij er ook al moge op nahouden, komt telkens onweerstaanbaar diep onder de indruk
van wat zeker wel het soberste, het naaktste drama is in de hele wereldliteratuur.
Want het is ook, terwijl het toch met christelijke dogmatiek en etiek doordrenkt is
en zelfs wortelt in een specifieke aktualiteit, een van de meest universele en
blijvend-moderne drama's. De struktuur ervan wordt bepaald door een onopvallend
maar zorgvuldig doordacht spel om de begrippen ‘zijn’ en ‘hebben’. Alles wat
‘hebben’ is, laat de mens in de steek, behalve één enig iets áls hij het ‘heeft’: deugd
is het enige verworven bezit dat in een permanent ‘zijn’ omgezet wordt, het enige
waardoor het ‘zijn’ zelf groter wordt - en dat ten slotte zelfs alle attributen van het
menselijk ‘zijn op aarde’ overleeft, voor de eeuwigheid. In verband hiermee, en
ogenschijnlijk tegen alle verwachting in, ontwikkelt het spel zich, ná Elckerlijcs
regeneratie door het ontvangen van de sakramenten, in een grootse dubbelbeweging
naar zijn aangrijpende paradoks-finale toe. Terwijl zijn aardse ‘zijn’ geheel afgetakeld,
zijn mens-zijn tot louter ziel-zijn gezuiverd wordt, daalt het lichaam in het graf, stijgt
de geest ten hemel in. Oppervlakkig gezien blijft er voor de stervende christen ná
zijn sakramentele wijdingvoor-de-eeuwigheid slechts reden om te juichen; maar in
werkelijkheid moet er nog gestórven worden, ook door de christen. De faze der zalig-

(5) In A History of English Literature, het sedert 1926 in vele herdrukken op honderdduizenden
exemplaren verspreide en veelszins gezaghebbende handboek van de Franse professoren
Emile Legouis en Louis Cazamian, staat nog steeds te lezen, van de hand van eerstgenoemde:
‘For long it (i.e. Everyman) was believed to have originated in Holland (sic!), having been
printed in Dutch as early as 1495 and before any edition of the English text. To-day, however,
the dominant opinion is that the play was born in England, where certainly it seems to have
been very popular down to the Reformation’ (uitg. 1948, p. 189).
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wording in Elckerlijc openbaart, bij wijze van kontrast ten volle, de bitterheid van
's mensen bestaan en uitgang. Hoezeer de mens ook christen is, blijft hij zich, zelfs
tegen beter weten in, tot het bittere einde vastzuigen aan het ‘zijn op arde’. Hier
wordt - en wáár elders vóór 1500? - de angst gedramatizeerd, die wezenstrek bij
uitstek van de menselijke existentie, en die ook aan Christus niet vreemd was: vandaar,
tussen midden en einde van het drama, de kruisverwijzing naar Getsemane. De mens
is niét onchristelijk, maar intens-áls-Christus, wanneer hij bang is om te sterven. Het
menselijk bestaan is heerlijkheid én pijn, tot in de Godmens toe.
De mens in konfrontatie met zijn uitersten: het is het dominante motief in het
denken en kunstscheppen van de grote westerse omwentelingseeuw, en dat is het
ook in de Nederlandse - nog altijd hoofdzakelijk Zuidnederlandse - letteren uit die
tijd. Ik moge in dit opzicht nog slechts even wijzen op genadeloze doodsgedichten
als Van der mollenfeeste en ettelijke van Anna Bijns. Maar er is meer: het is ook bij
uitstek de eeuw van de aktualiteitsliteratuur, van het literaire scheppen in allernauwste
voeling met het tijdsgebeuren in al zijn menigvuldige aspekten, van de literatuur
vaak als allerfelst ingrijpen in dat gebeuren, van de literatuur als toetssteen voor het
religieuze, politieke en sociale geweten. Als men - en zeker voor deze tijd mag het
eigenlijk niet anders - deze letteren gelieft te behandelen als integraal deel van het
gehele kultuurpatroon, dan wordt de studie ervan een fascinerend avontuur van
inwijding in de meest omvattende en meest beslissende krisis die de Westeuropese
beschaving - vóór onze eigen tijd - ooit heeft doorgemaakt, en een inwijding zoals
door weinige andere literaturen mogelijk wordt gemaakt. Van Anthonis de Roovere
tot Carel van Mander leest men dan de veelbewogen voortgang uit het ‘herfsttij der
middeleeuwen’ naar een nieuwe levensorde: het getuigenis van - om het woord van
een Zuidafrikaans dichter te gebruiken - een grote ‘skipbreuk van alle sekerheid’, de
schriftuur van een ontreddering, van een verzadiging tot de dood toe, van een
wedergeboorte en, te midden van bloed en tranen, een onstelpbare nieuwe drift om
te leven. Het spreekt wel vanzelf dat ook de Zuidnederlandse humanistenliteratuur
in het Latijn en de Europese betekenis van het Zuidnederlandse boekdrukkers- en
uitgeversbedrijf in dit verband niet buiten beschouwing mogen worden gelaten. Even
merkwaardig als de scheppende werkzaamheden van Erasmus te Leuven en te Brussel
is het feit dat de Utopia van zijn Engelse vriend More in de zuidelijke Nederlanden
het licht zag. Bij voorbeeld.
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3
Maken we nu de grote sprong naar de 19de eeuw, dan wil daarmee niet gezegd zijn
dat de Zuidnederlandse letterkunde van ca. 1600 tot ca. 1830 geheel onbelangrijk is.
Literair- en kultuurhistorisch gezien geeft ze zelfs heelwat interessants te lezen.
Niettemin, ook haar vurigste pleitbezorger zal ze niet ernstig voor buitenlandse
konsumptie willen aanbevelen.
Kort vóór het midden van de vorige eeuw werd dat echter weer anders, en weldra
zijn de herlevende ‘Vlaamse’ letteren dan ook hun aanzienlijke bijdrage gaan leveren
tot de nu haast honderdjarige nieuwe bloei van de Nederlandse literatuur. Reeds vóór
het eigenlijke begin (omstreeks '80) van deze bloeitijd noteren we echter juist in de
zuidelijke Nederlanden een en ander dat de Zuidafrikaanse belangstelling heel in het
bijzonder boeit. Allereerst een verschijnsel dat niet strikt literair is, maar dat lange
jaren in grote mate door de ‘republiek der letteren’ werd gedragen én de literatuur
heeft helpen maken: de Vlaamse Beweging, geruime tijd vooral taalbeweging, maar
in de grond van de zaak, hoe groot ook de verscheidenheid van aksenten en
oriënteringen, stééds een proces van veel wijdere emancipatie, het streven van een
gemeenschap naar de volkomenst mogelijke zelfbeschikking en van het individu
binnen die gemeenschap naar een vrije volwassenheid. Voor de Afrikaner, die ook
zijn Beweging heeft gehad, in twee golven tussen pl.m. 1875 en 1925, en in
soortgelijke hoewel volstrekt niet identieke omstandigheden, is een inzicht in de
Vlaamse Beweging, en in haar betekenis voor de groei en de ontvoogding ook van
de literatuur, hoogst verhelderend. Het stelt meteen een stuk van zijn eigen
geschiedenis, dat nu niet langer een zonder meer plaatselijk verschijnsel blijkt te zijn,
in een veel ruimer en dus zinvoller verband: het voert het taalpolitieke aspekt van
zijn probleemwereld terug naar zekere beginselen van de Franse Revolutie, leert hem
preciezer denken over de geldigheid en de betrekkelijkheid van taal als criterium van
een natiestruktuur, en verscherpt zijn besef van de verhouding tussen
volksgemeenschap en letterkunde. Uiteraard komt hierbij het begrip ‘partikularisme’
ter sprake - en dit brengt ons met één stap bij dat andere, en ditmaal door en door
artistieke, ‘fenomeen’ uit de Vlaamse 19de eeuw dat voor de Zuidafrikaan sedert
lang een ongewone boeikracht heeft gehad en behouden: Guido Gezelle.
Voor een oudere generatie van Afrikaners - en het mag wel onderstreept: reeds
bij de aanvang van onze eeuw - lag de boeikracht van
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Gezelle misschien wel vooral in wat men, drastisch vereenvoudigend en heel eenzijdig
op grond van een vrij gering aantal bloemlezingstukken, als zijn ongekompliceerde
vroomheid, zijn natuurvreugde, zijn ongekunstelde volksheid, zijn spontaan zingen
en veraanschouwelijken, zijn strijdbare bevestiging van het ‘echt’-Vlaamse meende
te moeten ervaren. Ongeldig was dat alles niet, en onder dit zich direkt aangesproken
voelen school alleszins het vermoeden van een autentiek dichterschap. Dit vermoeden
heeft zich echter pas vanaf de twintigerjaren - en gebeurde het wel zo heel veel
vroeger bij Noord- en Zuidnederlanders? - ontwikkeld tot de herkenning van een
groot en uitzonderlijk dichterschap; en dan eveneens - het verdient weer bijzondere
nadruk - bij dié Engelssprekende Zuidafrikanen die ter zake kundig zijn geworden.
Niet alleen heeft in het duizendvoudige mozaïek van Gezelles poëzie op
onvergelijkelijke en eindeloos geschakeerde wijze dat hevig én subtiel aards-mystieke
beleven stem gekregen dat als een van de konstanten der Vlaamse kunst en literatuur
door de eeuwen heen wordt beschouwd. Gezelle is één der werkelijk grote lyrici van
West-Europa in de 19de eeuw, en onder die groten feitelijk de enige natúúrlijke
natuurdichter. Hij kontinueert de oudste lyrische tradities, en in één moeite (of
moeiteloosheid) door dicht hij even modern als de meest ‘experimentele’ jongsten.
Ruim zestig jaar vóór Brémonds teorie schrijft hij ‘poésie pure’, bidt verzen en dicht
het bidden. Impressionisme en symbolisme, behoorlijk ‘avant la lettre’ verschijnen
ze van vroeg af in zijn werk, als vanzelf en volgroeid; even schaamteloos en
feilloos-verrukkelijk pleegt hij tot het eind van zijn dagen het romantisch gedicht,
het gelegenheidsvers, het didaktische rijm. Zeer werkelijk verbonden met zijn tijd,
zijn milieu, zijn tongval, is Gezelle toch de meest tijdeloze dichter die de Nederlanden
ooit hebben voortgebracht. Hoe scherper zintuiglijk hij het aardse moment hier en
nu beleefde, hoe doordringender zijn inleving in het Godsmysterie werd. Hij dichtte
religieus in de oorspronkelijkste en rijkste zin van dit woord.
Uit de Van Nu en Straks-generatie zijn het vooral Streuvels en Van de Woestijne
die in Zuid-Afrika een tamelijk uitgebreide lezerskring hebben gevonden; zij hebben
dat mede te danken gehad aan artikels van de Afrikaanse dichter, romancier en
essayist C.M. van den Heever, die van beiden ook sterke invloeden onderging. Stijn
Streuvels wordt vandaag wel minder gelezen dan een kwarteeuw en langer geleden
- wat trouwens in de Nederlanden eveneens het geval is -, maar De oogst, De
vlaschaard, Het leven en de dood in den ast blijken weinig van hun aantrekkingskracht
verloren te hebben. Vele Zuidafrikanen
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brengt dit werk voor het eerst in aanraking met een type kontinentale roman- en
novellekunst uit het niet meer zo onmiddellijke verleden, die, episch van opzet, niet
grootsteeds, niet bewegend in ‘society’-kringen noch aan de zelfkant der samenleving,
juist uit de landelijke en zeer nabij de aarde en de elementen levende mens het heel
verwikkelde en afgrondelijke mensbeeld releveert. De mens is er op de letterlijkste
wijze ‘elementair’, geweldig medespeler in een geweldige, een als demonisch bezeten
kosmische ruimte. Het leven bezit er het gehalte van een werkelijkheid die, hoezeer
ook waargenomen met een in de naturalistische school gevormd arendsoog, de perken
van het afgedane gister ver overschrijdt. Het is existentie-literatuur met de dimensie
van een metafysisch naturisme. Streuvels demonstreert hoé groot de ‘streekroman’,
hoé universeel de ‘heimatliteratuur’ - dit in de Angelsaksische wereld nagenoeg
onbekend verschijnsel - wel kan zijn.
Behalve literair-historisch, komt het zelden bij iemand op Van de Woestijne en
Streuvels in één adem te noemen: ze lijken zo geheel en al tot verschillende werelden
te behoren en elkaars antipoden te zijn. In zekere opzichten is dat natuurlijk niet te
ontkennen, maar des te merkwaardiger zijn, en wellicht juist uit een geografische
distantie gezien, de scherp in het oog vallende verwantschappen. Karel van de
Woestijne is kosmopoliet, man van de gekultiveerde (en allicht overgekultiveerde)
wereld, de aan het leven lijdende en zich verterende menszonder-meer, zegt men
graag. Ik wil het beamen, én dat elke mens die deze dichterstem verneemt, niet anders
kan dan mede-verteerd worden door de belijdenis van dit levenslot: dit knagende
bespieden van de innerlijke hachelijkheden, dit overspannen-staan tussen eroos en
anteroos, dit met duizend wonden blootliggen voor de wereld, dit verbijsterend
ironizeren van het zelf, dit ontzettend zelfbewustworden van het lijden als lijdenswáán,
dit voor de dichter wel allersmartelijkste weten dat ook het woord zelf, zijn tegelijk
van emotie en zin en zinnelijkheid rijkelijk verzadigde woord, zich bewust wordt
dat het slechts waan is; en dan, gebogen onder het ‘gewicht van vijftig jaar’, dit
schuldig-staan aan het bestaan. En toch doet men er goed aan te beseffen dat alleen
deze Vláamse exponent van het ‘symbolisme’ dit dichtoeuvre heeft kunnen schrijven,
welig en zwaar vervuld als het is met de sfeer van het land Vlaanderen, de levensallure
van Vlaamse mensen, het rijke residu van eeuwen Vlaamse kultuur. Er is de nauwste
aansluiting tussen dat dichtwerk en die in de wereldliteratuur geheel unieke novelle
in de grote traditie van de Elckerlijc-tematiek: De boer die sterft, waarin de aftakeling
van de adamische mens openbaring
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wordt van het goddelijke goed-zijn van leven en aarde.
Tot het poëtische fenomeen ‘symbolisme’, dat, vooral in de faze 1875-1915, zich
zo heel bijzonder in de Franse en Nederlandse literaturen heeft laten gelden, en
waarvan de Angelsaksische beschavingssfeer van huis uit bijna geen weet heeft, kan
een studie van Karel van de Woestijne (naast die van Gorter en Leopold) de
gedroomde inleiding zijn. Iets dergelijks kan m.m. met nog meer recht worden
betoogd ten opzichte van Paul van Ostaijen en het ‘modernisme’. Aan de
menigvuldige revolutionaire bewegingen die de kontinentale literaturen gedurende
het eerste kwart van deze eeuw radikaal en voorgoed van wezen en aangezicht hebben
doen veranderen, hebben de Angelsaksische literaturen nauwelijks deelgenomen:
Vlaanderen daarentegen (en veel meer dan Holland) heeft daarin een merkwaardig
aandeel gehad, heeft er midden-in gestaan, is er niet zo maar aan onderworpen maar
zeer aktief in geweest. Dit hele ‘modernistische’ tijdperk, van expressionisme via
futurisme, kubisme, dada naar surrealisme, wordt voor de Zuidafrikaan, ook voor
degene die goed op de hoogte is van de Engelse letterkunde, een revelatie. Van het
Europese ‘modernisme’, met zijn vele inwendige spanningen en in zijn
veelvoudig-gespannen verhoudingen tot de ‘traditionalistische’ richtingen, is
Vlaanderen een mikrokosmisch ‘kort begrip’, dat de Zuidafrikaan nog des te meer
gaat boeien als men de literatuur wil behandelen in samenhang met de andere kunsten
en met het historische gebeuren rondom de eerste wereldoorlog(6). En van dit ‘kort
begrip’ is het hevige, kontrapuntale avontuur van Paul van Ostaijens vijftien verwoed
scheppende jaren hét ‘kort begrip’. Geen Vlaams dichter was, van uur tot uur, zó
‘van’ zijn tijd als hij, wijl hij niets dan het absolute vers zocht, en het vond.
Experimenterend met alle ismes, genas hij van alle, liet ze alle achter zich - ook dié
welke eventueel nog komen moesten: hij was het ‘surrealisme’ voorbij nog voordat
het geprogrammeerd werd - in een ‘reintematisch’ dichten nabij de oerbronnen van
de lyriek en de mystieke extaze. Onder de Vlaamse essayisten was hij het scherpste
en ongenadigst kritische intellekt - waaraan we overigens ook het ongemene genot
van zijn ‘fiktief’ proza te danken hebben -: en dat felle intellekt zuiverde de dichter
tot een niets-dan-instrument-zijn waarop

(6) In dit verband kan men gerust, en met verzekerd sukses, even uitweiden over dat fijne stuk
Europese teatergeschiedenis dat in de jaren '20 door het avantgardistisch Vlaamse Volkstoneel
werd geschreven.
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een loutere woordkunst, volgens de irrationele logika slechts van haar eigen premissen,
gesatureerd met idee maar zonder gedachtelijkheid, vervuld van menselijk ervaren
maar zonder belijdenis, feestelijk ook als ze angst en pijn is, bloot zichzelf speelt.
Het moge mij niet ten kwade geduid worden dat het veelszins voortreffelijke
dichtwerk van andere Vlamingen hier onbesproken moet blijven(7), en dat ook uit het
zeer rijke spektrum van Vlaamse prozaïsten slechts een drietal, in de kontekst van
de wereldliteratuur m.i. heel uitzonderlijke, figuren kan worden vermeld(8).
Makkelijk de meest originele bijdrage van het Nederlandse taalgebied tot de
prozaliteratuur van de 20ste eeuw is het werk van Willem Elsschot. Voor honderden
Zuidafrikanen brengt het elk paar de eerste kennismaking met Nederlands proza, en
het behoudt een stellige voorkeur(9). Op het eerste gezicht is dit niet zo licht te
verklaren; het kan zelfs verbazen, aangezien Elsschot zijn verhalen toch werkelijk
heel kwistig met lokaal- en tijdgebonden ingrediënten stoffeert en geen poging doet
om ze voor de buitenstaander toe te lichten. Ik meen het te moeten toeschrijven aan
het feit dat dit over het algemeen feilloos gekomponeerde verhaalwerk velerlei dingen
die in uiteenlopende types roman- en novelleliteratuur sedert lang welbekend zijn,
op onverwachte wijze versmelt tot een geheel eigensoortig nieuw type. Ik zou dit
type verhaal - en ik denk dan wel vooral, maar zeker niet alleen aan Lijmen en Het
been - kort willen definiëren als ‘een grotesk-picaresk negatiefbeeld binnen
patetizerend raam’. Een paar van dit vijftal termen ging en gaat ook elders wel eens
een verbintenis aan, maar de verbinding van álle, met ‘negatiefbeeld’ als zwaartepunt,
is mij van nergens anders bekend(10). Het geeft een amoralisme ad absurdum,

(7) Van Nijlen, Minne, Burssens, Buckinx, Jonckheere, Claus en Snoek zijn dichters voor wie
in Zuid-Afrika een vrij grote belangstelling bestaat.
(8) Daarbenevens is er een niet onaanzienlijk lezerspubliek voor o.a. Teirlinck, Timmermans,
Roelants, Brulez, Gilliams, Van Aken, Gijsen, Daisne, Claus, Michiels, die ook geregeld
voor speciale studie aan de universiteiten worden voorgeschreven. In aansluiting hierbij mag
het toneelwerk van Hensen, Claus, Van Hoeck en Sterckx worden genoemd.
(9) Het is natuurlijk niet met zekerheid uit te maken, maar veilig mag worden aangenomen dat
Elsschot de eerste plek inneemt onder de vijf in Zuid-Afrika meest gelezen Nederlandse
auteurs. De anderen zijn wel Vestdijk, Gijsen, Mulisch en Hermans.
(10) Bij mijn weten is alleen Ionesco er mee verwant; maar die komt later, en hij doet het op de
planken.
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een cynisch karikaturenspel waarin men zich verliest, dat men gaat meespelen óm
het spel, en waarbij men, als het uitgespeeld is, ongelovig de ogen uitwrijft. Men:
wij allen, brave burgers van een wereld die wil bedrogen worden, in een wereld die
draait om zinledige frazes en bovenal om het anti-begrip van de naaste als vijand, in
wezenlijk tragische situaties die als anti-tragiek worden gerealizeerd; ‘brave’ burgers,
zonder wie Mefistofeles niét is, maar die niet anders kunnen dan hem in ons midden
tot aanzijn te bezweren en ons dán te schikken naar het bedrijf van de aartsschelm
zoals wij hem hebben geschapen. Het kernverhaal, waarin de schelm bij de gratie
van zijn gebiologeerde scheppers evolueert, heeft de gang van de arbitrair zichzelf
motiverende avontuurroman; maar het raam plaatst het tussen emblematizerende
aanhalingstekens, vernietigt het dus áls roman, en de ruimte en de figuren gaan er
zich nu vertonen, spookachtig wit op zwart, als in 'n moraliteitspel à l'envers.
Werkelijkheid en mens worden er gereduceerd, niet tot wat hun essentie is, maar tot
wat de essenties wegmaskert. En de paradoks is deze: dat juist dit maskergebeuren
allen en alles genadeloos ontmaskert.
Een ander romancier van wereldformaat is Gerard Walschap. ‘Baasverteller’ zou
de Afrikaner hem noemen: onweerstaanbaar meeslepend ‘oorbegin’ van het
dramatisch zichzelf scheppende gebeuren, dat vol menselijke misère is, maar waarvan
de meedogenloze doorvorsing het geloof in de mens niet vermag te slopen, wel
integendeel. Uitgegaan van een psychoanalytisch naturalisme, heeft Walschap er
ongetwijfeld in al zijn voornaamste werken zekere trekken van behouden, maar op
de grote premisse ervan, de deterministische causaliteit, heeft hij zó konsekwent
doorgedacht dat ze ipso facto werd opgeheven. Soms mag het lijken alsof de mens
de speelbal was van machten binnen en buiten hem, maar hij bergt zulke vitale
reserves dat hij ten enen male onvoorspelbaar is én ook achteraf onverklaarbaar. De
idee van het menselijk bestaan als een exact analizeerbaar mechanisme blijkt een
aanfluiting van het gezond verstand te zijn, ja van de ‘ratio’ zelf, en het fatale wordt
weer geankerd waar het hoort: in het irrationele, dat geen zichtbare of ook maar
vaagweg kenbare ankergronden heeft. De onberekenbare mens is dé macht in de
wereld. Dat die mens zich op de schielijkste momenten, onverhoeds en impulsgewijs
laat gelden, krijgt direkt in Walschaps stijl gestalte. Het verhaal heeft een steigerende,
eruptieve gang. De wetmatigheid ervan is noch aan tijdruimtelijke, noch aan
psychologische, noch aan wereldbeschouwelijke strukturen te meten: ze heeft haar
eigen struktuur in funktie van haar onbe-
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rekenbare mensen. Deze vitalistische roman is wel degelijk verhaal, relaas van iets
wat voorbij is, maar telkens verhevigt dit zich tot een hier-en-nu-gebeuren, tot een
aan-de-gang-zijn. In de oudere roman was er doorgaans duidelijke afbakening tussen
verhaal en dialoog, tussen epische en dramatische ‘partijen’: bij Walschap komt, op
feitelijk elke bladzij en soms in zin na zin, binnen één en dezelfde syntaktische
binding, het gebeuren uit het verhalen nadergerukt, doemt op tot vlak bij de lezer,
omspoelt hem, gaat dwars door hem heen, ontlaadt zich in en om hem, ontwijkt hem
dan weer tot op waarneembare afstand... Het walschapse vertellen voltrekt zich, zo
inhoudelijk als vormelijk, als een stromende veelvoudigheid van polaire perspektieven;
en de spil daarvan is het voortdurende dooreenspelen van steeds variërende preteritumen presens-formaties. Het hoeft nauwelijks te worden beklemtoond dat dit soort
verhaalkunst ook voor de studie der literaire teorie uniek materiaal levert, en materiaal
van buitengewone kwaliteit. Maar heel speciaal mag hier nog onderstreept dat de
Afrikaanse prozaïst, die zich vaak het hoofd zit te breken over het probleem van het
vertellen in een taal bijna zonder verleden-tijdsvormen, of zich deswege al te licht
tot een doorlopend presens-vertellen laat verleiden, zich door Walschaps werk wel
moét laten dwingen tot bezinning over zijn eigen technische middelen.
Heel anders verschijnt het roman-experiment, dat ‘de roman’ redt terwijl het die
‘vernietigt’, bij de derde hedendaagse figuur, en de laatste die ik wil noemen:
Louis-Paul Boon. De stijl is zelfs geen praatstijl meer: het is - zoals N.P. van Wyk
Louw eens heeft opgemerkt(11) - ‘klets-styl, uitflap-styl’, die ‘zondigt’ tegen álle regels
van het schoolse taalgebruik. Dit stijlkarakter staat natuurlijk in het nauwste verband
met het feit dat ‘de verteller’ in dit kinematisch bewegende, schijnbaar totaal
hybridische collagewerk niet meer bestaat: er is een menigte ‘vertellers’ die door
elkaar heenpraten, een bonte verwarring van stemmen die alle hun relatieve stukjes
waarheid hebben te zeggen, zó opwindend dat de lezer wordt geprikkeld er mede
doorheen te gaan praten en de bontheid tot saamklinken te helpen bezweren. Er zijn
geen vaste spanningen meer, slechts een dynamisch dooreendansen naar het,
waarschijnlijk onbereikbare, Absolute toe. Realiteit en fiktie, in duizend gedaanten,
spelen er stuivertjewisselen. Het is de volkomen ontmytologizeerde, ontromanceerde
ro-

(11) Vernuwing in die prosa (1961), p. 77.
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man; de roman die geen weergave van ‘de’ of ‘een’ werkelijkheid meer pretendeert,
maar slechts zijn eigen werkelijkheid is; de roman die er onophoudelijk zichzelf aan
herinnert dat hij ‘maar’ roman is,... en de werkelijkheid, het mierenspul der werkelijke
mensen, dat ze een fraai beroerde boel is. Het is de roman als protest allereerst tegen
zichzelf, tegen het literaturen om de werkelijkheid. Maar geen anti-roman (- dat grote
stuk zelfbedrog der literatuur -). Wél volwaardig roman, van menselijke deernis
boordevol, positieve daad om een wereld die minstens verlángen moet paradijs te
zijn; roman waarin velerlei gewetentjes tegen elkaar inpraten, waaruit enkele gewetens
luid oppraten, en die zelf een groots geweten is voor deze tijd.
*
Laat ik besluiten:
Het Nederlands is voor de Zuidafrikaan een altijd beschikbaar venster op de wereld,
op een andere en dus ruimere wereld dan de zijne, dat hij maar te openen heeft als
het hem belieft.
De Vlaamse letterkunde heeft de Zuidafrikaan zeer veel te bieden dat
onvervangbaar Vlaams, onverminderd Europees, doodeenvoudig universeel is. Ze
kan en doet dit, dank zij het feit dat ze Nederlandse letterkunde is.
En dus: dank zij het Afrikaans, dat nog steeds zo nauw met het Nederlands verwant
is, en dat het Nederlands-lezen voor Zuid-Afrika heeft behouden. Het zou van een
deerlijke kortzichtigheid getuigen, de betekenis van het Afrikaans als medium voor
de verspreiding van de Noord- en Zuidnederlandse literatuur, en aldus voor het
wereldkundig-maken van het Nederlandse denken en ervaren, te veronachtzamen.
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Uit Groot-Mokum gewerd ons een offervaardig Flamingant, Marten
Rudelsheim:
Amsterdam 1873 - Antwerpen 1920 door Ger Schmook
Lid van de Academie
Aan de kroongetuigen:
EUGEEN DE BOCK EN LEO PICARD, pioniers.

I
Precies driehonderd jaar nadat Antwerpen de strijd opgaf, waardoor zijn lot - en dat
van de Nederlanden - bepaald werd, zocht het echtpaar Bernard Rudelsheim
(Amsterdam 2.3.1837) - Grietje Bierman (Edam 26.12.1838) een onderdak te
Antwerpen, Florisstraatje 15 (thans Florisstraat 53). Het voerde een te Amsterdam
op 25 april 1873 geboren ‘Martijn’ met zich mee en een meisje Maria Rosette
(Haarlem 30.12.1875 - Antwerpen 21.2.1954).
De familie was op 14 april 1885 uit het noorden vertrokken en staat na een maand,
op 16 mei, in de Antwerpse bevolkingsboeken, (die verschillende Rudelsheims
vermelden in de loop der jaren) ingeschreven.
Al behoorde de Amsterdammer Manus Abraham, Martijns grootvader, tot het
diamantvak: hij was ‘lapper’(1), zijn ook in de thans nog te Antwerpen levende
Rudelsheims diamanthandelaars terug te vinden en voegden Rudelsheims bij de
geboorte van Marten, als getuige aan hun naam ‘diamantsnijder’ toe, de ouders van
de eens te onzent uit de schaduw tredende Dr. Marten Rudelsheim vestigden zich
hier als winkeliers, beiden. Gerard Bolle, diamantslijper, wel bekend was hun
buurman.
Zonder middelen zijn deze mensen niet; ze kiezen hun woning b.v. niet in de
algemeen als arme aangeschreven jodenbuurten van de zesde wijk, ook niet op
Zurenborg, maar wel in de tuinenrijke zevende wijk

(1) ‘Lapper’ (‘verlapper’: den steen voor verdere bewerking klaarmaken, d.w.z. het op juiste
grootte brengen der geslepen vlakken, nadat de snijder hem heeft nagerondist) naar F.
Leveticus en H. Polak: Geïllustreerde encyclopedie der diamantnijverheid. Haarlem, 1908.
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Dr. Marten Rudelsheim
A.M.L.C.
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van de burgerij, waar bij het Stadspark, verspreid, Israëlieten van wat gegoeden huize
zich neerzetten. De twaalfjarige Martijn loopt voor een vijftien maanden school in
zijn buurt: lagere jongensgemeenteschool nr. 14, Albertstraat en steekt dan over naar
het Koninklijk Atheneum, in het Vlaamse land waar heel wat gist, zo ideologisch
als, om het duidelijk maar wat onjuist te zeggen, nationalistisch; waar af en toe
koppen worden gesneld.
Deze Marten Rudelsheim is van Joodsen huize ongetwijfeld, want verklaarden de
komparanten bij de aangifte van zijn geboorte niet ‘wegens hún’ (sic) ‘Sabbath niet
te mogen schrijven’? Anderzijds is het waar, dat vader Rudelsheim een niet-Joodse
vrouw trouwde, zodat de Rudelsheims in se geen hermetisch afgegrendelde
gemeenschap vormen.
Drs. M.J. Rudelsheim van Amsterdam, betachterneef van Dr. Marten Rudelsheim,
wist mede te delen dat zijn familie reeds in de 17de eeuw functies bekleedde in de
Hollandse Joodse Gemeente(2), maar daartegenover treffen wij in de familieannalen
dan weer de stedennamen Edam, Gouda, Haarlem, Zwolle aan met allicht ook niet
steeds Joods klinkende familienamen. Moet een en ander niet verklaren, dat de jonge,
knappe Marten zich gemakkelijk zal hebben kunnen aanpassen in een cosmopolitisch
Antwerpen, en in een Antwerpse schoolwereld, die vreemdelingen nooit heeft
afgewezen en waaruit Joden tot vrienden werden. De ‘Praelude’ tot de eersteling
van de te Theresiënstadt in oktober 1944 omgekomen auteur E. d'Oliveira Jr.: ‘Quasi
socialisten, Hollanders te Antwerpen’ (Amsterdam, 1906) en de eerste hoofdstukken
van de ons niet zo voordelige, naturalistische roman laten ook uitschijnen, dat de
Scheldestad toch wel een treffelijk oord was voor Joden, die niet al te orthodox
wensten te leven. Moet voor de uitwijking van Marten Rudelsheims ouders dáarin
een aanleiding, als het geen reden was, worden gezien?
Het is goed er hier vooreerst attent op te maken, om alle misverstanden te
vermijden, dat de auteur van wat voorgaat en van wat nog volgen moet, geen Israëliet
is, al heeft zijn naam een vreemde klank. Hij is in alle kwartieren arisch... en acht
het alleen zijn plicht de woorden na te schrijven, die Leo Picard, in verband met Dr.
Marten Rudels-

(2) Drs. M.J. Rudelsheim (Amsterdam) veronderstelt, dat de familienaam niet afkomstig zou
zijn van het plaatsje Rüdesheim aan de Rijn, dan wel van Rödelsheim (bij Frankfurt a/Main)
‘alwaar tot de nazitijd een drukkerij van Joodse gebedenboeken gevestigd was’.
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heim eens vooropzette: ‘Wij mogen nooit vergeten wat hij voor ons gedaan heeft’,
want deze verdienstelijke Jood is voor zijn Vlaamse overtuiging de dood ingegaan,
in de gevangenis van Antwerpen: uitgeput en ziek geworden, lijdend, zo getuigde
Dr. Claus aan niet voldoende verzorgde ‘oedemateuze furonculose’.

II
Dat is dan weldra vijftig jaar geleden. Vele nog levende Antwerpse activisten zullen
de donkere man met zware kin en opstaand haar gaarne in hun verbeelding oproepen,
die ijverig, samen met vader Van den Reeck, de Volkshogeschool, gevestigd in het
Atheneum tijdens W.O.I, leidde. Bezielend trok hij jongeren uit athenea, colleges
en kweekscholen tot zich. Een vinnig gesprek, onder peilende oogopslag gevoerd,
werkte oriënterend: de kijkers lagen diep. Zijn taal, zij kwam over als een onbekend,
nieuw geluid, direct, innemend en vloeiend: zij paste precies, als illustratie, in de ter
stede sedert 1912 ingezette actie voor een algemener, beschaafder Nederlands. Een
opvordering in algemene zin als het ware om het een trapje hoger te wagen.
Leo Augusteyns, Mon van Offel, Eugeen de Bock, Marnix Gijsen, Firmin Mortier,
Oskar de Smedt zij hebben aan Dr. Marten Rudelsheim, ‘de levenwekker’, ‘der grosse
Mutmacher’, ‘de sociale opvoeder van studenten’, ‘de nooit kwetsende polemist’,
‘de op Hollandse leest geschoeide intellectueel’ portretten gewijd, die nergens de
tegenspraak zijn van elkander, wat wel wijst op een sterke, bezonken, afgelijnde
individualiteit. Henri Barbusse begroette in hem de juist gekalibreerde nationalist en
Leo Picard herinnert er aan hoe hij zich - met Jacob en Vos - op de rechtszitting van
maart 1920 als rechter ontpopte over de rechters. Onder alle ernst was de luim hem
toen nog niet vreemd. De synthese die H.J. Elias van hem brengt ‘als sympathieke
verschijning’ is volkomen gerechtvaardigd, zoals het ook een daad van eenvoudige
rechtvaardigheid mag heten, dat de auteur van ‘De geschiedenis van de Vlaamse
gedachte’ hem, in deel IV, onder de ‘vooraanstaande figuren’ opsomt, die buiten de
politiek om (alhoewel sterk progressist liberaal) Vlaams-radicaler houdingen
aannemen dan de politici-zelf, consequent uit de vrijzinnige traditie geteeld in de
19de eeuw.
Wij beschikken over curieuze documenten om - met wat omzichtigheid! - het
ideologisch klimaat te peilen waarin Rudelsheim zich zo gemakkelijk en met
overtuiging, tuk op zelfstandigheid, bewoog; het
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zijn de verso-zijden van een stel handschriften waarop hij zijn lezingen in zijn Gentse
studententijd neerschreef: doorgesneden druksels, manifesten, oproepen, waaronder
allicht zeldzaamheden als document. Zó de oproep tot de ‘vooruitstrevende
hoogstudenten’ om - nu de verovering van het algemeen stemrecht een feit is Vlaamse boeren en werklieden er mede toe te bewegen ‘de meerderheid aan de reactie
te ontrukken’. Hierbij - en o.m. op de versozijde van een oproep van de ‘Société
royale des choeurs de Gand’, van de ‘Maatschappij voor Nederlandsche letterkunde
en geschiedenis: De taal is gansch het volk’ (17 december 1894) - schreef hij een
ontleding neer van Cyriel Buysse's ‘Recht van den sterkste’ (1895). In Buysse's roman
rekent hij met een autobiografische inslag.
Een andere keer is een degelijk gedateerde en streng gevoerde beschouwing
‘Hamlets madness real or feigned?’ ‘Ghent 29th of May '95’ als probleemstelling
ontworpen en dit op een convocatie voor de ‘Vlaamsche Volksraad; Kiesomschrijving
Antwerpen’, verkiezingen 22 oktober 1893, gedagtekend 26 september 1893, zodat
de namen Jan Ignatius de Beucker, Adolf Pauwels, Flor Heuvelmans, Maarten
Rudelsheim, Lambert van Rijswijck, K. Willekens meteen onder de ogen komen.
Van een andere zijde is dan weer interessant in het ‘Tijdschrift van het Willemsfonds’
van 1896 de tekst van Professor H. Logeman te vinden die zijn bespreking steunt op
het in 1893 te Stuttgart verschenen werk van R. Loenig: ‘Die “Hamlet”-Tragödie
Shakespeares’ 1893-1895-96. Wij vernemen aldus wat professoren én studenten
samen boeide.
Zeer in den brede liet Rudelsheim zich in met ‘De kleine Johannes’ (Gent, den 24
Januari 1894), en later met ‘Johannes Viator’. De teksten over Van Eeden zijn
geschreven op papieren van de ‘Société’ ‘De Toekomst’, waarover o.a. Edmond van
Offel vertelt in diens ‘Antwerpen 1900’,(3) van ‘Oud-leerlingen van Pol de Mont, nu
kiezers’, van vooruitstrevende liberalen die ijveren voor een degelijke vervanging
op politiek vlak van de overleden Jan van Beers (1888). Of het gaat om de
overbrenging van ‘asch en grafsteen’ van Jan van Rijswijck vader (27.12.92). Er is
zo waar na te lezen, dat Burgemeester Van Rijswijck Rudelsheim op 28 augustus
1893 verwacht voor een onderhoud. Dacht hij er toen reeds aan in stadsdienst te
treden en lag het voor hem toen niet voor de hand op de universiteit af te gaan? Zijn
lezing over ‘Nederlandsch nationaal gevoel’ gehouden op het zo

(3) Zie blz. 93, 96 en 103.
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demonstratieve, pre-activistische XXXIIe Congres van 1912 te Antwerpen, brengt
papieren bijeen in verband met de ‘Liberale Vlaamsche Bond’ (Algemene vergadering
van 20 april 1909), van het ‘Algemeen Nederlandsch Verbond’ van 1910, van de
‘Association de la Presse belge’ (want journalist was Rudelsheim ook)(4) en van
Transvaalmanifestaties van 1896.
Door dit allegaartje van nuttige zaken (o.a. een lezing over René de Clerq) kijkt
men op Rudelsheims werktafel en in Martens op lange termijn-verorberende
prullemand. Hij volgt te Antwerpen het concerten voordrachtenleven. Hij behoort
er, zeker in de twintigste eeuw, tot de goede burgerij die lid is van de Dierentuin...
Hij gaat goed gekleed. Kortom hij is iemand; iemand die met gezag de rangen
versterkt van dat heel bijzondere wel gezeten, zelfzekere, vrijzinnige Antwerpen,
dat Mr. Elias naar vorming en gestalte zó sterk intrigeert, dat de auteur de historici
er toe aanzet die bijenkorf, dat incubatienest nog maar eens goed te bestuderen ter
verklaring van heel wat feiten en gedragingen, later en, inderdaad de hier in 1885
belande Martijn tot geijkte Dr. Marten Rudelsheim geëvolueerd de decenniën door,
is een markant voorbeeld van gedegen deeg waaruit in een voorspoedige Sinjorenstad
verdraagzame, maar vastberaden kampers worden gebakken, zeer dikwijls pragmatici,
die door nieuwe verten gelokt, toch de betekenis van het verleden niet in het ijle
prijsgeven voor een te onzekere toekomst.
In dit licht beschouwd krijgt - ten opzichte van Dr. Marten Rudelsheims bestaan
- een karakteristieke zin van Eugeen de Bock zijn volle historische betekenis: ‘het
is tragisch dat Rudelsheim niet het begin van bekroning heeft kunnen zien van het
werk, waaraan hij al zijn levensjaren geofferd heeft’.

III (Als intermezzo)
Niet enkel om Dr. Marten Rudelsheim te gedenken worden deze woorden geschreven,
ook om een misverstand te helpen verdrijven als zouden alle Joden in Vlaanderen
per definitie franskiljoneren. Laat ons getuigen, dat uit menige tekst van onze grote
en gulle Amsterdamse vriend, Dr. Henri Polak, die Antwerpen door en door kende,
een niet geveinsde waardering voor de Vlaamse Beweging als algemene
ontvoogdingsstrijd is op te halen. Leo Picard van zijn kant weet te verha-

(4) Zie blz. 143.
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len dat Sallie Kok, de enige misschien was, die hem uit eigen zak steunde in de actie
van ‘De Vlaamsche Post’. Waar stond (zonder en met baard) de schrandere Leo J.
Krijn, de uitgever-stichter van de literaire ‘Krijn-prijs’, afstammend van een haast
autochtoon Sinjoor uit de afgebroken ‘groote Gulden Poort’ uit het autochtone oude
Antwerpen? Was er niet de familie Friedmann, waarvan haast alle leden werden
omgebracht? Hoe diep in het stadsleven staat het familiale Tolkowsky-merkteken
niet geënt? Sam Tolkowsky, medewerker aan de anarchistische ‘Ontwaking’, huwde
een Vlaamse toneelspeelster Kennes en steunde de Nederlandse schouwburg. Is
vergeten het aandeel dat het tweespan Judels en Tokkie gehad heeft in de
bestaansstrijd voor de Koninklijke Vlaamse Opera(5)? Tokkie verpandde zijn piano
om schulden te kunnen vereffenen(6). Toen dergelijke manifestaties nog een greep
konden hebben op de bevolking, zong Bernard Tokkie van het Conscience-balkon
af de grote ‘Artevelde-aria’ uit ‘De Schelde’... Terecht vermeldde O. de Smedt in
zijn studie gewijd aan ‘De Vlaamsche Bond en zijn voorgangers’ (1954) de naam
van Karl Mayer, luitenant van de Stockholmse Camille Huysmans, als die van een
man die zijn leven lang - zeker als ‘Nieuwe Rotterdamsche Courant’-correspondent
- de Vlaamse strijd in al zijn aspecten naar waarheid heeft belicht. Ook op dit gebied
moet het grasduinen nog beginnen. Ergens verscholen in ‘De Standaard’ van 1946-47
moet Leo Picard een eerste aanloop genomen hebben om te beklemtonen welke rol
Israëlieten te onzent gespeeld hebben. Zeer dikwijls hebben precies zij bepaalde
initiatieven financieel gesteund.
Wie kan zich op een ander vlak de werking nog herinneren van de colporteurs
Samson (‘courage, jongens!’), blootvoets in sandalen en Koen, curieus lonkend, die
tientallen Winkler Prins-stellen (3de uitgave) wisten te plaatsen en honderden
theoretische ‘linkse’ werken direct uit Nederland aan de man brachten in een land,
haast hermetisch gesloten voor ‘Hollands’ kwaad-goed? En die spichtige dichter,

(5) Cf. Ephraïm Schmidt: Geschiedenis van de Joden in Antwerpen. Inl. N. Gunzburg. 1963,
waarin gewezen wordt op een Joodsche theaterstudie van Tokkie, 1926.
(6) Een werkelijk ontroerend ‘In Memoriam’ last Aug. Monet spontaan in zijn gedenkschriften
in (Dat is allemaal gebeurd; een journalistenleven; Antwerpen, 1952) op Bernard Tokkie's
sterf- en begrafenisdagen: zondag 22 en maandag 23 februari 1942. Een plechtige Joodse
begrafenis onder Duitse bezetting.
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ook lid van de Antwerpse anarchisten-groep, mede-uitgever van Toussaint van
Boelaere's ‘Gnoom’, was het niet Maurits Nijkerk, later in Heide verzeild en er in
de menigte verdwenen? En de Posenaers, de Swalfs, de Mendessen, de Boolemansen,
de De Langes, de Parsers, de Van Praagen(7), de Turfkruyers, etc. etc.. Wij hebben
er velen gekend die, de enen minder de anderen meer, de Vlamingen vlot ter zijde
stonden. Ten slotte wilde René Victor in zijn ‘Schets eener geschiedenis van de
Vlaams(ch)e Conferentie der Balie (Antwerpen 1885-1960) terecht niet voorbij aan
het machtig aandeel dat de huidige nestor van allen, Niko Gunzburg, genomen heeft
in de ontwikkeling der dingen. In de strijd voor de vervlaamsing van Gent, vóor
1914, b.v. behoorde Prof. Dr. Niko Gunzburg tot de brain-trust van het offensief. In
diens dichte nabijheid werkte M. Rudelsheim.
Deze Amsterdammer was op zichzelf dus geen uitzondering in het tijdsbeeld. Hij
werd alleen tot een mooi voorbeeld van zich bewust inleven in een door historische
omstandigheden vertekende omgeving, die zich begon op te trekken aan een in
verloop der tijden gaaf gebleven Noordnederlands beschavingsbeeld.
Zoals Dr. Henri Polak te midden van zijn Amsterdamse diamantbewerkers de
volmaakte Nederlander bleek te kunnen zijn, niet eens Zionist(8), zo was het
Rudelsheim door zijn gaven gegund ‘Grootnederlander’ te worden met Vlaamse
geldigheidsdrang: mede éen in het geheel.
En ziet: in ‘De Dietsche gedachte’ (1933) vergat Pieter Tack, de Mechelse
medestander van Rudelsheim, dan ook niet te onderstrepen, dat ‘het Jodendom zich
op hem beroemen mocht, want, alhoewel niet orthodox in de leer, was hij zijn
Joodsche ras altijd getrouw gebleven.’
Het is in dit verband niet van belang ontbloot te wijzen op een ingezonden stuk
van de Noordnederlander B.P. Gomperts bestemd voor ‘Neerlandia’ van mei 1906
‘Over de Joden en het “Algemeen Nederlandsch Verbond”’, waarin Gomperts zijn
verknocht-zijn aan het Jodendom eveneens plechtig beleed, maar meteen hoog opgaf
van zijn ‘vaderlandsliefde’ voor het Nederland, ‘waar hij het goed vond’ en

(7) Een Van Praag leidde tijdens W.O.I. een Vlaams koor dat Jef van Hoofs de Clercqliederen
creëerde (B.v. ‘Er is maar éen land, dat mijn land kan zijn.)
(8) Wij horen hem in zijn Berlage-huis te Laren nog steeds de Bijbelse incantaties zingen van
Darius Milhaud en met ‘Pasen’ ontving hij van zijn Israëlische vrienden ‘Matzes’, die hij
met ons deelde.
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waar een taal gesproken werd die de zijne was. Het klinkt welhaast Ciceroïaans! Het
gaat hem om de erkenning van een zijns-toestand, die Gomperts tot een uiterste
consequentie doortrekt zonder chauvinist te worden. Erkende de redactie Neerlandia,
van het ‘Algemeen Nederlands verbond’ in de schilder Jozef Israëls dan ook ‘niet
alleen de zoon van zijn volk’, maar niet minder ‘een Nederlander’(9)?
Een Marten Rudelsheim mutatis mutandis, past wonderwel in het raam van deze
van optimisme getuigende levensbeschouwingen, opvattingen en gedragingen. De
integratie in zijn ‘nieuwe vaderland’, waar een eigen Nederlands gesproken wordt,
kon dan ook volkomen zijn.

IV
Historia heeft aardige nukken: leest Elias in zijn besluitvorming een tuil
‘begripsbepalingen’ samen voor de intrensieke betekenis van de Vlaamse beweging,
dan citeert hij b.v. een tekst uit Rudelsheim (blz. 370; deel IV) en wel deze: ‘de
Vlaamse beweging heeft tot doel aan het Vlaamse volk een ontwikkeling te geven
die strookt met al de eigenaardigheden van zijn individualisme.’
Het is voor een collectiviteit een humane omschrijving van het meest autonome
en meest autochtone rechtsprincipe, dat gereduceerd tot personalistische verhoudingen
de mens, elke mens, op zichzelf vrij helpt maken, wat een hoogste betrachting is in
se. Hoe nauw sluit de inhoud ervan niet aan op Rudelsheims leven, doen en laten?
Wij lopen nu door dat al te korte bestaan heen en mengen feiten en ingenomen
standpunten, betogen, ontdekkingen en belijdenissen; willen er meteen niet blind
voor blijven, dat velen aan heel wat vroege literaire bedrijvigheid van de man zijn
voorbijgegaan. Zijn naam komt bv. niet voor in het ‘Lectuurrepertorium’; noch in
lexica.
Misschien - in elk geval voorlopig achterhaalbaar - is het voor het typografisch
onooglijke ‘Onze taal’ opgestelde artikel ‘Een praatje over het Atheneum te
Antwerpen’(10) Rudelsheims eerste openbare conflictsdaad: hij is zestien en spreekt
zich als Nederlandse jongen,

(9) Febr. 1904.
(10) I,5; 10.2.1889. Onze taal verschijnt van mei 1888 tot april 1889. Zie O. de Smedt: De
‘Vlaamsche Bond’ en zijn voorgangers; een bijdrage tot de geschiedenis van de Vlaamsche
studentenkringen aan het Koninklijk Atheneum te Antwerpen (1883-1914). Antwerpen, 1954.
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uit tegen het behoud van de Franse afdeling in het onderwijsinstituut om te pleiten
voor de vermeerdering van het nog zo geringe aantal lesuren Nederlands.
Hij ontpopt zich - al zeker in de lager middelbare afdeling - als een schitterend
leerling, met vele prijzen. Hij zat in 5de A (Grieks-Latijnse), toen hij dit eerste betoog
schreef. Na de vierde zijn de uitslagen niet zo glansrijk meer, al houdt hij zijn peil
voor Nederlands en Engels en Grieks. Daarna wordt het studierelaas nog minder,
zodanig zelfs dat van de leerling geen spoor meer te vinden is in de tweede klasse,
naar de heer Studieprefect Cardon ons weet mede te delen. Kan het zijn, dat
Rudelsheim in de tweede geen enkele vermelding meer wist weg te kapen? Hoe dan
ook, voor de ‘Rhetorica’, Duits en Nederlands uitgezonderd, wordt alles zij het met
succes, heel middelmatig, met de hakken over de sloot. Eén voor het Atheneum van
Antwerpen wel zeer kenschetsend verloop wat avant-garde elementen of
flamingantisch gerichte zielen betreft.
De knaap Rudelsheim staat in de voorste gelederen: allicht voert zijn op een verbaal
goed gehanteerd steunend Nederlands er gemakkelijk toe voorzitter te worden van
zich ‘Nederlands’ hetende studentenkringen en zich afgevaardigd te zien(11) - leerlingen
van Atheneum en Handelsgesticht werken een pover tijdje woelig samen - b.v. naar
Brugge. Reiskosten (4 F!) vinden wij geboekt voor 30 oktober en 2 F op 14 februari
1891 (onderhoud met de ‘Van Maerlantzonen). Zeker is ook, dat hij te Brugge op
de Studenten-landdag van november 1891 de vervlaamsing van Gent heeft bepleit hier ligt een eerste contact vast met de iets oudere, ook zo vroeg gevelde Lodewijk
de Raet - om het jaar daarop, 1 mei 1892, weer te Brugge, tegen M. Sabbe, J. Pee en
P. Tack in, kordaatweg een lans te breken voor bestuurlijke scheiding(12). Deze houding
slaat in; zijn greep op sommigen is zo tastbaar, dat van liberale ‘Martinisten’ wordt
gesproken die een Vlaamse strakke houding verkiezen boven een gedraging enkel
door partijdiscipline ingegeven. Deze bedrijvigheid valt precies in het jaar, dat
Rudelsheim spoorloos is in het Antwerpse Atheneum... Hij sticht met anderen het
dissidenten strijdschrift ‘De Klauwaert’, stelt het open voor

(11) Het is moeilijk uit de verslagboeken en kasboeken van het ‘Taalminnend
studentengenootschap’ en de ‘Vlaamsche kring’ goed wijs te worden. Hoe dan ook op 2
januari 1892 tekent Rudelsheim, als voorzitter, het kasboek voor gezien.
(12) Zie blz. 124.
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alle studenten, maar in juni 1892 figureert hij toch nog onder de leden van ‘De
Vlaamsche Bond’, waar op 2 juli de verslagen hem als ‘opnieuw lid’ geworden
vermelden. Op 4 december 1892 is hij b.v. aanwezig op een belangrijke vergadering.
Op 12 februari 1893 zal hij zich afzijdig houden bij het feest van ‘De Vlaamsche
wacht’, die de Antwerpse jongeren, hoezeer ook naar ‘Godsvrede’ hakend, toch te
katholiek naar de zin is.
Zijn activiteit was dermate in de smaak gevallen, dat zijn naam, wanneer een
Grievencommissie wordt ingesteld in verband met de onderwijswet van 1883, met
deze van Pol de Mont voorgedragen wordt. Reeds in 1890 correspondeerde hij met
de kleine big boss, Max Rooses(13). Ligt daar de verklaring?
Een eerste spoor van belangstelling voor muzikale manifestaties is nu ook te
constateren: het ‘Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven’ bewaart van
Rudelsheim, in een keurig typoscript, als bundel blijkbaar voor publicatie bestemd,
een vers ‘Klanken’, aan Meester Peter Benoit opgedragen: Antwerpen, 22 augustus
1892(14). Er ontbreekt - ‘Hou zee!’ - dan wel geen facet aan zijn flamingantische
horizon! Woord, ritme en klanken bekoren de ‘Sturm-und-Dränger’ ook om lucht te
geven aan wat verliefdheid: ‘Twee harten’, gedateerd op september 1892, zullen wij,
als opgedragen ‘Aanxxx’, in de ‘Gentsche studentenalmanak’ van 1895, drie jaar later
terugvinden...(15), een pre-rafaëlistisch sonnet met ‘droomenneevlig water’,
‘weduwalen’ en ‘de wind des Toevals’. O Schicksal!
‘Sterrenhemel’ en ‘Vervlogen tijden’ (met veel verkleinwoordjes) vertrouwt hij geheel normaal! - aan de ‘Nederlandsche dicht- en kunsthalle’ (1893) toe, langs waar
zo veel debutanten trokken, die zich als modernisten ontpopten (zie E. de Bom),
zoals later expressionisten in Gijssels' receptakel ‘Vlaamsch leven’ openbloeiden.
Het is misschien goed dat Rudelsheim (door Rooses aangezet?) nu voor Gent en
niet voor Brussel opteert; of zou zijn komst te Brussel een flinke schouder meer
betekend hebben onder de zware lasten dáar? Hoe dan ook Rudelsheim beweegt zich
te Gent snel in het ‘'t Zal’-water als een geroutineerd autochtoon Vlaming. Hij leest
er zijn Van

(13) Zie blz. 92.
(14) Afgedrukt in Vlaamsch en vrij. Invloed van de familie Sabbe?
(15) Wat te doen met het door Karel Rovies op muziek gezette Eerste zomerdag, getekend M.R.
en gedateerd 1891, in dezelfde jaargang gepubliceerd? Maar niet in het typoscript te vinden!
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Eeden-opstellen in 1894(16); in 1895 (29 mei) vraagt hij zich af of Hamlets waanzin
reëel of gefingeerd is(17); wat later komen zijn beschouwingen over Cyriel Buysse's(18)
naturalisme. De ‘Gentsche studenten almanak’ van 1895 gaf zijn vloeiende ‘Aspasia’
(naar Hamerling) en ‘Landschap’ te lezen(19). ‘De Vlaams(ch)e school’ van 1897 zal
zijn decembervers ‘In den oudejaarsavond’ (1896) opnemen, zodat wij meteen
ervaren in welke mate hij niet bereid is het Kloosen Verwey-timbre van het
Nederlandse fin de siècle in hem te laten doorklinken; oorspronkelijk dichter was
hij trouwens nimmer ofte nie; vrije kadans, noch ritme geraakten bij hem uit de
prozatred.
Dank zij de bereidwilligheid van Prof. Dr. G. van Acker, hoofdbibliothecaris van
de Rijksuniversiteit te Gent, en van het echtpaar Van den Hole aldaar, is het ons
mogelijk nauwkeurige gegevens te verstrekken over het universitair curriculum van
Rudelsheim: van 1893 tot 1897 was hij student(20), student met voldoening, die voor
zijn doctoraal examen toch een onderscheiding toegewezen(21) kreeg, omdat zijn
verhandeling zo bijzonder in de smaak was gevallen van zijn Professoren P. Fredericq,
E. Descailles, P. Thomas, A. Motte, L. de la Vallée Poussin, H. Pirenne, A. Bleys,
J. Vercoullie, W. de Vreese, F. Cumont, A. de Ceuleneer, H. Logeman. Bleef zijn
promotor tot nog toe onbekend (Rector: C. van Cauwenbergh; G. Hulin: deken), er
is de hoogste kans dat het Fredericq was, vermits de doctorale dissertatie van de
promovendus, naar een eigen zeer fraai calligrafisch afschrift van Rudelsheims
diploma (15.10.'97), over ‘Lucas d'Heere en Karel van Mander, kinderen hunner
eeuw’ ging(22)(23) en Prof. Fredericq belast was met de kursus Nederlandse letterkunde.
De bijstelling in de titel van het als verloren te beschouwen proefschrift lijkt ons
wel zeer Rudelsheimiaans van gehalte te zijn: figuren beoordelen naar het
tijdsverband, figuren die de moderne tijden boven-

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

Zie blz. 83.
Zie blz. 83.
Zie blz. 83.
Verzen voorkomend in zijn typoscript.
Wonende 1893-94: rue de l'étoile 6; 94-'95; rue des foulons 6; van '95 af: Place van Artevelde
20 (Arch. U.G. 10a).
(21) Arch. U.G.14 B2a.
(22) Afschrift berustend in het Stadsarchief van Antwerpen; modern archief-Stadhuis D9 afd. 3;
personeeldossiers.
(23) Zie ook blz. 117.
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dien wat te zeggen hebben qua actieve présence, en die daardoor centraal in de
aandacht moeten staan(24).
Langs de studentenalmanak van ‘'t Zal’ om krijgen wij enigszins kijk op
Rudelsheims aandeel in de studentenbeweging-zelf. Het is wel ongewoon dat een
eerstejaars de pen verovert om verslag uit te brengen over het academisch leven aan
de hogeschool. Een typische trek daarin verraadt onmiddellijk zijn ingrijpen: hij
betreurt immers als liberaal geöriënteerd student zo eenzijdig te moeten blijven,
ómdat de katholieken zich al te erg in de afzondering opsluiten. Is niet te betreuren,
zo vraagt hij zich af, dat de kloof die het latere bestaan nu eenmaal móet kenmerken,
reeds zo vroeg gegraven wordt!
In de loop van de vier studiejaren is Rudelsheim steeds ergens op het actieve
studentenplan terug te vinden. Zoals reeds aangestipt in verband met zijn papieren
leest hij(25) dikwijls. Hij behoort van 1894 af tot het comité van de University
Extension(26), een zeer belangrijke aanwijzing, vermits deze activiteit onmiddellijk
kijk geeft op zijn belangstelling niet enkel voor het hogeschool-probleem in se, maar
ook op de betekenis van de organisatie van para-universitaire actie, wat hem in de
periode 1914-1918 een uitzonderlijke, ook gevaaropleverende stimulans gaat zijn.
Het kon, zo men dat hele leven overschouwt, niet anders of Rudelsheim moest het
brengen tot voorzitter van het studentengenootschap en maakte hij in 1895 mede
deel uit van de redactie-commissie van de zo gegeerde almanak, dan ligt het ook in
zijn natuur de twistgesprekken te vermijden die tussen redactie en bondsbestuur
kunnen oprijzen: voor 1896-1897 zal hij ‘'t Zal’ dus voorzitten, maar ook de
redactieraad! Meteen zal hij correspondent zijn voor het Noordnederlandse
zusterorgaan ‘Alma mater’(26bis). Zo ver brengt hij het personalistisch, dat de Gentenaar
Jules Fontaine hem een stuk opdraagt (1895)

(24) Hebben de latere gesprekken met Eugeen de Bock in de Stadsbibliotheek te Antwerpen, o.m.
Karel van Mander tot onderwerp gehad, zo dat de uitgever er door geïnspireerd werd voor
zijn publicaties?
(25) Zie blz. 4-12. In de loop van 1894-1895 staat ook nog een voordracht Sursum corda
opgetekend (over Dr. Jan ten Brink?) en voor het daarop volgende jaar over De gedichten
van den schoolmeester, als lezingen voor ‘'t Zal’. Voor 1896-1897 gaat zijn aandacht naar
Goedroen van A. Rodenbach.
(26) Met Pieter Tack (zie blz. 143) en Maurits Sabbe. Als dusdanig houdt hij zich met nog anderen
ter beschikking voor ‘leergangen voor het volk’, elke maandag van 7 tot 8 uur.
(26bis) Nog na te zoeken.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1971

92
‘Egoïsme’ getiteld; een Griekse Ψυχη zweeft over het opstel, met het motto: ‘A
chacun de se célébrer soi-même et s'enivrer de sa propre vie’.
Onder de bedrijvigheid en zijn dichten(27) door - er is dan toch ook zijn dissertatie
nog te noteren - bezorgt hij de ‘Almanak’ een zeer uitgebreide studie over ‘Max
Rooses’ (1895) en voor 1898 een niet-banale, zij het wat overromantische,
karakteristiek van het ‘monnikenwerk’ van ‘Ferdinand van der Haeghen’, bibliograaf,
bibliothecaris.
Door beide teksten is men allicht geneigd - de dissertatie van Lucas d'Heere en
Van Mander als kinderen van hun tijd nog terzij gelaten - te voorspellen welke
richting Rudelsheim zijn leven zal uitsturen, want hij behoort naar de schijn tot de
dwingers van het eigen bestaan!
De levensbeschrijving van Max Rooses (1839-1895=55 jaar) getuigt van een diep
besef van diens verbluffende veelzijdigheid, van grote waardering voor zijn voorname
evenwichtszin en van een voor die jaren critisch begrip van Rooses' koele,
realistisch-ingestelde esthetische opvattingen. Handig is het slot bedacht, waarin
Rudelsheim doet opmerken hoezeer Van Langendonck tóch de voorman waardeerde,
die zich heeft ingezet voor het heil van de eigen cultuur. Wel zeer grote waardering
gaat uit naar Rooses, want het soort van objectief vermogen van de voorman
bewondert Rudelsheim. Het met kennelijke genegenheid voor de Antwerpse leider
geschreven opstel, klaar gemaakt na een kennis-nemen ‘en masse’ van de reeds
enorme geestelijke productie van Rooses, getoetst aan eigen Netscher- en Van
Deyssel-lectuur, heeft zonder twijfel, met de invloed van bepaalde professoren
(Fredericq, De Vreese en Vercoullie), sporen nagelaten in Rudelsheims wezen, zo
naar de geest als naar het levensbeleid. En laten wij dan veronderstellen dat het stuk
over de ‘monnik van Baudeloo’, alias Ferdinand van der Haeghen, als een hunkering
mag gelden naar een eigen vorserstoekomst, ook weer, zoals daarin betoogd wordt,
om te dienen. De passus die Rudelsheim wijdt aan het stille, eer veronachtzaamde
bedrijf van de bibliothecaris behoort tot éen van de in onze eer arme
cultuurgeschiedenis zeldzame, maar dan ook gretig aanvaarde getuigenissen voor
de waarde van eruditie-prestaties als resultaat van dagelijkse, niet aflatende
bekommernissen. Rudelsheim zou nogmaals zichzelf niet zijn geweest - het staat in
verband met een later administratief incident!(28) - zo hij niet de kritiek had gemaakt
van het gebrek aan service in de bibliotheek, niet gewezen had op de noodza-

(27) Zie blz. 89, 96 en 119.
(28) Zie blz. 98 en 118.
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kelijke continuïteitsvoorwaarden. Zelfs, indien hij hier een visje in het water zou
hebben gegooid - een water waarin hij weldra, maar in de eigen stad zal terecht
komen - dan moet dat de vijfentwintigjarige vergeven worden: hij zoekt een uitweg
voor zijn verstand, voor zijn begaafdheid, voor zijn geldigheidsdrang.
Het intense Gentse leven heeft Rudelsheim ondertussen van de Antwerpse basis
niet vervreemd, wel integendeel: hij vervolmaakte zich enkel te Gent als ‘Vlaming’,
zodat hij in 1896 als een vaandrig - hij is voorzitter van ‘'t Zal’ - de Grootnederlandse
gedachte te Utrecht voor de studenten zal uitdragen met even zoveel woorden, want
hij houdt van de punten op de i's, betogend dat de verschillen tussen Noord en Zuid
slechts de buitenlaag betreffen.
Een en ander typeert hem als voortreffelijk Antwerpenaar, gedragen door een sterk
traditie-bewustzijn, gereed om in de twintigste eeuw de meest volledige culturele
ontvoogding na te streven, tot op een maximaal doel, maar dit - en het moest
onderstreept worden - politiek binnen het Belgische staatsverband, zij het dan
volkomen in eenklank met een grootnederlands nationaliteitsgevoel, dat al met al
niet zo ver zou afliggen van Geylse opvattingen.
In het jaar dat zijn vader overlijdt (1897) is hij voor goed terug te Antwerpen - hij
woont er aan de Terliststraat -, hij zoekt zijn toestand te regulariseren: op 9 mei 1898
wordt hij genaturaliseerd. Sommigen willen dat hij op de ‘zaat’ van Cockerill als
tekenaar zou gefungeerd hebben. De onderneming vindt evenwel zijn naam thans
niet terug.
Vóor en over de eeuwwisseling heen spelen zich tonelen af die Edmond van Offel
heel in het bijzonder oproept in zijn ‘mémoires’: óf Rudelsheim steekt een handje
toe bij het dagelijks werk van de zieltogende vrijdenkersbibliotheek ‘De toekomst’
(aan de Wappersstraat(29), óf hij heeft zijn aandeel in de optocht ‘Het landjuweel’, óf
hij figureert mee op het toneel bij gastvoorstellingen (zelfs Franse, van Ibsen!). Wij
zouden zeggen ‘Vergeet niet te lezen’: ‘Antwerpen 1900’ van Mon van Offel, de
schilder, etser, tekenaar, auteur, criticus, de ontwerper van zovele ex-librissen, van
zovele congreskaarten en spijskaarten, de markante, veelzijdig oprechte, stammend
uit een knappe artiestenfamilie, want er is te ervaren dat onder diens beleid de
‘Scaldis-

(29) G. Schmook: Steekproeven in verband met de geschiedenis van het openbaar bibliotheekwezen
in België. Gent, 1967.
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Jaarboeken’ ontstonden en de optochten uitgingen, waarbij Rudelsheim mede als...
regisseur mocht optreden(30).
Hiermede wordt meteen een nevenbedrijf van de ‘filoloog’ opengelegd, waarin
Rudelsheim heel bijzondere - onvermoede - sporen gaat verdienen! Zodra Karel van
Walle in hoge nood de directie opneemt van het ‘Antwerpsch Lyrisch Tooneel’
(1898-1902) levert Rudelsheim, althans voor 1898(31), de historische inleidingen en
beknopte inhouden voor de libretti! Uiterst zeldzaam geworden boekjes, langs
gespecifieerde maar plezierige reclame om bekostigd door groot-industrieel Edward
de Beukelaer(32), ook geldschieter voor de te Antwerpen zo succesrijke ‘Liederavonden
voor het volk’. Wij vonden nog vijf stuks van deze operaboekjes in origineel, pover
gewaad terug, zeldzame dingetjes: ‘De Vrijschutter’ (Weber; 4 oktober 1898); ‘De
Tooverfluit’ (Mozart; 10 oktober 1898); ‘De Trompetter van Säckingen’ (Nessler;
25 oktober 1898, waarvoor Rudelsheim ook de Nederlandse versie bracht naar R.
Bunge); ‘Fidelio’ (Beethoven; 8 november 1898) en ‘Cleopatra’ (Enna; 3 december
1898). In zeer bevattelijke bewoordingen, in een paar bladzijden pocketformaat,
verklaart de commentator de draagwijdte van de opera's, met, zo mogelijk, een
onschuldige beklemtoning van de tendensen naar recht, vrede, vrijheid, licht en
supreme uitkomst.
Zo dicht staat hij bij het ‘Lyrisch Tooneel’, dat hij onder Edward Keurvels(33), en
dit wel langs Edmond van Offel om, die decorontwerpen maakt en costumes tekent,
als hulpregisseur fungeert. Het contact wordt zo intiem, dat hij, Keurvels in
‘verscheidene artikels’ in het orgaan van de Rederijkerskamer ‘De Violieren’, ‘De
Violier’, driest verdedigend, van(34) Fé Derickx (of De Rickx) later in ‘De Fé vertelt...;
drie kwart eeuw Vlaamsch Tooneel te Antwerpen’(35) het verwijt te horen krijgt wat
al te zeer (‘volgens mijn meening’!) Van

(30) Zie blz. 12. - ‘Scalden’ waren o.a.: Victor de Meyere, Pol de Mont, Dirk de Vos, Lodewijk
Ontrop, PauwII (Buschmann?), Marten Rudelsheim, Jef Thys, J. van Egten, Edmond van
Offel, Lode Verhees, K. Doudelet, enz.
(31) Zie voetnoot 37.
(32) Zie G. Schmook: Grootindustrie als mecenas, een verschijnsel. In Nr. 46 van ‘Ons
A.B.N.-blad’ van Agfa-Gevaert fabrieken, en Nr. 47.
(33) Zie blz. 195 en 104.
(34) Zie blz. 95 en 104.
(35) Antwerpen, 1932; blz. 193.
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Walle als een ‘geld-kunstenaar’ te hebben afgeschilderd eens dat het tussen directie
en orkestleider op geen manieren meer boterde(36) en in het in 1895 gevormde
‘Beschermingscomiteit’ diepe scheuren merkbaar werden(37).
De vriendschap Rudelsheim-Van Offel-Keurvels blijkt persoonlijk zo sterk, dat,
wanneer na Jan Blockx' dood een nieuwe directeur voor het Conservatorium moet
aangesteld worden en Emiel Wambach tegen Keurvels te voorschijn treedt (een
Wambach die... in 1898, na de gekende orkestrel, Keurvels' maatstok had
opgenomen!) Rudelsheim weer in het geweer komt, met Van Offel en kunstschilder
Piet de Mets, om mede o.a. een bruin-papieren ‘cartoon’-oorlogje op de stadsmuren
te voeren... waarvan de sporen nog te vinden zijn in het A.M.V.C. te Antwerpen.
Wat een tijden!
Maar, een vaste betrekking heeft de bekwame Rudelsheim vooralsnog niet veroverd.
Hij acht zijn roeping toch ook niet daar, bij het toneel te liggen: hij biedt de redactie
van het ‘Tijdschrift voor Nederlandsche taal en letterkunde’ ‘Eenige onuitgegeven
gedichten van Marnix; Marnix' zelfkritiek’(38) aan: is de literaire studie in feite niet
zijn vak? Dichten lijkt hem anderzijds ook een noodzaak te blijven:

(36) Zie blz. 104 en 108.
(37) Dit comité bestond uit (waaronder menig ‘Violier’-lid): MM. Baron Osy van Zegwaert,
Gouverneur der Provincie Antwerpen, Jan van Rijswijck, Burgemeester der stad Antwerpen,
A. von Bary, Paul Billiet, Jan Blockx, Jan Bruylants, John Capouilliez, Edw. Coremans, A.
Cornette, N.J. Cuperus, Edw. de Beukelaer, Serv. De Beucker, Joris de Bom, Edm. De Bruyn,
Fritz de Laet, Dr. De Keersmaecker, J. De Kuiper, B. De Metz, Pol de Mont, Gust. De Roey,
Jan de Visser, Alb. De Vleeschhouwer, Alf. De Wolf, Flor. Dierckx, C. Doom, A. Fitz, L.
Fierens, O. Forst, L. Franck, Lieven Gevaert, Frans Gittens, Jaak Groesser, C. Goldhagen,
L. Gutjahr, Ad. Henderickx, Max. Henderickx, Flor. Heuvelmans, M. Huffmann, F. Kapff,
Ad. Kockerols, Baron von Lamezan, O. Lürmann, Ch. John Marsily, Huibrecht Melis, Jos.
Moreel, Aug. Monet, Antoon Moortgat, Herman Mulder, A.D. Musschoot, Em. Nauwelaerts,
Baron Aug. von Ohlendorff, Wwe Osterrieth, Herm. Peeters, Carl Pfaff, Edm. Resseler, Mej.
Cl. Ritschie, MM. Lod. Ritschie, Wilh. Roth, Max Rooses, H. Schaefels, Emiel Schiltz,
Gustaaf Segers, Hub. Storms, K. van Boghout, J. Van Craenenbroeck, Frans Van Cuyck,
Paul Van den Bossche, Lod. Van den Broeck, Jef Van de Venne, J. Van Kerckhoven-Donnez,
Fr. Van Laer, Jan Van Menten, Jul. Van Nuffelen, K. Van Walle, Johannes Wahlers, Baron
Weber von Treuenfels, K. Weyler, Em. Wildiers, E. Wittemans. Cf. A. Monet: Een halve
eeuw Nederlandsch Lyrisch Tooneel en Vlaamsche Opera; herinneringen, feiten, datums,
namen, cijfers en anecdoten. Antwerpen 1939. Blz. 90.
(38) 1898; behandeld zijn de Psalmen XLIX, LI, LXXXIX, CVII naar het handschrift van de
Gentsche Universiteitsbibliotheek. Het Tijdschrift van het Willemsfonds heet de studie een
‘belangrijke bijdrage... van een jong Antwerpsch geleerde’.
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geredelijk wil Van Offel van hem voor ‘Scaldis’ ‘Wintermaand’ (1897,I) opnemen
en voor 1898,VI ‘Een dood’, een hallucinant verhaal, zeer plechtig ingezet, waarin
Toorop en Shakespeare-invloeden (Ophelia!) hun aandeel krijgen, ook slag geleverd
wordt tegen fatsoenshelden. Het instinct van zelfbehoud wordt tragisch element: het
verhaal ‘De storm’(39) in zwaarstappend proza is opgevuld met symboliek: een toren
valt in een Walpurgisnacht; een treurwilg wordt aan de vijverrand van een park zijn Antwerps stadsbeeld! - geknakt.
Op 25 mei 1898 staat in het typoscript een vers gedateerd ‘Nieuw leven’: een
smartbeladen mens (Verwey-invloed) treedt de jonge wereld in, hopend door muziek.
Bevrijdt de ware mens steeds zichzelven niet? Er is veel kans toe, dat het vers te
maken heeft met een nieuwe periode in Rudelsheims leven, maar dan moet eerst
gezegd worden dat hij van 6 december 1898 tot 31 juli 1900 ‘professor geweest is’
- althans zo staat het aangetekend in het Antwerpse politierapport van 31 oktober
1900(40) - in het Instituut Dupich te Brussel, bediening die hijzelf heeft opgegeven,
want op 3 oktober 1900 ‘neemt hij de vrijheid beleefd te vragen’ (aan het Stadsbestuur
van Antwerpen) ‘te willen onderzoeken of er geen mogelijkheid bestaat hem in
stadsdienst te aanvaarden’.
Heeft hij tijdens zijn ‘Brussels’ intermezzo daar kennis gemaakt met de mooie
vrouw, waarmee hij op 17 december 1902, te Elsene zal huwen: Alexandrina Theodora
Hanna Léon? Zinspeelt hij op 25 mei 1899 in een vers op haar?
Tussen 1899 - met verzen voor een derde en een vierde ‘Scalden-Jaarboek’(41)
meestal in het typoscript terug te vinden -, en 1902 stelt zich een nog op Brussel, 1
februari 1900 gedateerde eer banale,

(39) In typoscript en in de bloemlezing Van eigen bodem.
(40) Stadsarchief Antwerpen. Modern archief, Stadhuis; 9 D 3e afd. (Rudelsheim blijkt daaruit
1m70 groot te zijn en van voorkomen ‘goed’)
(41) De Koningen zijn naar de ster gegaan (III, 1899; toespeling op het nieuwe leven); De laatste
glorie van het stervend jaar (idem); Nu scheurt de zonnevuurgloed (IV, 1900); De dagen
zijn niet lang meer, maar vol zon (idem); Jeugd (idem; een soort van oversimpel Lovelings,
anti Kloos-vers: zo zelden ‘voelt zich de mensch een god’ opgedragen aan Edward Keurvels);
Gedicht (idem). Alle verzen toch in majeur-tonaliteit.
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gewild anti-romantische ‘Ballade’, over een maagd en een ridder(42) en ‘Een
Kerstvertelling’ op het thema van een verdwenen illusie voor ‘De Zweep’ (van
Brussel!) van 8 januari 1901 geschreven(43). Wel heel persoonlijk heeft de Israëliet,
de vrijdenkende Jood, zich poëtisch in zijn Belgisch-Vlaamse cultuursfeer ingeleefd,
als zovele autochtone francofone auteurs die de mystiek dan als symbool huldigen.
Daarnaast brengt de politicus-gebleven Rudelsheim voor het blad van Julius Hoste,
‘Het laatste nieuws’ (27 december 1900) hulde aan Koningin Wilhelmina naar
aanleiding van het bezoek van President Krüger.
Zal de bespreking van Vermeylens doctoraal proefschrift over Jonker Jan van der
Noot in ‘Taal en letteren’, 1901, dan ook als een uitvloeisel van zijn vluchtig verblijf
te Brussel mogen beschouwd worden?

V
Rudelsheim was, sedert 1 november 1900, na een aarzeling van stadswege tussen
Stadsbibliotheek en Stadsarchief, als klerk tweede klasse (met een doctorstitel!) en
een wedde van 1200 F benoemd in de eerste instelling. Bibliothecaris C.J. Hansen
zal wel wat argwanend hebben toegezien. Nog goed dat de postulant niet terecht
kwam in de Volksbibliotheek; waar hij op 1 mei 1901 Lode Baekelmans had kunnen
zien binnentreden. Als nieuwelingen waren deze twee temperamenten niet geschapen
om zich snel, zij het geparkeerd in twee vestingen, aan elkaar aan te passen! De rel
in ‘Alvoorder’ (Lode Baekelmans), een ‘Weekschrift (lees dialectisch: wiêkschrift)
voor Vlaanderen’ (Ary Delen), 1901-1902, ten koste van ‘den haan’ (Rudelsheim)(44),
wijst op de spanning tussen woelige anarchisten en een als wat al te sterk liberaal
conformistisch beschouwde ‘intellectueel’.
Wij kunnen misschien wel een ‘materialistische’ oorzaak aanwijzen om de
schermutseling haar aanleiding te geven: op 25 oktober 1900 had Rudelsheim de
stadssekretaris bedankt voor diens interventie, al was hij ontgoocheld door de
‘allesbehalve schitterende broodwinning’. Wijzend op zijn voorvorming hoopt hij
na éen jaar dienst, (10 oktober

(42) Enkel in het typoscript teruggevonden.
(43) Ook in het typoscript.
(44) Zie blz. 113 en 135; ook noot 94.
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1901), zijn situatie ‘weldra’ verbeterd te zien. De liberale voorman E. de Puydt stond
hem in zijn poging bij en... Jan van Rijswijck ordonneerde - op grond van voorgaanden
- een toeslag van 600 F toe te kennen! Rudelsheim en Baekelmans zullen elkaar van
lieverlede leren waarderen; met Delen zal het conflict latent blijven; het zal zelfs tot
een uitbarsting voeren(45).
Rudelsheim gaat niet bij de pakken zitten. Een tweevoudige activiteit gaat hij
ontplooien: eensdeels als publicist, anderdeels als bibliotheek-bediende, maar dat
niet zo zeer als ambtenaar dan wel als willende deel hebben - zo is zijn aard! - in het
bibliotheekbeleid en dát wordt een andere kwestie(45bis).
Wat doet hij als publicist? Hij brengt bij Benoits overlijden niet enkel een partijtje
‘onuitgegeven prozastukken’ van de Meester, maar in ‘zijn’ Rudelsheimse ‘Violier’
van 1901 figureert de zogenaamde ‘Proeve van - systematische - bibliographie van
Peter Benoit’. Julius Sabbe, de ontgoochelde intimus van Benoit, zal op slag de hand
op dit indrukwekkend werkstuk leggen om het aan zijn eerlijk en van piëteit getuigend,
ook in ‘Belle époque’-stijl uitgegeven ‘In memoriam’, toe te voegen(46).
Rusteloos blijkt Rudelsheim, want kan zijn medestander, Eduard Keurvels, hem
hulp en bijstand hebben verleend om een zo rijke oogst aan partituren en geschriften
in lijst te brengen, het is de latere specialisten Baccaert, Corbet, Van den Borren en
ook onszelf gebleken, dat het basiswerk met veel zorg ineen gestoken werd, misschien
werk was van een paar jaren(47), terwijl de compilator, van juni 1901 af, nog de
hoofdredactie van het tijdschrift ‘De Violier, Kunst en Letteren’ op zich moet nemen(48)
bij het afscheid van A.D. Musschoot.
Als bibliothecaris bond Rudelsheim in het jaar 1902 een grote plaatselijke kat de
bel aan. Zij moet het door haar onrust-wekkend geklingel

(45) Zie blz. 135.
(45bis) Op 15.4.1911 zal Rudelsheim een volledige verzameling van Flandria's novellenbibliotheek
(1900) in handen spelen van zijn Stadsbibliotheek.
(46) Peter Benoit; zijn leven, zijn werken, zijn beteekenis. Proeve van bibliographie. 1902. Sabbe
nam Rudelsheim inleiding niet over.
(47) Steunend op de lijst gepubliceerd in ‘De Vlaamsche Kunstbode’ (1901). Kwam Rudelsheim
op de gedachte naar aanleiding van de Benoit-betoging van 17 augustus 1899, onmiddellijk
na de van Dyck-feesten?
(48) Hoofdredactie: Terliststraat 9; verschijning de 5de en 20ste van elke maand.
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velen op de zenuwen gegeven hebben, zowel in de Stadsbibliotheek als in de Openbare
(= Volksbibliotheek): de twintig maanden te Brussel doorgebracht in de nabijheid
van en in de Koninklijke Bibliotheek waren niet zonder invloed gebleven op
Rudelsheims oriëntatievermogen. Hij wil nu te Antwerpen, tegen de zin van baas
Hansen in, de stad er toe brengen (brief van 6 oktober 1902) van het Ministerie
gedaan te krijgen, dat de instelling door verleden en traditie ongemeen merkwaardige
‘Stadsbibliotheek’ onder de instituten gerekend zou worden waar wetenschappelijke
bibliothecarissen in spe de sedert 1897 voorgeschreven proeftijd zouden kunnen
doorbrengen, een ‘privilege’ dat de Bibliotheek, ook al hebben latere directeurs dat
op eigen initiatief nog beproefd, stellig ten onrechte, nooit mocht verwerven. Dit ten
koste van een gezonde Belgische bibliotheekstructurering.
Rudelsheim zag het goed, maar Hansen wendde voor, dat het ongepast zou zijn
‘de gemeentevrijheid bloot te stellen’ (!) en dat de Koninklijke Bibliotheek toch
negatief zou adviseren, al gaf hij toe, dat de Stadsbibliotheek beter gecatalogiseerd
was dan vele andere zogeheten wetenschappelijke instellingen in het land. Het
personeel zelf van destijds heeft de interventie van deze ‘doctor in de Germaanse’
(die aldus uiteraard op de wipplank zou komen staan!) zeker ook niet prettig
aangevoeld. Ongezellig werden de verhoudingen bovendien doordat klerk 2de klasse,
Dr. Rudelsheim, afwezigheden, veroorzaakt door huiselijke omstandigheden bij zijn
verloofde (haar vader sterft te Brussel en moet begraven worden te 's Gravenhage),
zó kwistig verlengde, dat... hij een berisping opliep! (januari 1902)(49). Wel is typisch,
ten overstaan van het stage-verzoek van Rudelsheim, dat zowaar een
qualificatie-verbetering van de Stadsbibliotheek in se kon voor gevolg hebben, dat
schepen Desguin - al kon bibliothecaris Hansen gelijk hebben en ná de berisping Dr. Rudelsheim zijn persoonlijke kans gunde! De stadssecretaris kreeg de opdracht
een brief voor te bereiden om bij de Minister aan te vragen welke voorwaarden de
bibliotheek zou moeten vervullen. Daarna zou het College soeverein onderzoeken
in hoeverre gevolg zou kunnen gegeven worden aan de eisen. Burgemeester Van
Rijswijck tekende. Desguin rekende allicht op een beter verschiet voor de bibliotheek
dan Hansen! Natuurlijk vingen Rudelsheim ...en de Stad bij de Minister toen bot,
‘proeftijddoeners’ moeten langs de Koninklijke Bibliotheek passeren of langs de
Univer-

(49) Zie hiervoor: datering toeslag!
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siteitsbibliotheken. Wenst Rudelsheim zijn weg te gaan, dan moet hij langs éen van
deze instellingen heen (brief van 21 maart 1903).
Tussen het ogenblik dat Rudelsheim het voor België uitzonderlijk gewichtige
bibliotheekprobleem opwierp en deze gedeeltelijk door onbegrip afwijzende beslissing
valt de datum van zijn huwelijksreis(50): hij laat zich, geheel in het raam van zijn
beroepsbekommernissen door schepen Desguin aanbevelingsbrieven meegeven voor
bibliotheken te Parijs, te 's Gravenhage (= Koninklijke), te Leiden en te Utrecht
(universiteitsbibliotheken). Brussel en Gent kent hij wel!
Verschijnen nog verzen(51): ‘Jeugd’, ‘Eeuwigheid’, ‘Droefgeestigheid’, de
bibliotheekarbeid so wie so blijft hem boeien, ook de filologie als dusdanig gaat
opnieuw haar rechten opvorderen. Een bonte bedrijfsverscheidenheid tekent zich nu
op een beperkt vlak af. Op deze tijd slaat de opmerking van velen, dat Rudelsheim
gemakkelijker toegankelijk was als personeelslid dan zijn collega's(52), guller in de
omgang, zich niet onttrekkend aan contacten. Als later een Eugeen de Bock (het
leven onmogelijk gemaakt in het Atheneum) met hem de werktafel deelt in een
onherbergzame donkere zaal, waar zeer moderne tijdschriften ter tafel komen, dan
zal deze later getuigen dat de geanimeerde gesprekken over wezen en aard der dingen
en tijden nooit wanklanken nalieten.

VI
Met opzet zijn wij - behoudens enkele noodzakelijke toespelingen - aan een
intens-gevoerde bedrijvigheid van Dr. Marten Rudelsheim voorbijgegaan! Behoorde
hij slechts van mei 1901 collectief tot de redactiestaf van ‘De Violier-Kunst en
Letteren’(53), zijn eerste arti-

(50) Een dochtertje, Theodora, werd op 30 september 1903 geboren. Sedert 9 januari 1903 woonde
het gezin Draakstraat 23 te Antwerpen.
(51) Tijdschrift van het ‘Willemsfonds’, 1903.
(52) Cf. E. van Offel: Antwerpen 1900, 1950.
(53) De dubbele titel, reeds door A.D. Musschoot op 1 maart 1897 aangenomen, is aanleiding
geworden tot misverstanden, waaruit sommigen (o.a. Jan Blockx) besloten dat Kunst en
Letteren een nieuw tijdschrift zou zijn geworden... in 1901, onder Rudelsheim, waar de
Redactie einde 1898 reeds de Brusselse affiche-tekenaar Privat-Livemont verzocht - op
instigatie van Edmond van Offel? - een belle-époque-titel te ontwerpen, die met een cursief
gedrukt ‘Den lezer: goedheil’ op 5 januari 1901 voor het eerst bovenaan de publicatie prijkte,
d.i. bij het inzetten van de vijfde jaargang.
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kel in het Antwerpse tijdschrift dateert van 20 juli 1898 (IV, nr. 13). Tussen deze
datum en 20 september 1902(54) ontplooit zich een heel bijzondere activiteit in de
schoot van de Rederijkerskamer. Onderhuids voelen wij de stuwing van het koppel
Rudelsheim-Van Offel(55) dat ‘De Violier’ een moderner patroon wil aanleggen,
doordrenkt van de moderne strekkingen van de eeuwwisseling tot, door een flagrante
breuk met een onwillig publiek, de uitgave strandt.
Deze bedrijvigheid (juli 1898 - september 1902) ook gekentekend door artikelen,
wordt als het ware doorvlochten door de incidenten van Rudelsheims leven: zijn
naturalisatie (9.5.1898), zijn leraarschap te Brussel (6.12.1898-31.7.1900), zijn
indiensttreding te Antwerpen (1.11.1900), zijn afwezigheid voor persoonlijke
aangelegenheden (einde 1901 - januari 1902)(56), zijn poging voor herwaardering van
de Stadsbibliotheek (6.10.1902), zijn huwelijk (17.12.1902): al redenen waarom wij
zijn artikelen gelocaliseerd vinden op én Antwerpen, én Brussel, én Scheveningen.
Voor de algemene culturele geschiedenis van ons land moet van betekenis blijven
dat Rudelsheim gepoogd heeft de precies na 1893 breder en breder wordende kloof
tussen Brussel en Antwerpen te dempen. Hij is er niet in geslaagd, zomin als dat hij
Gent dichter bij de Scheldestad kon brengen. Is niet typisch dat zijn eerste bijdrage
voor ‘De Violier’ de vertaling is van Oscar Maus' tien jaar oude bijdrage gewijd aan
de toneelprestaties van ‘De Meiningers’(57)? Hoe vlijtig en met overgave te Antwerpen
ook gespeeld werd door voor het theaterleven als het ware geboren artiesten, de
officiële scène bracht geen vernieuwing en de liefhebbersgezelschappen bleven
steken in ‘Bultenaren’, ‘Twee weezen’, ‘Levende Bruggen’, enz. Moeizaam had
Musschoot het voddenpapiertje ‘De Violier’ uit Jan Schimmels handen (1887)
losgekregen. Het was al een hele worp toen het kwarto-blad keurig en glanzend te
voorschijn trad op 1 maart 1987 (sic!), III, nr. 7, met een Multatuli-hulde van de
redacteur en in dat gewaad(58) gestoken

(54) Datum zonder enige waarborg te vermelden, vermits de verzameling van het tijdschrift van
de Stadsbibliotheek er mee ophoudt, na een niet opgevulde leemte tussen 20 februari en deze
maand. Attest van E. de Bom.
(55) Zie blz. 93
(56) Zie blz. 96 en 99.
(57) La revue indépendante (septembre 1888).
(58) Drukkerij Aug. Ad. Pooters, Ossenmarkt 35. - 15 april 1897: Adr. & Aug. Pooters en Cie
Antwerpen. - 5 juni 1897: Gilliams en Cie. - 5.1.1899: De Vos en Van der Groen.
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bleef tot een grondige wijziging zich voordeed in de opmaak, tot, slank, een
vrouwenprofiel geconfronteerd werd met de gestyleerde ‘violier’ links van het zwarte
schaduwpanorama van Antwerpen. Privat-Livemont beheerste de eerste pagina.
Artikels aan hem gewijd, aan andere affiche-ontwerpers, aan ‘eksliebrisen’, aan
prentbriefkaarten, zouden volgen, al stokpaardjes van Edmond van Offel. Maar horen
en zien wij niets dat met Rudelsheim direct in verband staat, wij treffen de naam aan
van Julius Pée (die Duitse letterkunde vertaalt), van Pieter Tack, die komt aandragen
met Ibsen en... ‘Starkadd’, van Maurits Sabbe, H. de Marez, R. de Cneudt, al personen
waarmee Rudelsheim te Gent contact had gehad. Verkondigt hij ook van 20 juli 1898
af zijn ‘Oude waarheden’ in verband met toneel, dan behelzen deze: een kleine
inleiding tot de tekst van Maus (5 aug., 20 aug. en 5 september 1898) én zijn
slotwoord: ‘De Meiningers en de tooneelschikking bij ons’ (5 oktober). Het gaat hem
in hoofdzaak tegen sleur en slenter; Vlamingen hebben nodig wat op de roeper te
krijgen. En nu komt hem te stade wat hij precies dán (zie blz...) mede beleeft op het
‘Lyrisch Tooneel’, waar geen massa bewegen kan: op een plateau met 12 meter
diepte, wanneer het ‘Théâtre royal’ over meer dan het dubbele beschikt! Hoé gebeurt
alles te onzent? Reeds nu huldigt hij, met een zeker voorgevoel, Keurvels, die de
auteurs op natuurlijke wijze wil zien bewegen, die kinderen in volkstonelen invoert.
De essentie van het toneel blijft ‘het Leven, de Kern van het Leven’. Theater wordt
niet gespeeld om jonkers en juffertjes wat uitgangsgelegenheid te geven. ‘Verdomd
neen’. Rudelsheim vraagt zich af of met de tragische dood van Ketman onze laatste
kansen niet zijn uit de hand gevallen en hij citeert Frans werk over regiekunst (Pougin)
om inspiratie uit te putten.
Wij constateren, dat Rudelsheim stelling neemt en stimulerend wil inwerken, er
niet voor terugschrikkend de negen punten van Maus voor te houden als criterium.
Op dit ogenblik leeft wel wat in theatermilieus te Antwerpen: men wil er komen tot
het bouwen van een nieuwe schouwburg. Een vrij hartstochtelijke polemiek wordt
gevoerd over ‘kunst voor het volk’, over een ‘volksschouwburg’, ‘volksconcerten’
(te Brussel kennen de ‘Concerts populaires’ reeds lang overweldigend succes). Het
stellen van te dure prijzen voor concerten en tentoonstellingen wordt heftig als
ondemocratisch gehekeld. De heren Musschoot en J. de Wilde zijn fameuze kampers
voor hun ideaal: een ‘verlichte’ democratizering, een integratie van een, ja nog veruit
analfabete massa, wat antwoorden uitlokt van een scherpe Hanootzri(?) in ‘De jonge
Kater’ van Brussel, die de democraten er op wijst, dat zij slechts een
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half stapje zetten met hun eisen, met hun ‘voor iets meer dan nu...’. Wat geschiedt,
zou, móet kortweg voor allen gebeuren! Maar de Antwerpse Musschoot is niet zo
dom, dat hij niet weet te antwoorden, dat het ‘Maison du peuple’ te Brussel toch
aardig wat onderneemt aan concerten en lezingen ‘voor het volk’. En hij citeert álle
namen. Dit geschil met inzet van een nieuw te bouwen ‘Kunsttempel’, hartstochtelijk
gevoerd op vele niveaus, houdt, cultuurhistorisch, meer in dan vermoed kan worden,
omdat de deelhebbenden - buiten hun temperament - zich geven naar de aard van
hun levensbeschouwing, van hun sociologisch inzicht, van hun afstamming en hun
verwachtingen.
Rudelsheim spreekt zich op dit ogenblik niet bepaald uit, ofschoon hij scherp de
tekorten hekelt van de Vlaamse receptiviteit. Hem interesseren de speelmogelijkheden
in se. Gaandeweg zal hij een harder oordeel strijken over het algemene onbegrip: de
betekenis van zijn later optreden wordt beklemtoond, precies door het zelfstandig
oordeel, dat hij zich door de omgang met niet localistisch gebonden persoonlijkheden
buiten Antwerpen gevormd heeft. Aan hem is te bewijzen, dat, alhoewel als
vreemdeling heel jong in een Antwerpse verstarde sfeer ondergedompeld, door de
culturele noordelijke precedenten die hij in zich droeg, de assimilatie met de nieuwe,
universele levensstof bij hem een sneller beslag kon krijgen dan bij vele, ook begaafde,
autochtonen, terwijl merkwaardig blijft dat de benadering van de Franse cultuur,
langs Brussel om - cf. Maus, weldra ook Kufferath - hem, de Nederlander, niet heeft
doen wankelen.
Zouden wij de toespeling van Edmond van Offel(59) hier niet plus minus juist kunnen
inpassen, waar deze gewaagt van een onderhoud tussen Vermeylen, Rudelsheim en
hemzelf in de Pachécostraat te Brussel. Naar aanleiding van een tentoonstelling
gingen de Sinjoren hun abonnement op ‘Van nu en straks’ betalen, maar, dixit Van
Offel... ‘de waarnemingsvermogens van de mieren’ - de vroeters? - ‘die elkander
met de voelhorens betasten en er meteen alles van weten bleken zij niet te bezitten’.
Allicht boterde het niet zo direct tussen de eer berekende estheet-anarchist en de
barokke jongens van de onstuimige Scheldevloed, die te wege waren in keurig
geïllusteerde jaarboeken à la Morris hun lusten bot te vieren aan ‘Scalden’-exploten(60):
symbolistisch vertoon met wat al te traditionalistisch geïnspireerde verzen.

(59) Antwerpen 1900. Antwerpen, 1950.
(60) Zie blz. 96.
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Wanneer hij zijn tweede artikel levert (5 april 1899), dan zal hij - nog vóor het conflict
Keurvels-Van de Walle uitbreekt - de al-doende dirigent Keurvels loven (‘In de
Rubensstad’), omdat deze orkestmeester zoveel bijdraagt tot de verfijning van de
kunstsmaak. ‘Slechts later zal beseft worden’, wat Antwerpen aan hem heeft gehad!
Eer het een paar maanden verder is, barst de bom al en heeft Keurvels zijn ontslag
ingediend. Dat geeft aanleiding tot een onmogelijke verwarring, waaruit Van Walle
inderdaad - en dan zeker naar vorm en tactiek - niet zo fraai te voorschijn komt. Met
de driestheid, onverschrokkenheid en zelfs opdringerigheid die later Rudelsheim nog
zullen kenmerken, gaat hij de Directeur, en wie achter hem staan, de wijfelaars, de
onoprechten te lijf, keer op keer (Antwerpen 20.8.1899(61); Scheveningen 29.8.1899,
gepubliceerd 5.9.1899; Antw. 14.9., gepubliceerd 20.9.1899; Antw. 30.9., gepub.
5.10.1899; Brussel 10.10., gepubl. 20.10.1899; Brussel 24.10, gepubl. 3.11.1899;
Brussel 20.4.1900, gepubl. 5.6.1900), omdat in de nederlaag van Keurvels - niet eens
gevraagd om zijn ontwerp-contract mondeling te verdedigen (had Van Walle
Wambach al op zak?) - de Gedachte het onderspit heeft moeten delven tegenover
het Geldprincipe, de materiële exploitatie.
Te Scheveningen (29.8.1899) lucht hij op Kloosiaanse wijze zijn hart bij de
beoordeling van de wraak van de directeur die zich niet eens met een mooi gebaar
van het Duveltje afmaakte: ‘Hier, voor de machtige zee, waar alle geruchten zich
oplossen in één groot gedruis, is een zekere moed noodig te denken aan het kleinzielig
gedoe van kruipende menschjes. De zee...’ dit alles om te concluderen: Waarom
werd bij de bespreking van Keurvels' voorstellen de tekst-zelf niet voorgebracht?
Waarom werd Benoit niet gevraagd? Was deze op zijn ziekbed niet al te gemakkelijk
te ontgaan, zo vragen wij ons thans af? Zijn het weinigen die Keurvels verdedigen
(soms ‘Tybaert de Kater’) het gezond verstand staat aan zijn zijde, zegt zijn
voorvechter. Er blijkt uit Rudelsheims argumenten dat hij alle stukken in handen
heeft, zelfs de brieven van de directeur tot Benoit gericht. Hij brengt het zo ver dat
ook Segher Rabauw (V. Resseler) Keurvels' zijde kiest. Wordt hij gevreesd (bedreigd
en beschimpt?), want advokaat ‘Severo’ die Van Walle's strijd voert, doet Rudelsheim
schrijven (5.10.1899) dat hij voortaan een harnas zal dragen onder de kleren, maar...
de vele bewijzen niet!(62) Voor de strenge heer Severo wordt Rudelsheim een

(61) Zie blz. 94.
(62) Het is de tijd dat de Kamer felicitaties zendt aan Mw. Dreyfus.
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‘individu’. Als het ‘Beschermingscomiteit’ zich eindelijk genoopt voelt toch te
voorschijn te treden, is het te laat, al voelt iedereen dat het ‘Nederlandsch Lyrisch
Tooneel’ slechts leefbaar is met Keurvels. Stelde hij zijn eisen hoog en door een
contract, dan was het, dat hij, door ondervinding wijs over een tekst wilde beschikken
om zich op te beroepen! Wanneer Rudelsheim bij het plots heengaan van de wel
onhandige directeur Van Walle het ‘Slotwoord’ neerschrijven kan (- ‘de Phrygiërs
worden laat wijs!’ - 20.4.1900), dan zinspeelt de auteur er op ‘dat hij voor maanden
de strijd niet staakte uit ontmoediging, maar om niet uit afgunst te handelen’. De
‘journalistjes’ zij deden het meeste kwaad door te zwijgen, toen ‘Tannhaüser’ werd
‘vermoord’, toen Goldmarcks ‘Koningin van Saba’ ‘verprost’ werd en ‘Ondine’
onwaardig stierf. Waar is de tijd dat in éen seizoen gingen: én ‘Tooverfluit’, én
‘Lohengrin’, én ‘Vrijschutter’ én ‘Tannhaüser’ én ‘Don Juan’? Is het ogenblik voor
de Stad niet aangebroken, om, onder haar gezag de exploitatie te laten behartigen
door heel het personeel met voorziening van bepaalde minimum- en
maximum-jaarwedden en de baten verdeelbaar te stellen, de werkzaamheden uit te
strekken over langere termijnen dan nu? Er moet een vast gezelschap komen met
een door traditie gelouterd repertoire.
Betoogt langs Rudelsheims pen Eduard Keurvels, het is toch prettig om constateren,
dat de polemiek in het rederijkersorgaan besloten wordt met practische voorstellen,
waar het bij Rudelsheim steeds op uitdraait: ‘de waarheid kan wachten, zij heeft een
lang leven voor zich’ zegde Schopenhauer immers (20.10.1899).
Terwijl hij zich zo terdege inliet met een van de meest interessante realisaties van
de Vlaamse Beweging, de Vlaamse Opera, bracht ‘De violier’ bij nog andere opstellen:
b.v. zijn ‘Indrukken op de Rembrandt-Tentoonstelling te Amsterdam’ (Brussel, maart
1899, gepubl. 9 mei 1899)(63), die inzetten met het ‘Wijsheid’-sonnet opgedragen aan
Mej. Sophie P(64). Rembrandt wordt voorgesteld als heraut van het machtige Holland;
Rudelsheim die niet zoveel verwachtte van de ‘Nachtwacht’, bekent overweldigd te
zijn geworden: zijn bewondering neemt paroxistische vormen aan en... eindigt op
een synthese van zíjn

(63) Het exemplaar van de Stadsbibliotheek vertoont twee doorhalingen in de tekst; één waarin
Rudelsheim niet erg entoesiast is over Rembrandts landschappen; een tweede waarin beweerd
wordt dat Rembrandt Hendrickje Stoffels niet zou geschilderd hebben.
(64) Reeds gepubliceerd in het Feestnummer.
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eigen nationaal besef! Rembrandt is een onafhankelijk man, zuiver Germaans van
aard en volkomen Hollander; als zoon van het oude volk is hij niettemin echt nationaal
van instelling, maar daardoor innerlijk bewogen; meer dan het zinnelijke bestaan
heeft het zieleleven betekenis voor het zijn van deze kunstenaar; al facetten die nog
wel eens te blinken worden gezet.
Aan Rudelsheims teksten is meer dan eens na te gaan door welke artistieke gestalte
zijn geest bezet wordt: beschrijft hij (14.9.1899, gepubl. 5.10.1899) een tentoonstelling
van Antoon van Welie te Antwerpen,(65) dan spreekt hij zich - 1899-1900 - uit voor
een niet te ver doorgevoerde ‘moderne decadence’; hij heeft Couperus' ‘Eline Vere’
(koel, majestatisch, Haags) gelezen en kent Maeterlinck en Wilde. Het treft, dat hem
bijwijlen de bekentenis ontsnapt hoe ‘geestesvermoeienis’ het ‘levensgenot’ kan
dreigen te versomberen. In dit klimaat vormen de psycho-sociologische Ibsen-(P.
Tack), de Hauptmann-, de Heijermanstendensen (Rudelsheim) - naast de realistische,
naturalistische en symbolistische kunstvormen - het lotsstramien dat Rudelsheim
zijn ‘kamerleden’ voorhoudt. Heeft hij zich dan niet uitgesproken - zie blz. 101 over een probleem dat hem niet direct oplosbaar lijkt, hij zal wel, op een eigen min
of meer filosofisch terrein, zijn weg gaan om ‘De ontwikkeling van den schoonheidszin
bij 't volk’ te bevorderen, als leefde hij in zíjn (Morris, etc.) en... ónze tijd! Is hij per
definitie determinist, hij is tóch optimist; wil ieder zijn plaats in de gemeenschap
ingenomen zien en eist dat elkeen zijn verantwoordelijkheid neme. Hij is individualist
in functie van een vooruitstrevende gemeenschap onder het motto, dat ‘het Schoone
zoo noodzakelijk is als licht en lucht’; het Goede en het Ware zullen nader tot de
volmaking voeren, wat rechtvaardigheid impliceert.
Zo geformuleerd voelen wij Rudelsheim - door vrije wil en vrijheid - nauw
verbonden met een verlichtend, progressief liberalisme, dat de arbeid niet schuwt,
en de anarchie, de wetloosheid verwerpt. Hij poneert dan ook dat de bevordering
van het schone staatszaak moet zijn - weg van Thorbecke. Dit credo is van belang,
want hij zal er zich later - zij het niet zo letterlijk, dan allerstelligst naar de geest op beroepen. Waarom wetten tegen leugen, meineed, diefstal, moord, goedkeuren
maar het bederven van de smaak ongestraft laten? Waarom een leger inrichten, het
onderwijs onder de hoede van de staat stellen, maar

(65) Zie blz. 102, 103 en 110.
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de kunst, als ‘verwaarloosd kind’, zonder Ministerie laten woekeren. Aldus gaat
Rudelsheim het gevaarlijke pad van de gecontroleerde vrijheid op (grenzen moeten
er zijn, zegt hij) wat hem op slag (februari 1900) de aanvallen van de anarchisten op
de hals haalt. Segher Rabauw (Victor Resseler, toekomstige schoonbroer van Lode
Baekelmans) bezweert Rudelsheim ‘de Staat zijn morsige pootjes thuis’ te laten
houden. Hij mag zijn kas - die wij toch moeten vullen - ten dienste stellen. Weet
Rudelsheim niet - hij doet het wel! - dat Georges Eekhoud en Camille Lemonnier
precies nú vervolgd worden...? ‘De Violier’ zal dan ook in een volgend nummer
geïllustreerde bijdragen brengen gewijd aan beiden.
Langs deze scheidingslijn bewegen zich de mentaliteiten van de begaafden rond
1900, zonder ‘het volk’! Zowel bij de enen, als de anderen. ‘Het volk’ zal zich weinig
gelegen laten aan de spiegelgevechten. Doof blijft het zeker voor het betoog van
Rudelsheim (hij bereikt immers geen massa, zelfs geen groep, slechts - misschien!
- een paar honderd man) volgens hetwelk het algemeen welzijn in het bereik zal
liggen zodra het besef van gelijk recht voor iedereen is doorgedrongen. De heersende
ongelijkheid steunt nu nog op rijkdom (die diefstal is, luidt de slogan), maar wordt
de individuele begaafdheid eens criterium, dan zal het wereldbestel zich wijzigen.
Het recept om ‘losbandigheid’ en ‘egoïsme’ te keren ligt in ‘het geloof in de taak’.
‘University extension’ is het middel; de stelsels van Charbonnel en Toynbee Work
wijzen de weg. Nog weer eens ideeën die later bij Rudelsheim terug opduiken om
dan in practische verwezenlijking te worden omgezet.
Voorgaande beschouwingen vinden hun aanvulling in een ander artikel, geschreven
‘in het late avonduur van een korten novemberdag’ (1900,(66) gepubl. VII/1-2,
20.1.1901): ‘Iets over modernisme’. ‘Goethe's “Faust”, deze bijbel van den goeden
en den schoonen mensch’ ligt open vóor hem. ‘Faust’ en ‘Bijbel’ twee machtige
woorden, die ‘als ze uitgesproken zijn in den geest een diepen klank nalaten...;’
‘bladen ruischen..., zware folianten’ (voor zijn geest rijst een typisch
Rembrandt-beeld) ‘hun gerucht doorsiddert de avondstilte van de kamer, waarin een
mensch alleen’ (cf. Hauptmann, ‘Die Einsamen’) zit als Ruysbroec eens in zijn abdij
te Groenendael, maar die zich toch in gemeenschap voelt’ (hij, Rudelsheim!) ‘met
de heele we-

(66) Dus een korte poos na het indiensttreden bij het stadsbestuur.
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reld.’ En ‘Faust’, hoe dikwijls was hij Maarten ‘een troost in oogenblikken van
levensonzekerheid, weemoed, lamheid.’
Rudelsheim ‘grübelt’, grijpt naar de pen, smijt zijn tekst weg, omdat hij Goethe
toch niet evenaren kan. Hij voelt zich niet als zoveel jongeren, die geen eerbied meer
opbrengen kunnen voor de groten; zij doen net of de wereld begint bij hen; vóor zij
bestonden was er niets. ‘O ik mag ze wel’ (Rabauw?) ‘Laten wij liever goede, mooie
menschen zijn...’
‘Ontwaking’, het tijdschrift van Rabauw, zal Rudelsheim om die bespiegelingen
niet afschepen, maar hem toch wat hooghartig vinden; misschien te weinig practisch?,
‘te driest’, ‘wel wat bovenop’, oppervlakkig? Te weinig doortastend? Dat is niet
geheel onjuist: Rudelsheim grijpt het stelsel niet aan, enkel de mens, precies omdat
hij daar op rekent, maar aldra zal hij ondervinden hoe deze, en dan de
‘burgerlijke-bourgeois’ hem netjes in de steek laat; nog anderhalf jaar.
Ondertussen dringt door hoe ernstig ziek Peter Benoit is geworden. ‘Men’ wil
komen tot een volksinschrijving om de uitgave van zijn werken te realiseren
(5.3.1901). Het is dan wel in functie van dit voornemen dat Rudelsheims ‘Proeve
van bibliographie’ gezien moet worden(67). Hem persoonlijk zal het een weelde zijn
het overvloedig geïllustreerde, prestigieuse ‘Benoit-nummer’ (VII, 11-14)(68) samen
te stellen(69). Het geraakt tot in het buitenland bekend. Hij steekt het ineen op het
ogenblik dat hij van de Kamer de opdracht krijgt het hoofd-redacteurschap te delen
met A.D. Musschoot (20.4.1901) om de taak alleen te torsen de maand daarna.
In maart (5.3.) had hij nog, ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het
‘Nederlandsch Lyrisch Tooneel’ een domper gezet op de feestviering door de
toeschouwers en toehoorders aan te manen zich te bezinnen op de toestand waarin
Keurvels verkeerde, toen hij de hem gebrachte ovatie onderging! Wie Keurvels zijn
plaats ontnamen, weten niet hoezeer zij Benoit hebben gegriefd...
Het leven is uit de opera uit. Wat hadden zij moeten doen, de juichenden?
Protesteren, ómdat Keurvels niet terugkomt. Maar ja, ‘onze stad is eerst en vooral
een handelsstad’ en Rudelsheim schrijft een van de hardste oordelen over het
Antwerpen neer, waarvan hij houdt:
‘Wij hebben in onze vroegere artikels niet genoegzaam ingezien dat de losge-

(67) Zie blz. 98.
(68) Gepubliceerd juni-juli 1901.
(69) Zie blz. 98.
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broken strijd slechts het gevolg was van toestanden die hier in Antwerpen op alle
gebied heerschen, het gevolg van kleingeestige, pretentieuze opvattingen, die zich
hier overal doen gelden; het gevolg misschien van de omstandigheid dat onze stad
eerst en vooral een handelsstad is, waar het geld natuurlijk de groote rol speelt en
alles aan zich onderwerpen wil, kunst zoowel als wetenschap. En toen er een instelling
oprees die onafhankelijk daarvan wilde zijn en moest zijn door den aard zelf van
haar karakter, kwam de groote macht en trachtte die ongelijkheid, dat uitwas op haar
lichaam te niveleeren. En wanneer er dan menschen waren die lieten begaan, dan
gebeurde dit omdat zij niet beter konden, misschien wel beter wilden, omdat er hier
zooveel persoonen zijn die vergeten dat er een eeuwenoud spreekwoord bestaat, maar
dat men hier niet schijnt toe te passen: “Schoenmaker, blijf bij uw leest!”, omdat er
hier een geest van oppervlakkigheid en onkunde heerscht, die ongelukkig genoeg
toonaangevend is, maar die alle kunst en wetenschappelijk leven in onze stad dooden
zal. Hoe dikwijls heeft men zich kwaad gemaakt omdat de meeste Antwerpsche
artisten zich te Brussel vestigen? Is het te verwonderen? Vinden zij hier waardeering,
vinden zij hier persoonen die hun werk kunnen beoordelen, vinden zij hier
aanmoediging? Degenen die weten hoe over 't algemeen de kunstkritiek in onze
dagbladen is, welke onkundigen op dat gebied daarmee belast zijn, zullen begrijpen
dat een artist die zich zelf eerbiedigt, een midden vlucht, dat niet in staat is hem naar
waarde te schatten, en waar ieder die maar even een pen kan vasthouden zich geroepen
acht tot schrijven. En was het niet eigenaardig dat op den feestavond van het
Nederlandsch Lyrisch Tooneel juist de artisten, op enkele uitzonderingen na,
schitterden door hun afwezigheid? In Godsnaam! Men kan een goed koopman of
advocaat zijn, maar daarom heeft men toch nog het recht niet den staf over de kunst
te breken.
Dit zijn harde waarheden, maar die gezegd moesten worden en nooit genoeg
kunnen herhaald worden, omdat ik van Antwerpen houd en met smart zou zien dat
alle kunstleven er gedood werd, indien men op den ingeslagen weg moest blijven
voortgaan, en omdat alle wetenschappelijk leven reeds bijna zoo goed als verdwenen
is. Laat iedereen in den kring blijven die hem door zijn loopbaan aangewezen is, en
slechts bekwamen de plaats vervullen waarvoor bekwaamheid noodig is. Genoeg
met al dat geliefhebberij! We hebben maar al te veel dilettanti gehad! En wil men
van Antwerpen geen doode stad maken op geestesgebied, dan moet men de toestanden
leeren inzien zooals ze zijn en ze veranderen.
Dat de jongeren in plaats van slechte letterkunde te maken, die niemand buiten
hen zelf voldoet, de werkelijke kracht die ze bezitten aanwenden om op te komen
tegen dien slentergeest, dan zullen zij den “nieuwen tijd” en het “nieuwe leven”,
waarvan ze den mond steeds vol hebben, meer bevorderen, en beter grondslagen
leggen voor de kunst van de toekomst, dan nu, waar ze die kunst maar erg oneerbiedig
dienen.’(70)
Deze veroordeling in functie van de schoonheid - daarin is Rudelsheim zeker een
Vermeylenkind - wordt hem een aanleiding (want bij

(70) 6de jrg. nr. 5, 5 maart 1901.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1971

110
Rudelsheim hangt alles samen, hij heeft continuïteitsbesef als geen!) om in ‘Aan de
lezers’ van ‘De Violier’ (VII, 8; 20.4.1901) te verkondigen hoe hij van Antwerpen
weer het midden van kunst en wetenschappen wenst gemaakt te zien, dat het eens is
geweest. Door het provincialisme dat er heerst te breken. Omdat wij ons niet waardig
maken van onszelf, worden wij niet geacht, en verlaten de beste krachten onze stad.
Trots, onafhankelijkheid, kracht en eerlijkheid, dat moeten de kenmerken zijn van
onze gedragingen. Boven de behartiging van de politieke macht is het de intellectuele
kracht die erkenning eist. Rudelsheim wil van ‘De Violier’ maken wat ‘L'art moderne’
voor de franssprekenden is, de ‘Kroniek’, de ‘Nederlandsche spectator’ voor de
nederlandstaligen. Hoe dan ook, Leopold II had hem, ter gelegenheid van een bezoek
aan de haven het heft in handen gegeven om op de pedaal door te trappen, door de
Sinjoren aan te manen ‘Modern te worden’(71). Nog eens worden ons, de
geld-verdienenden, de Levieten gelezen: de Antwerpenaren, zij voelen zich niet als
deel van hun land; zij houden er middeleeuwse begrippen van ‘stedelijk
particularisme’ en zelfgenoegzaamheid op na. Hij, de genaturaliseerde Israëliet, voelt
sterk aan dat de vreemde koloniën zich niet vermengen met de bevolking, wat al zeker
voor de Hollanders en Duitsers ter stede opmerkelijk is. Het taalprobleem - als factor
- blijkt Rudelsheim nu, 1901, in deze optiek nog niet geheel door te hebben, want
hij vraagt zich af of een ‘gebrek aan opvoeding’ (en aan onderlegdheid?) niet de
reden zou zijn, dat de omringende volkeren ‘ons’ - hij blijft zich wel vereenzelvigen
met ons! - van uit de hoogte beschouwen. De Antwerpenaren - zo heet het - zijn de
eerste aanleiding tot het bewaren van de afstand: zie hoe Taine ons, in het algemeen,
beschouwt en... de ultra verfijnde Baudelaire. Zelfzucht en oppervlakkigheid kadreren
niet met onze sterke positie als handelsstad. Acht de Antwerpenaar zich niet
onmiddellijk beledigd bij een verschil van mening? Wat gebeurde met ‘Kunstverbond’
en ‘Lyrisch Toneel?’ Is het geen schande dat het Hoger Onderwijs uit Brussel hier
in het Frans wordt binnengevoerd? Waarom werd geen man als Mortelmans tot
Conservatoriumdirecteur aangesteld? Wij verstaan de kunst niet jonge krachten bij
te houden. Loopt alles mis, dan zullen de flaminganten in eigen boezem moeten
kijken, omdat zij ‘de psychologie van het oogenblik niet weten te vatten.’

(71) VII, 19-20; 5-20.11.1901.
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Geen kans laat Rudelsheim onverlet om zijn stadgenoten te wijzen op hun plicht.
Welke richting gaat ‘De Violier’ uit, met de toneelgroep incluis? Rudelsheim stelt
Hauptmanns ‘Einsame Menschen’ voor (5.5.1900) en bespreekt de opvoering. Met
lof voor de durf, maar een andere speeltechniek eisend, rolkennis van a tot z, het
harmonisch ingespeeld zijn van de ene figuur op de andere.
In de winter (5-20.11.1901; VII, 19-20) biedt Herman Heijermans' ‘Op hoop van
zegen’ de kans om ten minste met de gelukkig in de eigen cultuur ‘gevonden’
Nederlandse dramaturg de menigte te boeien. Weer ontleedt hij verschijning en werk
en opvoering (VII, 21-22; 5.20.12.1901 en VII, 23-26; 31.12.1901)(72). Hij poogt een
hefboom onder het liefhebberstoneel te stellen: zo ver is het te Antwerpen, dat de
rederijkerskamers de officiële schouwburg tot voorganger moeten dienen. Lag de
prestatie soms niet boven de verwachting, ook al was de rolvastheid niet perfect?
Waarom niet meer herhaald? Situatie en locale verhoudingen staan wel goed getekend,
wanneer blijkt dat Aug. Monet de baanbrekende vertoning doodzwijgt en... van
‘eerste opvoering’ gewaagt, wanneer de Nederlandse schouwburg (en dan nog voor
de ‘Zuidnederlandsche Tooneelbond’) het stuk overneemt!
Het toneel in se blijft Rudelsheims belangstelling als factor van directe
‘volksopvoeding’ wekken. Met ‘Maus en Meininger’(73) had hij zijn ezeltje, de
toneelschikking, reeds bereden; de Antwerpenaren krijgen nu de vertaling van Maurice
Kufferath's essay ‘Richard Wagner et la mise en scène’(74), verschenen in ‘Le guide
musical’, voorgeschoteld. Vooraf beklemtoonde de hoofdredacteur de bevoegdheid
van de auteur, om daarna (5.9.1901) nog een artikel te wijden aan de persoonlijkheid
van Maus, de advokaat, auteur, conférencier, schilder, reiziger (fietser), sportsman,
medestander van Edmond Picard, stichter van ‘L'art moderne’ (1881), ‘L'association
des vingt’ (1884), ‘La libre esthétique’ (1894). De onsterfelijkheid is voor deze auteur
niet weggelegd, maar in de geschiedenis van de ontwikkeling van de kunsten zal zijn
naam met ere vernoemd blijven. Maus weet de jongeren

(72) Op 5-20.2.1902; VIII, 3-4 volgt de analyse van Het zevende gebod niet als een perfect geheel
beschouwd, maar als goede, treffende tonelen, waarin de generaties tegenover elkaar worden
gesteld.
(73) Zie blz. 103.
(74) VII, 15-16; 5-20.8.1901: Tooneel: Richard Wagner en de tooneelschikking.
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te waarderen, die het ‘schoone voorstaan. En zulke mannen zijn zeldzaam. Men treft
er eenige te Brussel aan. Hoeveel zouden wij er hier kunnen vinden? En nochtans
wij, Vlamingen’ - zó voelt Rudelsheim zich op en top - ‘hebben er zoo eene dringende
behoefte aan.’(75)
Het nummer daarop (VII, 18; 20.10.1901) resumeert hij de gaven van de te
Antwerpen niet onbekende Kufferath, de man met idealen en boordevol wetenschap,
leerling van Mendelssohn. Eerbiedige hulde wordt de musicus-politicus-organisator
gebracht, die de Munt te leiden krijgt en een groots programma ontwerpt, waarin de
Vlamingen niet worden voorbijgegaan. De conclusie luidt: zeker zal die ondernemende
geest op tegenkanting stuiten.
Gunstig wordt het klimaat voor ‘De Violier’ van lieverlede niet. Maar... zo
Rudelsheim door het artikel ‘Vaderlandsliefde’ hoopt (of weet hij wel beter en gebiedt
enkel de noodzakelijkheid?) ‘zooveel bladen’ te Antwerpen te bekeren tot
samenwerking(76), dan houdt hij hun, als bezem achter de deur, een kortstondig
voortbestaan in de naaste toekomst voor. Hoe jammer dat elkeen zijn eigen orgaan
wenst te hebben. En waarom? Om, zoals ‘Lucifer’ de overheid te verzoeken de
voorwaarden voor examens voor leraars in de muziek niet te moeilijk te maken? De
tegengestelde weg moet genomen worden. Denkt hij aan Peter Benoit, die het over
‘knoeien’ had in de instellingen?
Wel moet hij een gevoel van welbehagen ondervonden hebben, toen het
‘consommatum est’ zijn pen nog kan ontglippen met het eerste nummer van de achtste
jaargang: 5, 20.1.1902. Keurvels had gelijk gekregen: Van Walle was heengegaan!
‘De laksheid van geest die onzen eigen burgers-bourgeois eigen is’ was de grootste
factor in het incident geweest. Iedereen zal zich verheugen in de beslissing van de
stad: de aanstelling van het tweespan Judels-Tokkie, dat Keurvels onmiddellijk
ontbood!
Deze triomf moet Rudelsheim doen vergeten dat de oproep om de uitgave van
Benoits werken te steunen, vooralsnog een roep in de woestijn blijkt te zijn(77), maar
anderzijds kan hij in het kegelspel tussen Ary Delen, K. van den Oever, L. Baekelmans
en hemzelf constateren (5-20.2.1902; VIII, 3-4) ‘dat de vrienden’ onderling ‘niet

(75) In De Violier VII, 18; 20.10.1901 stelt hij Eenige vragen om er achter te komen, waarom
van Henri Rul toch maar geen werk gekocht wordt!
(76) VII, 18; 20.10.1901. Het Nederlandsch Tooneel, De Sater, La semaine, Tyl Uilenspiegel,
Vrij, Lucifer.
(77) Zelfde nummer, VIII, 1-2.
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malsch’ zijn voor elkaar. Hij, ‘de vroegtijdige grijsaard’, krijgt dus collega's...
Maar, wat is gaande geweest met Rudelsheim-zelf? Het verschijningsritme van
‘De Violier’ is gaandeweg wel wat onregelmatig geworden (tijdens de vrijage?)(78).
Komt geen copij meer binnen? Is rebellie uitgebroken, nadat hij de Sinjoren den
mantel heeft uitgeveegd? Wordt gestookt? Hoe dan ook er gaat op 20 september
1902 plots een kreet van pathetische zelfbeschuldiging op (nr.-aanduiding ontbreekt).
Het laatste nummer daarvoor in de verzameling is dat van 5-20 februari en in ‘Aan
het publiek’ (20.9) wordt gesproken van een onderbreking van vijf maanden (april!).
Verantwoording moet daarover afgelegd worden, want Rudelsheim begrijpt dat een
hard oordeel geveld wordt. Doch, het publiek ‘zoo gretig met afkeuringen’ zou ‘de
diepe oorzaken eens moeten kennen’. Een aanval in regel breekt weer los: ‘Het
Vlaamsche volk leest niet, ontwikkelt zich niet.’ Zijn intellectueel peil blijft op
eenzelfde hoogte staan. Te veel tijd wordt aan vermaak en ontspanning besteed.(79)
Toen ‘de Violieren’ voor een paar jaren aan de opvoering van draken verzaakten,
stond de Kamer alleen met het initiatief. Het publiek wilde niet mee.
Sensatie-toneelstukken moest het voorgesteld krijgen, onwerkelijke melodrama's.
De zeldzame aanwezigen bespraken de vertoningen en... dronken niet, met het gevolg
dat de uitbater van ‘El-Bardo’(80) de zaal niet meer wenste te verhuren. Spelen in de
Franse schouwburg viel veel duurder uit. Waarna Rudelsheim het bilan opmaakt van
de prestaties, zoals hiervoren reeds aangehaald.
Hiermede zijn Rudelsheims verzuchtingen niet ten einde gevoerd. Vermoedelijk
begaat hij de fout hardweg te zeggen dat het publiek ‘te dom’ is. Dat ‘groote publiek’
nochtans ‘heeft men noodig om te laten zien wàt ware kunst is’, om over financies
te beschikken, die ‘alleen in staat stellen goed werk te verrichten’. Wat zich voor het
toneel voordeed, geschiedt nu ook ten opzichte van het blad: geen ondersteuning is
te merken. Een paar honderd inschrijvingen kunnen de voorwaarden niet scheppen
om beter te doen. Het is wel degelijk zoals

(78) Zie blz. 96.
(79) Kon in ‘De Violier’ van 15.2.1897 niet gelezen worden, dat in Antwerpen het meest gedanst
werd van overal? Opmerking niet van Rudelsheim, maar van Jan van Egten.
(80) Sint-Jacobsmarkt. Zo pas verdwenen en vervangen door een ‘Studiohotel.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1971

114
‘L'art moderne’ schreef: ‘le Belge honore le rond-de-cuir et le sabre. Il a le mépris
du cerveau’.
Toetsen wij inhoud en geest van dit artikel aan Rudelsheims levensmilieu, dan
voelen wij er opnieuw, maar steeds sterker, het personalistisch engagement in
doortsralen, vooral zo wij nog even verder lezen. Leven en streven zitten bij hem in
elkaar verstrengeld: vergelijk de data! Hij gaat trouwen, hij wil meer verdienen, zijn
betrekking revaloriseren en komt tot de conclusie dat op Multatuliaanse basis ‘geest
en lijf ten onder gaan bij aanhoudend stoffelijk lijden’. Dàt heeft hij niet uitgeschreven,
maar wij voelen de gedachte zij het op een ander plan werken onder zijn
slot-argument: ‘Wie 1200 F noodig heeft om te leven, kan met 400 niet uitkomen’.
Hij wordt moedeloos. Met zijn laatste oproep tot het publiek waagt hij een laatste
poging, zoniet wil hij ‘De Violier’ liever geschorst zien en een van de talrijke zijn,
die sterven door de domheid van de massa. Onze dood - hij vereenzelvigt zich hier
met het orgaan! - zal er dan een zijn ‘op het veld van eer’, ‘maar op ons zal dan de
schuld niet terugvallen’. Al met al een gelijke situatie als deze geldende voor Keurvels,
wat de tragiek betreft een prefiguratie van wat hem zou overkomen op het politieke
slagveld.

VII
Schrijven wij de volle waarheid neer, wanneer wij Rudelsheim zo verstrikt in het
leven achterlaten? Is over hem ook de drang niet vaardig geworden om - overdag
werkend in het culturele bedrijf, de bibliotheek - meteen de vleugels uit te slaan en
in wijdere luchten dan het zo desillusionnerende Antwerpse waar geen uitkomst
blijkt te zijn, te speuren naar een actiegebied dat meer bevrediging kan schenken?
Wij zijn immers, als ‘De Violier’ verwelkt, het ogenblik genaderd, dat Rudelsheim,
de politicus, zich het duidelijkst heeft uitgesproken? In de eerste jaargang, nr. 3,
1902, van ‘Den gulden Winckel, maandschrift voor de boekenvrienden in Groot
Nederland’(81), publiceerde hij zijn critisch maar stimulerend, artikel over Julius Pieter
Vuylsteke, de vereerde pessimist van de oude garde, niet zozeer om Kloos in zijn
kritiek te weerleggen, maar om deze er op te wijzen dat hem, de eenzijdige
Nederlander, de precieze elementen en argumenten ontbreken om een

(81) Leiding F. Smit Kleine.
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gefundeerd oordeel over een geëngageerd Vlaams publicist te vellen. Het ligt in de
bedoeling van Rudelsheim bij Vuylsteke's overlijden met nadruk te wijzen op de
evocatieve kracht van ‘een kind van zijn tijd’, van de dichter die de arbeidersscharen
van 1857 in het Vlaamse bewustzijn heeft willen integreren en die daaróm zijn plaats
onder ons móet behouden.
Het zal Leo Picard (nogmaals!) zijn die, in de huidige jaren 1970, er zal aan
herinneren hoe sterk een stuk als dat Rudelsheimse, en misschien nog een ander!,(81bis)
de jonge scharen van 1902-1905 getroffen heeft: de De Gruyters, de Picards, de
Danckaerts en ttq. die Vermeylens? ‘Kritiek’ opnieuw en dan haast woordelijk
opnamen om er hun ideologie, maar vooral hun handelen naar op te bouwen. Wie
ten opzichte van de cultuurgeschiedenis van de Vlaamse gewesten de
continuïteitsoverplantingen langs de generaties om vergeet in de rekening mede te
betrekken, loopt gewis de kans zich hetzij een onvolledig beeld te vormen, hetzij
naast de kwestie te oordelen. Hier ligt een sleutel!
Het avontuur met ‘De Violier’ heeft Rudelsheim ontmoedigd, inderdaad, maar
niet lam geslagen, want voor de jaren 1903-1905 zijn voor hem nog verschillende
titels van publicaties op te spelden: al onmiddellijk één, met een verdragende al te
veel veronachtzaamde inhoud: ‘Eenige denkbeelden over practisch flamingantisme’,
geredigeerd in januari 1904(81ter). Het is een groot stuk, waarin de liberaal het
‘flamingantisme’ als een sociale beweging benadert en beproeft het complexe
probleem van een al te beperkende Gulden Sporen-romantiek te ontdoen, zonder
daarom het historische feit te veronachtzamen. Zeer merkwaardig is, van zijn origine
en standpunt uit, het tot de ‘Hollanders’ gerichte verzoek vooralsnog gedaan te maken
met een tot traditie geworden houding de Vlaming te beschouwen als ‘een onmondig
kind’. Spruit de veroordeling niet voort - zo luidt de vraag - uit de ‘eenzijdige
verfransing’ die de Nederlander al zelf heeft ondergaan? Is het Noorden niet aan te
wrijven, dat het muziekleven er sedert vijftien jaar is vastgelopen? Wat weet men er
van het Belgische Franse musiceren: wat hoorde men er van Bach, Beethoven, Gluck,
Haendel, van Wagner: noch ‘Ring’, noch ‘Tristan’ drongen er door. Leeft Antwerpen
van klatergoud, kent het geen verfijning, goed, de stad bezit een eigen Opera en hoe
critisch men er zich ook tegenover verhouden kan, het Vlaams Conservatorium speelt
zijn rol. Hoe hoog een in-

(81bis) Zie hieronder.
(81ter) Groot-Nederland, II, 2; 1904.
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greep als deze van een Solvay aanslaan? Wij voelen zeer goed dat Rudelsheim tijdens
zijn verblijf te Brussel de oren geopend heeft gehouden, wat hem evenwel niet belet
te noteren, dat de stichting van de ‘Nederlansche Boekhandel’ te Antwerpen voor
de Vlaming, als cultuurmens, ‘misschien meer beteekent dan de heele Vlaamsche
Beweging’. Van dit vertrekpunt uit - over de pogingen heen van Lod. de Raet - tot
b.v. het betoog van een Jan van Overloop, die de taalstrijd beschouwde als slechts
een fragment van de Vlaamse beweging, ligt een strakke lijn. Inderdaad gaat het niet
om ‘de geestelijke en de stoffelijke verheffing’ van een heel volk? De drijfveer werkte
zeer vroeg bij Rudelsheim zeer sterk in en derhalve is het er hem ook nu, 1904, om
te doen te waarschuwen voor ‘overbeschaving’. Hij zegt het niet, maar door het
opsteken van de dreigende vinger wordt aangevoeld, hoe hij zich, avant la lettre!,
weert tegen ‘elite-vorming’, los van het geheel. Het gaat er dus om een globale
opgang te bewerkstelligen geldend voor de gemeenschap. In dit artikel liggen weer
argumenten besloten die hem tot in 1914-1918 zijn bijgebleven, om te komen tot het
vormen van een zo breed mogelijke basis, als schakel in de opstijgende generaties.
Het geloof in de evolutie is Rudelsheim een reële grondslag.
Bij dit alles verliest hij, althans momenteel, zijn ‘germanistiek’ niet uit het oog,
want de vraag moet gesteld worden: bestaat, gedrukt, meer dan de te Luik
gepubliceerde lijst van te excerperen tijdschriften met het oog op de samenstelling
van een ‘Repertorium van de artikels betrekking hebbende op de Germaansche
philologie in Belgische tijdschriften verschenen tot 31 December 1900’? Nog een
Brusselse inbreng in functie van het bibliothecarisschap en onder impuls van Van
der Haeghen voorbereid? Bij alle analytische geneigdheid om detailpunten critisch
te onderzoeken stoten wij meer dan eens bij Rudelsheim op de drang om tot synthese
te komen, ook op neigingen om documentalistische richtsnoeren in de hand te geven.
Wij naderen immers de tijd, dat H. Lafontaine en P. Otlet hun utopistische wil gaan
opdringen aan onvoorbereide Belgen? Maar híj staat in de lijn!
Rudelsheim is en blijft een zeldzame vogel in onze wereld: verschijnt hij ons niet
als een van de medestichters van de ‘Association des archivistes et bibliothécaires’,
zoals hij ook, getroffen door de achterlijkheid van ons algemeen bibliotheekwezen
in 1904 ‘Quelques mots sur l'organisation des bibliothèques publiques’ (lees
‘Stadsbibliotheken’) ‘en Belgique’ opstelt(82)? Een wel egocentrische wekroep,

(82) Over Vlaamschgezindheid in Volkskracht, 1911.
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die volkomen in de woestijn moest verklinken. Zijn kersverse chef, Frans Gittens,
zeer tevreden over een nog steeds klerk 2de klasse ‘très capable’, ‘très consciencieux’,
moet er nochtans raar van opgekeken hebben, vooral toen einde 1904 verontrustende
artikels in de pers verschenen (‘Handelsblad’, ‘La Presse’) die door de overdruk
(en... wat geïnteresseerde gesprekken door Rudelsheim-zelf gevoerd!) geïnspireerd
waren! Moet de actie van de Stadsbibliotheek in 1907 om James Duff Brown, de
erkende Schotse specialist, in te schakelen ten einde de bibliotheekpraktijk in ons
land eindelijk op gang te zien komen, mede teruggevoerd worden op Rudelsheims
diverse interventies (bij Gittens dan), het wordt hem graag gegund! Er is bij
Rudelsheim altijd dat drijven naar orde scheppen, opbouwen, organiseren, wat niet
belet, dat hij voor eigen genoegen tegelijkertijd grasduinde in de publicaties en,
critisch, zijn bevindingen meedeelde: óf hij had het over bibliografisch over het hoofd
geziene(83) exemplaren van Sanderus, óf hij lokte de speurders uit hun
monopolium-tenten(84), óf hij pleitte - en hij wist precies waar! - voor directer
waardering voor Lucas d'Heere(85), het oude dissertatieobject, zo gemakkelijk tussen
kaai en schip gekneld geraakt.
Van Dr. L.M. Dozy, de historicus, had Rudelsheim destijds ook een Van
Hout-handschrift ter inzage ontvangen! In zijn bespreking van Vermeylens ‘Van der
Noot’ (1901)(86) had hij reeds enkele regels uit de 140 geciteerd. Het is een feit,
sommigen gaan in die jaren aan Dr. Marten Rudelsheim niet voorbij: wanneer voor
Professor Paul Fredericq ‘Mélanges’ worden samengebracht, wordt (1904) ook op
hem beroep gedaan: hij levert voor zijn oud-professor een in het Nederlands gestelde
bijdrage: ‘Sprokkelingen over de Brusselsche Rederijkkamers’, bijeengelezen in
verschillende depots(87).
Maar zo geschiedt dan, dat hij - los ter tonge - in conflict geraakt met collega's
die, administratief, al eens langere armen hebben dan hij!

(83) Sanderus' Biblioteca belgica manuscripta in Tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen,
1903.
(84) Een onbekend gedicht van Jan van Hout? (gedateerd tussen 1585 en 1601) in Tijdschrift
voor taal en letteren, 1903. Zie het Betoog van Jan van Hout (1576) in Spectrum der
Nederlandse letteren, 1968/6.
(85) Oud Holland, 1903.
(86) Zie blz. 97 en 103.
(87) Rijksarchief en Stadsarchief en Handschriftenkabinet (Kon. Bibl.) te Brussel.
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Of die, hoe verdienstelijk ook, zeer erg gesteld blijken te zijn op hun gezag, voor
zover zij bepaalde der hun ambtelijk toevertrouwde geheimen zij het al niet globaal
toch gedeeltelijk voor zichzelf gereserveerd willen weten... Het geschil met
stadsarchivaris F.J. van den Branden, van francofone oorsprong en in stadsdienst
sedert... 1863, bedreigd door Rudelsheim met een dagbladrel, is hem niet te best
bekomen: de niet-universitaire archiefbedienden eisten van Dr. Rudelsheim - collega
van de Stadsbibliotheek - een bewijs voor inzage van archiefstukken, te bekomen
langs het college van Burgemeester en Schepenen, normaliter maar toch wat
ongewoon. Rudelsheim viel uit. Incident voor de toekomst wel te onthouden! Een
berisping werd door het College uitgesproken na dagvaarding van getuigen (18
augustus 1905), wat de stedelijke overheid evenwel niet zal weerhouden, ook
normaliter, op 1 januari 1908 Rudelsheim te bevorderen tot klerk 1ste klasse en op
1 januari 1911 tot..., in puristisch Antwerps gezegd ‘onderboekbewaarder’(88).
Naarmate 1905 (75ste verjaring van België's onafhankelijkheid) naderbij komt,
verkeert Rudelsheim in een gevaarlijke levensperiode, dat wil zeggen, hij gaat zich
eenzijdig engageren, politiek, er de hele literatuur als het ware aan geven. Zowel de
scheppende als de literairhistorische, als de bibliografisch-economische. Er is geen
sprake van onbestendigheid of wispelturigheid, enkel van een beklemtonen van
mogelijkheden, van noodzakelijkheden, soms met verlies voor de gaafheid van het
levensbeeld. Nog twee markante filologische stukken, éen met historische, een ander
met literaire inslag, weet Rudelsheim hoog uit op zijn actief te zetten en de ‘Vlaamse
Bewegingspolitiek’ slokt hem op: ‘Twee pamfletten van 1568 teruggevonden’(89) en
‘Een Nederlandsch glossengedicht uit de XVIde eeuw’ (= Psalm LXXXIV)(90) waaruit
eens te meer blijkt hoezeer deze vorser contacten had weten te leggen over geheel
het land, in alle kringen, want de laatste tekst is hem belangstellend toegespeeld
geworden door kanunnik Dr. J. Evers van Averbode. In Rudelsheims papieren bleef
van de laatste studie, als een weemoedig adieu een verbeterde drukproef over...

(88) Besluit: 29.12.1910. Wedde 3400 F; met jaarlijkse verhogingen van 200 F. Uit deze functie
werd hij op 16 december 1918 voor ‘wangedrag’ ontslagen.
(89) De Navorscher, 1905.
(90) Tijdschrift voor taal en letteren, 1906.
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En het typo-script? Is het als een zorgvuldig oeuvre-inventaris te beschouwen? Buiten
het twintigtal proeven, die wij vrij nauwkeurig konden nawijzen komen enkele
ongedateerde stukken voor die geen bijzondere luister aan Rudelsheims dichterlijk
vermogen bijzetten, noch hem plaatsen hoger dan enig ander autochtoon Vlaams
poëet. Het wisselen der seizoenen, in het algemeen inspireerde hem dikwijls - een
met mate beleden impressionisme is zijn grens. Tot de geliefde (zonder titel en datum)
weet hij te zeggen, dat ‘wij’ ons niet eenzaam voelen in 't heelal. Enkel hoopt hij,
dat, wanneer zijn lippen niet meer zoenen kunnen, zij, het geliefde kind, zijn ogen
kussend dichten zal, want liefde sterkt hem. Het is een fatale zin, die hij daar
neergeschreven heeft.
De verzen-bundel houdt door ‘Mijn God’ een bekentenis in over Rudelsheims
eigen (agnostisch?) Godsbegrip:
...
Geen wijzen hebben 't mij bewezen,
Geen dwazen hebben 't mij betwist,
Maar dat een God woonde in de harten
dat voelde ik meer dan ik het wist.
...

Dit is van een zekere betekenis, want hij komt er verder toe te zeggen dat hij een
‘God van wraakzucht en van haat’ (als de Joden) ‘niet kan beminnen’: ‘reine vreugde,
kunst, groote schoonheid’ aanvaardt hij als de genoten van zijn levenslot.
Geen opstandigheid door geweld, geen revolte. Wel aanvaarding, ook aanvaarding
van de plicht te dienen.
Rudelsheim heeft in 1905, op het ogenblik dat een nieuwe generatie de rekening
opmaakt van de vorige geslachten, nog amper vijftien jaren te leven. Die generatie(91)
is gerijpt en wil nu daden gesteld zien na de geboekte papieren successen van
voorheen. Op verschillend plan en in onderscheiden ideologische kampen, worden
initiatieven genomen waaraan namen verbonden blijven die later een bijzondere
klank krijgen, het werd reeds gezegd (denken wij aan Mr. Jozef Muls, aan Karel van
den Oever, ‘Vlaamsche arbeid’, te Antwerpen; te Gent aan Dr. J. Oskar de Gruyter,
aan Leo Picard, e.a.)(92). De

(91) Zie blz. 115.
(92) De stichting van De Vlaamsche Gids (door Rooses) is daaraan voor Antwerpen niet vreemd.
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door P. Fredericq, J. Mac Leod sinds lang ingezette Hogeschoolstrijd spitst zich
methodisch en polemisch toe, waarbij zich wijzigende economische componenten
(Limburg) de balans in België mede in beweging gaan brengen. Jonge elementen te
Leuven (Fr. Van Cauwelaert) ontpoppen zich en te Brussel beoefent o.a. een schrander
wat autoritaire democraat Franse journalistiek: C. Huysmans, die, op het sociale vlak,
weldra een Mgr. Rutten gaat meekrijgen om de menselijk-onwaardige huisvesting
van de ‘werkman’, van de wordende ‘arbeider’ aan te klagen.
Het is ook dan, 1905, dat de Antwerpse tak van het ‘Algemeen Nederlandsch
Verbond’ zich voorgoed gaat ontplooien(93). De naam van Marten Rudelsheim is
daarmede nauw verbonden. Een apart huishoudelijk reglement wordt opgesteld, een
‘Leestafel’ ingericht(94); niet lang daarna dringt Rudelsheims stem tot het hoofdbestuur
door, eerst in de jaarvergaderingen (o.a. te Gent, 8 april 1906) waar hij de
wenselijkheid bepleit op z'n Nederlands elk punt aan de orde toegelicht te zien door
een preadvies; dan als lid van het centrale organisme, daarin met algemene stemmen
verkozen (23.9.1906) ongetwijfeld dank zij zijn trouw, zijn dynamisme en zijn
overredingskracht.
Tijdens de Algemene vergadering van de Tak Antwerpen had hij, op 2 maart 1906
‘in een weldoordachte rede’ de noodzakelijkheid voorgehouden een ‘vrije Vlaamsche
mijnenschool in het Vlaamsche land’ door gemeente- en provinciebesturen in te
richten. Hiermede sluit hij direkt aan op het bewijsarsenaal van De Raet, maar hij
gaat uit van het standpunt dat niet gewacht mocht worden tot het pijnlijke
Hogeschooldebat, reeds dan een decennium oud, zijn beslag zou gekregen hebben...,
met Juttemis misschien. Hij vraagt het probleem als eerste discussiepunt aan de orde
te stellen voor de ‘Commissie van stoffelijke belangen’. Zijn tekst werd door de Tak
Antwerpen in mei

(93) Samenstelling van het bestuur: A.C. van der Cruyssen en Flor Heuvelmans, voorzitters; Frans
J. van Cuyck en E. Schiltz, ondervoorzitters; L. Boucherij en A. Bossaerts, secretarissen; F.
van Laar, penningmeester; R. de Bock, H. Deckx, A. de Vos, J. Kamerling(?), H. Melis, M.
Rooses, M. Rudelsheim, J. van Kerckhoven-Donnez, J. Peeters, leden.
(94) Voorzitter L. Baekelmans, lid geworden tussen 15.4 en 15.5. 1904; leden K. van den Oever
en A. Bossaerts. (Neerlandia, sept. 1905). - Een later persoonlijke vijand van Rudelsheim,
Ary Delen, wordt lid van het A.N.V. tussen 15 sept-15 okt. 1904. Zie blz 97.
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1906 in druk gegeven(95).
In de jaarvergadering te Gent van 8 april 1906 valt De Raet Rudelsheim niet bij:
de kosten zouden te hoog lopen, de diploma's niet erkend worden. Daarom stelt De
Raet een resolutie voor - ze wordt aangenomen - om de Regering er onmiddellijk
toe te bewegen reeds nu aan het bestaande universitair apparaat een Mijnbouwschool
toe te voegen, die vervlaamst zou worden, automatisch, met alle andere instellingen.
Rudelsheim vaart van dan af een hoge koers. Hij is de weg van de realisatiedrang
opgegaan en langs de De Raet-optiek én de zijne heeft hij een oefenterrein gevonden
om de brandende kwestie van de vernederlandsing van het universitair onderwijs
grondig door te nemen zo voor de α-, als de β-,... als de γ-wetenschappen. Met De
Raet, met Meert, met Gunzburg wordt hij de eerste heraut die stimuleert en
werkekelijk presteert. Daarin ligt in se weer zijn noodlot besloten, eens tien jaar
verder.
Maar hij is er nooit de man naar geweest om zich tot éen taak te bepalen: hij had
ondertussen, op het internationale vlak, door scherp analyseren van de politiek, nóg
een objektief ontdekt. Tegenover de ondergrondse beroering die op de Vlaamse
verbeelding toch reëel inwerkte: de Limburgse ontginningen, stond een bovengronds
offensief, dat in het liberale blad ‘Le petit bleu’ - orgaan van C. Huysmans!! - door
een intimus van Maurice Maeterlinck, de Mechelse Eugène Baie (1874-1963) was
opgesteld. De latere auteur van ‘Le Siècle des Gueux’ stuurde in 1905, door ambtelijke
invloeden en een uitermate gestoffeerde (verontrustende!) eloquentie, op het tot stand
komen aan van een ‘entente hollando-belge’. Precies - o sentimentaliteit - in het
herdenkingsjaar 1905! Spitse Vlaamse kringen door argwaan gesterkt, menen in het
francofone voorstel een maneuver te mogen onderkennen om in de internationale
Europese blokvormingen van die jaren het Franse aandeel op zichzelf (België is
‘Frans’ van uitdrukking en Nederland staat zwak door zijn Haagse en diplomatieke
officiële ‘francofilie’) aanzienlijk te versterken, met zware gevolgen voor de Vlaamse
verhoudingen-in-evolutie. Een kluif voor Rudelsheim, die in zijn ‘grootnederlandse’
persoonlijkheid - het Jood-zijn biedt geen bezwaren - beter dan een
Noord-Nederlander kan beseffen waartoe

(95) Een Vlaamsche mijnbouwschool. Uitgave Algemeen Nederlandsch Verbond, nr. 3.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1971

122
het voorstel van Baie kan voeren.
Jaargang 1906 van ‘Neerlandia’ was geopend geworden met een niet ondertekend
stuk ‘België en Nederland’, waarin de lokstem van Baie met referentie op haar
inzichten getoetst was geworden. Vriendschap sluiten nu, het is goed; moet het verder
gaan dan dat, dan moet openhartig gepraat worden en wederzijds heel wat opgeruimd.
En tot slot volgt een ‘liberaal’ uitkomstperspectief: het ligt in de lijn van de evolutie
slagbomen tussen de naties te verwijderen; het vrij verkeer is de toekomst, dus... Het
stuk is vermoedelijk niet van Rudelsheim, maar wat hij polemisch gaat ondernemen,
ademt, ook politiek gezien, geheel dezelfde geest! Tijdens het 29ste Letterkundig
Congres had hij de gevoelige oren namelijk geprikkeld met een kordaat stelling
nemen. Op 6 december 1906 heeft hij te Antwerpen, in het Hoger Handelsgesticht,
breedvoerig over het delicate probleem uitgeweid, om op 3 maart 1907 in de schoot
van het ‘Algemeen Nederlandsch Verbond’ zijn beklag te doen over laksheid van
het bestuur om de enig ware Hollands-Belgische toenadering te realiseren. In de
‘Vlaamsche Gazet van Brussel’(96) had hij zijn zuiver gestelde polemiek ‘Toenadering
en verstandhouding tusschen Holland en België’ snel gepubliceerd gekregen, precies
te Brussel(96bis) om de aandacht beter te prikkelen dan ‘in de provincie’, welke publicatie
quasi onmiddellijk gevolgd werd door ‘Het voorstel van een Hollandsch-Belgisch
Verbond in het bijzonder uit een Groot-Nederlandsch oogpunt beschouwd’, ditmaal
in een voor die tijd invloedrijk Nederlands tijdschrift, ‘Onze eeuw’ (1907), een en
ander gelukkig op het nippertje, vooraleer de diplomatie een vorm ne varietur had
kunnen aanleggen. aan de officiële Belgisch-Nederlandse ‘Commission’, die tot
tweemaal toe in haar samenstelling moest gewijzigd worden. Als dan de toch nog
onevenwichtige, gevaarlijke samenstelling van de officiële ‘Commision
hollando-belge’ bekend geraakte, werd ervaren hoezeer Rudelsheim klaar had gezien!
H.J. Elias heeft in Deel IV van ‘De Vlaamse gedachte’ (1965) voldoende de
betekenis van Rudelsheims directe interventie op het buitenlandse vlak onderstreept
- er wordt op verschillende plaatsen uit zijn teksten geciteerd - zodat hier kan volstaan
worden met een directe ver-

(96) 10 januari 1907, 20 januari en 15 februari 1907.
(96bis) Door bijstand van J. de Bock? De ‘Vlaamsche Gazet van Brussel’ moet allicht nog eens door
de handen gaan om stukken van Rudelsheim te ontdekken.
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wijzing naar 1910, wanneer voor de in Nederland vlot verkochte serie ‘Pro en Contra
betreffende vraagstukken van algemeen belang’ op Dr. M. Rudelsheim beroep wordt
gedaan om zijn stelling ‘contra’ vol te houden tegenover het ‘Algemeen Nederlandsch
Verbond’-lid Dr. W. Zuidema(97). Waarom zou hij, Dr. Marten Rudelsheim, uit
Nederland afkomstig, zich niet willen verstaan met een Nederland waarvan hij houdt?
Zo luidt zijn verweer. Het is de vorm waarin dergelijke contracten worden afgesloten,
die hem angst aanjaagt. Waar staan ‘wij’ b.v., indien Duitsland Nederland aanvalt...?
1910, in het licht van de Europese verwikkelingen van toen, voelen tijdgenoten de
grond nog onder de voeten daveren!
Het zal dan ook geen toeval geweest zijn, dat, rond de tijd van deze drie jongste
publicaties met politieke inslag de Vlamingen Roza de Guchtenaere, W. de Hovre,
Paul Fredericq en H. Meert contracten afsluiten met het ‘Algemeen Nederlandsch
Verbond’ om regelmatiger dan voorheen informatie over Vlaanderen te verstrekken(98)
en dat zeer in het bijzonder Dr. Marten Rudelsheim de opdracht toegewezen kreeg
over ‘de Vlaamsche Beweging’ in acuut stadium voorlichting te verschaffen. Van
dit ogenblik af - behoudens de artikelen van H. Meert in het verleden en sporadisch
een of ander niet na te wijzen stuk - krijgen de bijdragen een meer betogend, een
polemischer karakter, waarbij verleden, heden en toekomst constructiever in elkaar
gaan overvloeien. Rudelsheims stempel is vrij goed herkenbaar.
Het is in internationaal klimaat, in een psychologisch bestel dat het leerzaam zal
blijven aan de door Rudelsheim niet ondertekende artikelenreeks in Neerlandia van
1907 tot over de oorlogsverklaring heen, met delicate toets te nippen: de stukken
zijn, ofschoon vergeten, eenvoudig niet weg te denken uit de geschiedenis van de
Vlaamse evolutie. Ook dan nog wanneer onder het zeventigtal bijdragen een dozijn
stukken als niet eens héel zeker van Rudelsheim-zelf zouden zijn, dan zal dat aan de
algemene karakteristiek van de betogen niet in het minst afbreuk doen: de eer koele
stijl is hoe dan ook te persoonlijk om niet op slag herkenbaar te zijn, trouwens de
argumentatie gaat voor 95% op Antwerpen terug. Eén keer, op het laatst (juli 1914)
pleit hij pro

(97) Werkte tijdens Rudelsheims jaren mede aan het Tijdschrift van het Willemsfonds.
(98) Neerlandia, 1 februari 1907. Tijdens de vergadering van 6 maart 1904 van de Groep België
(Neerlandia, nr. 4) was het bestuur al opgedragen maatregelen te treffen om tot betere
informatie over Vlaanderen te komen.
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domo en voert hij eigen titels aan; op argumenten en feiten gemaakte toespelingen
verraden soms de oorsprong.
Rudelsheim wil objectief en behoedzaam te werk gaan. Als vroeger Nederlander
kan hij zich door zijn contacten indenken hoe schuw een groot gedeelte van de
Nederlandse bevolking zich tegenover de Vlaamse Beweging verhoudt. Hij kent, als
actief liberaal, de interne politieke spanningen, weet wat Brussel betekent en bevroedt
hoe ver de bezittende klasse te Gent en in de hoofdstad verfranst is. De hele reeks
korte en groter wordende artikelen zijn ontstegen aan een innerlijke, welgefundeerde
gedachte-eenheid. Tientallen keren roept de auteur op om tot samenwerking te komen
over de te eerbiedigen partijen heen. Een weelde is hem, zeker ogenblik, de
eensgezinde 11 juli-viering van 1910 en hoe angstig kijkt hij in 1912 uit naar wat te
gebeuren staat, omdat de katholieken de vrijzinnigen toch zo diep beledigd hebben,
en zo reactionair handelen. Is hij bezadigd en zelfs voorzichtig in zijn bewijsvoering,
hij kijkt critisch toe, is gentleman en fair. Hij kan er van verdacht worden jaar in jaar
uit dezelfde terminologie, een zelfde princiepsformulering met opzet te gebruiken
om zijn doel te bereiken. Hij slaat steeds op dezelfde spijkers, wetend hoe moeilijk
de mentaliteiten verlegd worden in een a-cultureel België, zonder verplicht onderwijs.
En juist ómdat hij zo keurig te werk gaat in zijn hersenspoelingen, is van uitzonderlijke
betekenis voor de geschiedenis het merkbaar stijgen van de
thermometer-van-ongeduld-en-ongenoegen, geprovoceerd door de steeds fanatiekere
houding van het franstalige ‘establishment’. Na 1910, met de incidenten omheen de
Wereldtentoonstellingen te Brussel (1910) en nog vlijmender te Gent (1913), na de
parlementsbesprekingen omheen de legerwet, de onderwijswet (1912) wordt als het
ware voelbaar hoe vele flaminganten geen andere uitkomst meer zien dan de meest
harde, de meest logische gevolgtrekking. De vanuit Wallonië gelanceerde ‘séparation
administrative’ wordt in Vlaanderen vooralsnog niet gewenst, maar ze wordt - zo
voert Rudelsheim ook bij herhaling aan - niet gevreesd, want... de Vlaamse gewesten
stijven de staatskas met meer middelen dan de Waalse. Ellendig is hij er ten slotte
aan toe, wanneer hij na augustus 1914 en nog ‘vóór den val van Antwerpen’ (9
oktober) Nederland in ‘Geen-misverstand(98bis) moet verdedigen, omdat zoveel Belgen
de noorderburen al of niet opzettelijk zware verwijten hadden toegestuurd: ‘Pijnlijke
verwijten’, zegt hij.

(98bis) Neerlandia, september, october, november 1914.
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VIII
Emmanuel de Bom zou later eens een mooie titel vinden ‘Dagwerk voor Vlaanderen’.
Het is ook de juiste benaming voor datgene wat iemand als Rudelsheim ondernomen
heeft, eens dat hij zich in iets had vastgebeten. Of een Verriest-lezing, of
Rodenbachfeesten worden verslagen (27.1.07) óf er wordt aangedrongen (april 1907,
algemene vergadering) voortaan alle holle declamatie achterwege te laten en slechts
methodisch te werk te gaan, zoals die Antwerpse Tak van het ‘Algemeen
Nederlandsch Verbond’ het zo goed doet met werkers als Frans van Laar en August
Bossaerts, óf ‘Neerlandia’ neemt het op (mei 1907) voor Eugeen de Bock die
‘uitgeburgerd’ wordt te Antwerpen, veel en alles had zijn volledige aandacht.
Verheugd zal hij wijzen op wat hij heet de realisatie van Keurvels die in 1907 zijn
eigen ‘Vlaamsche opera’-gebouw tot stand ziet komen, wat Nederland niet aan kon.
Wordt een winstpunt geboekt in de algemene partijpolitiek, wanneer door de volkswil
een Vlaamse eis wordt doorgezet, dan juicht hij en zegt: ‘Ziet, het is mogelijk’ zo
men maar samen wil (Vercoullie-kandidatuur te Gent, november 1907). Hij aanvaardt
geen jammeren en klagen, wanneer de aanleiding tot een mistoestand bij eigen
onwetendheid en achterlijk onbegrip ligt. Misschien is een zwakheid van hem te
geloven in de overredingskracht van het woord en is het fout te vermoeden, dat de
geschreven formulering van de eenling een hele generatie zou kunnen betoveren.
Helpt zijn klagen in 1908 over Nederlanders die voor Vlaams-België al maar door
Franse adressen bezigen?
In het jaar 1908, wanneer Rudelsheim tot lid van het hoofdbestuur van het
‘Algemeen Nederlandsch Verbond’ wordt verkozen, ontwerpt hij door zijn artikels
heen een heel actieprogramma: hij maakt de lof van de ‘liederavonden voor het Volk’
(maart), dringt aan op disciplinair groeperen van plaatselijke verenigingen; waarom
geen Hoge Raad instellen die ordewoorden zou doorgeven om tegenstellingen en
niet haalbare doelstellingen te vermijden; hij definieert de problematiek van de
sporenvieringen, waarvoor te Antwerpen de formule gevonden werd (en reeds
toegepast: augustus 1908); onderzoekt het gebruik van het Nederlands in Kongo(99)
en stelt de vraag waarom Nederland in het buitenland geen scholen zou oprichten,
wat Duits-

(99) Cf. ook maart 1911: De taalrechten der Vlamingen in Congo. (over Lodewijckx).
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land en Frankrijk wel mogen doen (oktober).(100)
Als aansluitend hierop moet zijn verslag beschouwd worden, dat het ‘Algemeen
Nederlandsch Verbond’ als nr. 15 (te Dordrecht) uitgaf in 1910: ‘Een Nederlandsche
school te Antwerpen’(101) en waaruit te leren is hoe hij na een opdracht te hebben
uitgevoerd, volledigheidshalve en als voorzorg, ‘verlof vraagt om nog eenige
persoonlijke beschouwingen te mogen toevoegen’ (zijnde acht bladzijden op zestien
van de hele lezing). Deze tekst is gesteld in het teken van de ‘gemeenschapsmensch’
tegenover de noodgedwongen ‘particularist’; van de Nederlander, van de
‘Grootnederlander’ naar de taal te midden van de ‘herleving van het nationaal gevoel’
‘ondanks het teeken van het internationalisme, waarin wij staan’.(102)
Ook een ‘Vlaamsch Handelsverbond’ wil hij, met Leo Meert, op de been helpen
(november) en in juli reeds had hij voor de vervlaamsing van Gent en precies voor
de formule De Raet nog eens gepleit(103).
Moet hij figuren herdenken (b.v. januari 1909, Julius de Vigne;

(100) Deze Duitsers zal hij op zeker ogenblik (juni 1913) aardig de les spellen, wanneer hij de
lessenroosters hekelt met hun minachtende onverschilligheid voor het Nederlands (3 uren
Nederlands in een klas voor 91 Frans in 12 klassen en 24 Engels in 6 klassen). Te Antwerpen
is dat des te treffender omdat verschillende Vlaamse kinderen (ook liberale Fransgezinden)
van goeden huize die ‘Deutsche Schule’ (Quellinstraat) bezoeken. ‘O ironie van de
menschelijke leugen’ zo argumenteert Rudelsheim, wanneer hij moet wijzen op het feit dat
de Duitsers de flaminganten helemaal niet steunen. Hoe dikwijls werd niet betoogd dat
‘flamingantisme’ en ‘pangermanisme’ van twee verschillende opvattingen uitgaan. Als
illustratie moge gelden, wat Tybaert de Kater op 16 juni 1912 meldt: ‘Ze schilderen den
Stein’, (café-restaurant aan de De Keyserlei) ‘en in 't fransch zeggen ze “attention à la
peinture”... en in 't moffrikaansch: “frisch angestrichen”. Maar in 't Vlaamsch staat er niets.
Aan de Vlamingen vegen ze hun olieverf... Die verteren zeker niet genoeg?’
(101) Zie ook zijn artikel in de Vlaamsche Gazet van Brussel van 13 mei 1911. En de teksten van
Leop. J.M. Meyer in Carolus; 1911, over ‘den onvermoeiden paladijn...’
(102) Waar schuilen de papieren in verband met deze onderneming? De heer Frans Wildiers, die
er leerling was met Rudelsheims dochter Dora, met de kinderen Schiltz, o.a. Bertha, de
kinderen Lebon (zie blz. 138), wist te vertellen dat eerst school werd gehouden in ‘De gulden
Spoor’, het archeologisch privé-museum van Frans Claes (St.-Vincentiusstraat). Leraar was
Leopold Meyer, die er de leesmethode met leesplank Hoogeveen en de leesboekjes van Jan
Ligthart Dicht bij huis en De wereld in introduceerde.
(103) Over Vlaamsche volkskracht; de vervlaamsching der Hoogeschool van Gent was juist bij
Krijn (zie blz. 85) verschenen.
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Julius Sabbe, juni 1910; C.J. Hansen, augustus 1910(104); Edward Coremans, november
1910)(105), dan doet hij het met historische zin, met good will en critisch ingestelde
objectiviteit, begrijpend en betreurend. Steeds echter somt hij de positieve punten
op die een bestaan hebben gekenmerkt, zoals hij eerbied zal betonen voor de
‘Nederlandsche studentenkring’ van het Hoger Handelsgesticht te Antwerpen (maart
1909), die het vijfentwintig jaar uithield in een milieu zo verfranst als maar gedacht
kan worden.
Wie enigszins vertrouwd is met de Antwerpse strijdatmosfeer kan vermoeden dat
Rudelsheim voor ‘Neerlandia’ in het lang en het breed uitweidt over het incident
‘Majoor-Kop-af’ (februari en november 1909), wat te maken heeft met het gebruik
van het Nederlands bij de burgerwacht, inzonderheid bij het corps van de groene,
ultra burgerlijke jagers.
Brutaliteit onthutst Rudelsheim in 1909: Franse opschriften overplakken met ‘In
Vlaanderen Vlaamsch’-leuzen zal hem matig interesseren: zo worden
vijanden-voor-goed gekweekt, houdt hij voor. De basis, de klanten-zelf moeten
gewonnen worden; eerbied voor eigen taal is metterdaad af te dwingen. Ook hier
weer is het de burgerzin, het besef, de eigenwaarde die richtsnoer moeten zijn of
worden (september 1909)! Een jaar daarna berijdt hij hetzelfde hoge paard, wanneer
hij het ‘zoo natuurlijk gebruik van het Nederlandsch bij het Belgisch koningsbezoek
aan Nederland’ aan de orde stelt en nogmaals aantoont, waàr de schuld ligt voor dat
soort van tegennatuurlijkheid! De toon gaat feller doorklinken wanneer, in 1910, de
paviljoenen van Gent en Antwerpen te Brussel in het Frans zullen geopend worden
en Engelse journalisten daarentegen in hun taal ontvangen worden: geen ‘politique
de courtoisie’ meer, als het zo ver is dat Maurits Sabbe's lezing over het volkslied
wordt doodgezwegen (juni 1910). Een perstactiek, het doodzwijgen die ook gevolgd
wordt ten overstaan van de Vlaams-wetenschappelijke Congressen (oktober 1910),
tot deze... een verbazingwekkende ampleur zullen gekregen hebben. In het milieu
toch wast de zekerheid dat de Vlaamse Hogeschool er komen zál. Nog enkele jaren
en de zon zàl rijzen, concludeert Rudelsheim; tot spijt van wie 't benijdt, denkt hij
er zeker bij zonder het te schrijven.
Rudelsheim laat niet na - terwijl hij gedragslijnen voorschrijft - te beklemtonen
hoezeer, innerlijk!, het Vlaamse besef groeit en de Vlaam-

(104) Cf. blz. 99.
(105) Sprak reeds in de jaren '70 over de vervlaamsing van Gent.
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se boekenmarkt aan sterkte wint. In oktober 1909 wees hij op de versteviging van
de Katholieke Vlaamse beweging, om in september 1910, verwijzend én naar 1896,
én naar 1906, uit te roepen, dat de tijden rijpen. Is een evolutie als deze te constateren
bij de bisschop van Luik, Mgr. Rutten, niet verheugend? De verschijning in 1909
van een nieuw deel van het liberaal geöriënteerde ‘Vlaamsch België sedert 1830’(106)
is anderzijds een aanleiding om een les te destilleren: eendrachtig streven brengt
steeds baat; het eerste ‘Algemeen Nederlandsch studentencongres’ (Rudelsheim
sprak er met Pol de Mont en A. van de Perre; februari 1910) vervult hem dan ook
met vreugde, zoals een relaas over Pol de Monts reis in Frans-Vlaanderen hem
aanleiding wordt te onderstrepen, dat ook daar nog iets leeft dat niet te
veronachtzamen is (november 1909). Zijn stuk over de ‘drie kraaiende hanen’, die
op 18 december 1910 in de Grote zaal van de Harmonie (Oude Vaartplaats) te
Antwerpen(107) ‘de... handen in elkaar legden’, verdient als tijdsdocument ten overstaan
van de vervlaamsing van Gent werkelijk een dubbel kruisje.
Naar aanleiding van bepaalde politieke feiten is doorheen Rudelsheims betoog te
lezen, dat hij, flamingant, vrijzinnige, Groot-Nederlander naar de traditionele formule:
oranje-blanje-bleu, de individueel te beleven partijpolitieke binding toch als een
noodzaak blijft beschouwen (juni 1910): beproefde Vlamingen zijn op de lijsten
verkozen geworden een resultaat van practisch, democratisch inzicht.(107b)
De propagandistische arbeid die Rudelsheim in de vooroorlogse jaren verzet heeft
en dit op diverse fronten, mag niet zo maar voorbij gegaan worden. Om nog een
voorbeeld te noemen: vóor er sprake is van de oprichting van een vereniging voor
beschaafde omgangstaal, waarover hij dan ook met veel sympathie zal schrijven
(oktober 1913), redigeert hij een flink artikel over ‘Hollandsch, Vlaamsch of
Nederlandsch’ (december 1910) om uit de heersende verwarring te komen, verwarring
en ‘overdone’ egocentrisch spel dat ons anno 1970 nóg bezig houdt. Ook dan, vóor
zestig jaar, is weer typisch hoe deze Nederlander van geboorte, Jood van origine,
de trots van de Vlaming be-

(106) I 1905; II 1906; III 1908-09; IV 1907.
(107) Thans omgebouwd tot verkoopzaal voor auto's.
(107b) In dit licht mag misschien de opdracht worden gezien een leergang nederlands te verzorgen
als volmakingscursus voor onderwijzers. Dit van 1 juli 1907 af, jaar van overlijden van
Arthur Cornette Sr. Veel details zijn over deze opdracht niet bekend. (Mededeling door de
Derde Directie, Onderwijs, van de Stad Antwerpen).
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grijpen kan, die zijn eigen taal bezig was te heroveren, maar de polemist zou wat
graag bereidheid bij de Vlaming meteen constateren om het goede wat Nederland
door een onbelemmerde ontwikkeling sedert de zestiende eeuw te bieden heeft, op
te nemen (juni 1911; ‘Noordnederlanders en Vlamingen’). In ‘Een vacantiereisje’
(oktober 1911) neemt hij hetzelfde thema op om te wijzen op de goede organisatie
van het vreemdelingenverkeer in het Noorden.
Een nuchtere toon zal hem in verband met een stuk van J. Boas (Nederlander
wonend te Luik) een stel gelukkige zinsneden ingeven (april 1914) als antwoord op
deze auteur, die in ‘Vragen des tijds’ wat al te eigendunkelijk betoogd had, dat
Nederland best kon leven buiten Vlaamse (= obscurantistische) sympathieën... Veel
van de - tóch niet als prietpraat gekarakteriseerde - argumentatie neemt Rudelsheim
niet. De polemiek die hierdoor ontstaat met Nederlandse bladen (want Nederland
volgt van heel ver!) wordt scherper, en ‘Neerlandia’ voelt zich verplicht het debat
te sluiten. Nederland is zich op verschillende niveaus van zijn gemeenschapsplicht
niet bewust. Op te merken valt nochtans, dat Rudelsheim er in zijn bewijsvoering
steeds op bedacht is het Belgisch nationaliteitsgevoel niet te krenken - er moet op
teruggekomen worden(108) -; de historische verworvenheid aanvaardt hij, maar het
daardoor geconsolideerde onrecht niet. Wie door de natuurlijke evolutie er toe
gebracht wordt een meer dan eeuwenoud voorrecht af te staan, voelt zich benadeeld,
ten onrechte, zo voert hij begrijpend aan in ‘Wie brengt de nationale éenheid van
België in gevaar?’ Wat hem dan weer niet weerhouden zal de argumenten tegen de
vervlaamsing van Gent nog maar eens te weerleggen! Een natuurrecht is heilig.
Wordt er geen gebruik van gemaakt des te erger voor de benadeelde partij, die er
dan ook niet moet over zeuren! Als de Vlamingen eendrachtig willen, dan wordt
Nederlands gesproken in het Belgisch Parlement (juli 1911), maar wat te doen, zo
voor een grondprincipe als streektaal = onderwijstaal op 174 aanwezige Belgische
Kamerleden 54, slechts 54, zich pro zullen uitspreken? Wat zeggen wil dat op 88
Vlamingen en 26 Brusselaars, 46 Vlamingen en 21 Brusselaars niet meewillen (maart
1914)!
Precies de commentaren op dergelijke officiële, beschamende resultaten en het
entoesiasme dat spreekt uit de indrukken van feestvieringen, die gelijk staan met een
wapenschouw (‘Vlaanderen's kunstdag’, augustus 1911; het ‘32ste Letterkundig
Congres’, juni, juli, oktober

(108) Zie blz. 135 en 139.
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1912; ‘Consciencefeesten’, augustus 1912) houden de Rudelsheimse pigmenten in
waaruit ‘zijn’ filosofie ten opzichte van de Vlaamse Beweging is samen te lezen.
Ware zijn gefundeerde vastberadenheid, gecontroleerd door zelfbeheersing, in de
meerderheid van vele autochtone Vlamingen gevaren vóor 1914, dan had de Vlaamse
Beweging haar automatisch beslag kunnen krijgen. In de breedte en in de diepte ging
zij vooruit, zo was zijn conclusie (augustus 1911). Daarom ook klinkt de titel van
zijn bijdrage van september 1911 zo hard: ‘Hebt karakter, Vlamingen!’ ‘Is het zoo
moeilijk’ de uitdaging van Luik te beantwoorden(109), wanneer men dreigt de Vlaming
in de Maas te werpen, die er directeur van het conservatorium zou worden...?
Francofoon België wil van geen tweetalig spoorboekje meer weten? Akkoord! Voor
ons niet gelaten! (november 1911). Waarom ons laten bespotten in een ‘café-chantant’,
door vreemde zangers (januari 1912)? Waarom genoegen nemen met uitsluitend
Franse kinema-opschriften(110) (januari 1912) - het wordt voor Rudelsheim een
onderwerp voor de algemene vergadering van het ‘Algemeen Nederlandsch Verbond’,
5. april 1914 -, wanneer de Turken hun eigen Turkse eisen? Met tweetalige wil
Rudelsheim, als overgang, nog vrede nemen.
Wij kunnen stuk voor stuk de themata van het huidige openbare leven als toetssteen
gebruiken om na te gaan wàar Rudelsheim in zijn tijd de en nog onze knelpunten
van de problemen voelde. Sympathiek is derhalve een uitlating als ‘we waken...’
(maart 1912: Wereldtentoonstelling te Gent) en bitter moet het hem te moede zijn
geweest, toen, in weerwil van een afspraak (oktober 1912, ‘Het verdrag van Gent,
november 1912) de ene belediging de andere te Gent opvolgde en een definitieve
actie voor de vervlaamsing van de Hogeschool ‘om opportuniteitsredenen’ uitgesteld
raakte.
Ook zonder Duitse bezetting zou de een of andere uitbarsting gevolgd zijn na
1914: de generatie die in 1905 Vermeylen er toe gebracht had

(109) In oktober 1913 heet het Hoe lang nog? als een Vlaamse vlag te Bergen wordt verscheurd
bij de inhaling van Koning Albert. Is het niet erg genoeg dat 90% van de Brusselse kinderen
- door hun te kort aan Franse kennis - in de scholen onder de achterlijke gerangschikt staan?
Waarom gewaagt een Engelse bevinding van ‘slechte’ Vlaamse werklieden? Maar ja wat te
denken van dàt Holland, dat zijn ‘Comité du Gala néerlandais’ te Antwerpen een vertoning
laat inrichten in het ‘Théâtre lyrique flamand’ (februari 1914)!
(110) Incubatie-periode van het Vlaams expressionisme (Van Ostaijen, Van den Wijngaert).
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zijn ‘Kritiek op de Vlaamsche Beweging’ voor herdruk vrij te geven,(111) had de
uitlatingen van de kerkelijke overheid over het niet-geschikt zijn van het Nederlands
voor hogere wetenschap niet genomen (Nobelprijzen stimuleerden haar ongeduld)
en zo riep zij de welbespraakte politiek-extremistische Prof. Bolland naar België om
de aanspraken van het Nederlands als wetenschappelijke taal te verdedigen. Dr Marten
Rudelsheim heeft de twee lezingen(112) - zij barstten als een bom! - verslagen en heeft
er op voortgeborduurd (februari, april 1912), zoals heel de zichzelf bewuste jonkheid
dier dagen over Bolland pro-en contra debatteerde, als een inspraak-probleem van
vijftig jaar later.(113)
Een gebeurtenis is het geweest, ook al was de vorm waarin het geschiedde niet de
geschikte, zei Rudelsheim. Voor wie de geschiedenis van de Vlaamse Beweging
kent, was er niet zoveel nieuws te rapen, maar gulden woorden blijven het, die de
toornende en ironiserende hoogleraar sprak. Stel u voor dat hij de Belgen diets wenste
te maken, dat het Nederlands beter geschikt was, als grondslag voor hogere studies,
dan... het Frans! Hebben vreemdelingen zoals Bolland verweten werd, zich te
bemoeien met onze interne verhoudingen? Doen zij het, de Nederlanders, vraagt
Rudelsheim? Hoeveel bracht de actie op voor Nederlands onderwijs in België? 15
gulden, waarvan 10 uit Soerabaya en 5 uit Sumatra... Wanneer Rudelsheim voor het
laatste vooroorlogse - glansrijke! - ‘Taal- en Letterkundig Congres’ (1912) het
onderwerp ‘Nederlandsch nationaal gevoel’ aansnijdt, dan staat de thematiek in
nauw verband met al wat rond Bollands interventie is geschied. En weer is er verzet,
ook onder het Nederlands gehoor, maar de spreker vindt verdedigers in Pol de Mont
- ‘welk een voorzitter, welk een improvisator’ zal hij schrijven (‘Neerlandia’, oktober
1912) - en Prof. Jan te Winkel.

(111) Zie blz. 115.
(112) Het Nederlandsch als voertaal in de wetenschap. - Het Nederlandsch als voertaal voor de
Hoogere wetenschap. Brussel, 1913.
(113) Collega Raymond Brulez deelde ons mede, dat Prof. Bolland door zijn broer Lucien naar
België werd uitgenodigd. Albert Vogel, de declamator, had te Blankenberge uitsluitend
Duitse verzen voorgedragen en daartoe geprikkeld had hij tenslotte ook in 't Nederlands
gedeclameerd (o.a.P. van Langendonck), waarna Vogel er attent op maakte, dat Prof. Bolland
(Leiden), nog op meesterlijker wijze dan hij het Nederlands beheerste en uitdroeg. Zie
Verslagen en Mededelingen van de Kon. Vlaamse Academie voor taal- en letterkunde; 1971.
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Als in een kinkhoorn zingen in Rudelsheims betogen de problemen die de
ontwikkeling van de Vlaamse ideologie bepalen. Waar hij reeds vroeger het
nevralgieke punt van de bestuurlijke scheiding had aangeraakt - ‘teer punt’ zal hij
zeggen in januari 1914 -, daar is het logisch dat hij Meerts ‘Réponse’ op Destrée's
beruchte ‘Lettre au roi’ behandelt. Een merkwaardig stuk leverde de auteur (december
1912), die daarvoor onze dank verdient. En weer komt de karakteristiek van
Rudelsheim aan bod: streng te zijn, maar edelmoedig. Hij gaat op Destrée niet met
spot af, ook niet als deze zich - door onwetend te zijn - vergist, want Destrée is
oprecht. Maar goed: laat de scheiding er komen, het zal dan gedaan zijn met uw
800.000 (hoe overdreven!) Franssprekenden in Vlaanderen. Weer schaduwen die
zich - vóor 1914-1918 - vooruitwerpen, want zal Rudelsheim consequent doordenken,
hier blijkt eens te meer hoe voorzichtig, hoe ‘legitimistisch’ hij zijn bewijsvoering
opbouwt. Hij rekent nooit zonder het verleden en is een trouw adept van een
weloverlegde voortschrijdende evolutie. Een revolutionair is hij niet. Als in 1913 de
legerwet aan bod komt, toen weer eens ten opzichte van de onmiddellijke toekomst
zoveel grove fouten werden bedreven, dan trachtte hij (februari, maart) de onwilligen
te overtuigen met de gezonde oordeelszin van de francofone pers (‘Indépendance
belge’, ‘Précurseur’...) van 1882, volgens dewelke het commando niet Vlaams
onkundig mocht zijn. Maar... ‘Arm Vlaanderen’ wil zijn wil niet opleggen en laat
de onderofficieren in meerderheid uit Walen bestaan. Splitsing van de regimenten
is thans, ‘nu of nooit’, de enige uitkomst, houdt Rudelsheim voor.
Haast bij elk ‘politiek’ incident wordt nu, 1970, sterk aangevoeld, hoe bij velen,
zelfs objectief-lankmoedigen onder de flaminganten, de denkwereld intiem werd
gevoed en opgebouwd door de negatieve resultaten bij een groeiend besef aan
eigenwaarde. Deze wereld zal weldra bestaan uit nog enkel vragen, eisen,
verontwaardiging. Kollektieve frustratie wordt het gevaar.
Graag worden derhalve nieuwe krachten begroet zo: Jef van Hoof (februari 1912):
‘onthoudt die naam’, zegt Rudelsheim, ‘en onthoudt die wezenstrekken’; er schuilt
iets van den fantastischen Hoffmann in den schepper van ‘Groeninghe’; Jef Denyn,
Jos de Klerck, leerling van Zöllner (september 1912) krijgen een aantekening.
Roepen herdenkingen herinneringen op, dan wordt aan de tijd gemeten, hoe weinig
vooruitgang geboekt werd: Conscience is toetssteen (augustus 1912): zonder
superlatieven wordt in deze figuur het ‘ick en weet niet wat’ door Rudelsheim
beklemtoond, dat de natuur
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sterker deed zijn dan de leer(114). Het fatum krijgt grote waarde toegemeten. Heet het
bij diens overlijden voor Karel Buls niet (augustus 1914) dat het niet zíjn schuld was,
dat hij te Brussel niet meer bereikte? Als hoogste eerbewijs wordt aanvaard, dat hij
lid was van het Hogeschoolcomité!
Op het Hogeschoolmotief gaat een van Rudelsheims mooiste rouwhulden uit: zij
geldt de algemeen vereerde Max Rooses (augustus 1914) zijn mentor, misschien zijn
eerste beschermer. Hij buigt zich voor de ‘logisch denkende geest’, de man die met
‘vreugdevolle consequentie’ de leidsels hield, die door vriend en vijand aangevallen
werd in 1891, omdat hij de tweede taal als voertaal uit het onderwijs gebannen wilde
zien; die voorzitter was van beide Hogeschoolcommissies. Dankbaarheid is
Vlaanderen zijn nagedachtenis verplicht: hij voorkwam op het gepaste ogenblik dat
genoegen zou moeten genomen worden met een halve oplossing. Uit deze toespeling
is af te leiden, langs de insider om, dat, in de strijd tussen Mac Leod en De Raet
Rooses' keuze doorslaggevend moet geweest zijn.
Het kan niet anders of ook het vriendelijke afscheidswoord in ‘De Gentsche
Hoogeschool’(115) gewijd aan Max Rooses, die zo ontijdig het hoofd had neergelegd,
is van Rudelsheims hand. In de tekst wordt op het feit gezinspeeld, dat de auteur
‘hem bijna dagelijks aan het werk heeft gezien’. Wij treffen in de redactie van het
propagandablad niemand aan die zo dicht bij de voorman werkte.
Niet alle bijdragen van Rudelsheim als ‘Belgische penvoerder’ voor ‘Neerlandia’
geschreven werden hier opgehaald. Het voornaamste - zij het niet in chronologische
orde - werd enkel naar de inhoud vermeld. Blijft voor Rudelsheim nog het vele, dat
hij bijdroeg voor de Hogeschoolcommissie-zelf. Er zou een zee van geschriften te
doorworstelen zijn om zijn aandeel juist te bepalen, althans zo het nog mogelijk zou
zijn!
Het is duidelijk, ook hier vecht Rudelsheim in het eerste gelid, zodanig zelfs dat
hij reeds in 1908 zijn eigen bijdrage levert voor het ‘Officiële verslag’ van het
‘Algemeen Nederlandsch Verbond’(116).

(114) Rudelsheim houdt voor de Volkshogeschool ‘Hooger onderwijs voor het volk’ te Antwerpen
ook twee lezingen over H. Conscience (4 en 11 maart 1913), met lichtbeelden. Naar P. van
Tichelen: Bibliografie van en over Emmanuel de Bom. Gent, 1944, werkte Rudelsheim ook
mede aan de Catalogus van de Consciencetentoonstelling (1912) met E. de Bom en Eug. de
Bock.
(115) Juni-juli 1914.
(116) Goedgekeurd te Antwerpen (Stadhuis), 12 april 1908.
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Wanneer dan mede op zijn initiatief in maart 1911, na de tentoonstelling te Brussel
van 1910 - bewegen, dàt is zijn wereld! - een tweede definitieve actie wordt ingezet
om de vervlaamsing van Gent af te dwingen, is hij met H. Meert medeopsteller van
de oproep: ‘Aan de Vlaamsche Maatschappijen en de Vlaamsche gezelschappen van
geheel het land’. Er wordt gewerkt onder leiding van Max Rooses, Flor Heuvelmans.
Verslag-redacteur blijft Lodewijk de Raet.
Moet de ‘Vlaamsche Hoogeschooldag’ van 10 augustus 1913 uitgesteld worden
om Gentse opportuniteitsredenen(117), dan rolt een koortsig opgezette campagne voor
handtekeningen over het land in hoofdzaak met de inzet van allen geleid door H.
Meert. Sympathisanten worden met tientallen duizenden gemeld; een werkelijke
levée des boucliers, waarvan de indruk sterk gaat nawerken onder de eerste Duitse
bezetting.
Kort hierna was Rudelsheim, voor een historisch stuk, nog even in zichzelf
teruggekeerd, toen hij in ‘Le matin’ van zijn politieke vriend Charles Bernard in twee
artikelen een onderzoek had ingesteld naar ‘Les Juifs à Anvers à la fin du XVIIe
siècle’ (1672)(118). Hij nam zich toen voor, vermoedelijk met zijn medestander Dr.
Jan Denucé,(119) dieper op de archievenvraag in te gaan. Merkwaardig mag wel heten,
dat hij Werner Sombart citeert(120), een auteur die tijdens W.O.I door Herman Vos zal
opgeroepen worden in discussies en voorlichtingsvergaderingen voor de aantredende
jeugd in de socialistische ‘De Werker’ vergaderd.

IX
Onmiddellijk na de bezetting van Antwerpen door de Duitse troepen (oktober 1914)
was Dr. M. Rudelsheim door het Gemeentebestuur (officiëel 27 oktober) belast
geworden met de leiding van een ‘vertalingsbureau’. Het werd geïnstalleerd op de
eerste verdieping van het Stadhuis in de huidige (1970) Collegezaal, rechts van de
Gemeenteraadszaal. ‘Hem werden’ volgens besluit van het College ‘toegevoegd de
heeren Paul Verbruggen, Fritz Hendrickx en Oskar de Smedt’. Hij

(117)
(118)
(119)
(120)

Zie blz. 129 en 130.
Vendredi 26 décembre 1913 en 10 janvier 1914.
In het verslag van het letterkundig Congres van 1912 in Neerlandia ook bedacht.
Die Juden und das Wirtschaftsleben.
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mocht zich vrijwilligers toevoegen, in afspraak met de Stadssecretaris. René Victor,
Oskar de Smedt weten er nog over te vertellen. Victor de Meyere, Ary J.J. Delen,
Herman Vos, Paul van Ostaijen kwamen er over de vloer. ‘Passieven’ en activisten’
kruisten daar vrij snel scherpe degens. Ook René Victor brengt daarover verslag uit.
Alle getuigen willen dat het er soms homerisch toeging. De onstuimige ook
welbespraakte Ary Delen(121) zou er ooit op de vuist hebben willen gaan met die
kalmere, maar niet wijkende Marten Rudelsheim. Maar niet alleen over de politiek
werd gediscussieerd. Kunst en literatuur stonden er aan de orde. Oskar de Smedt zag
er b.v. Jakob Smits verschijnen en de kleine, maar imponerende, tip-top geklede
lady, kattig en wel ter tonge, Hélène Mendiaux, de dochter Coremans. Mag niet
verondersteld worden dat stokhouder Frédéric Delvaux, voorzitter van de liberale
en grondwettelijke vereniging, beproefde zijn als liberaal trouwe volgeling er van te
weerhouden al maar verder en verder op te gaan in het activisme, zoals in die tijden
bij velen stappen werden aangewend, duizend beloften voorgespiegeld...?
Maar Rudelsheims besluit stond vast: wat met de Belgische wet in de hand
verdedigbaar was, mocht en moest de bezetter tot uitvoering brengen. Was het geduld
van de Vlamingen niet lang genoeg op de proef gesteld geworden? In hoeverre waren
de ‘ware Belgen’ te vertrouwen? Was o.a. voor de vernederlansing van Gent geen
bijzondere wet van node, enkel een besluit, dan was het aanvaarden van een Vlaamse
Hogeschool zelfs uit bezettershanden geen hoogverraad. Ook in het vormen van een
adviserende ‘Raad van Vlaanderen’ kon volgens hem geen wolfijzer schuilen, zolang
het Belgische statuut-zelf geen deuk kreeg. Daarom bood Rudelsheim, consequent
met zichzelf, met Dr. Antoon Jacob, met Herman Vos ontslag aan als Raadslid (5
januari 1918), toen de ‘zelfstandigheid van Vlaanderen’ door Dr. August Borms en
zijn medestanders(122) zekere dag gedekreteerd werd.
Wij kunnen ons best in Rudelsheims gemoedstoestand indenken: behoorde hij
nooit tot de ‘pangermanen’ (zie blz. 124 en blz. 129), werd hij slechts éens, 1892,
tot de bestuurlijke scheiding gedreven vóor 1914, dan is hij enkel gezwicht voor een
innerlijke noodzaak na het

(121) In zijn roman Het donkere huis ('s Gravenhage, 1952) rept hij over deze episode niet; tekent
o.a. wel Victor de Meyere uit. Zie blz. 94.
(122) Wat niet belet, dat hij Dr. Borms ooit hulde bewees. Cf. Borms 1922, uitg. van Zelfstandig
Vlaanderen (Mw. Jef van Extergem-Horemans). Hij was ook aanwezig op de Bormshulde
te Merksem op 21 januari 1917 (Victoria-zaal).
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lange tergen tussen 1910 en 1914, zolang het consequent doordenken in zuiver
politieke, Belgische richting geen hinder ondervond(123). Door de zwenking in het
beleid van zijn mederaadsleden, die de kaart van Europa ontwrichtten, moest hij
achteruit. Maar het kwaad was geschied en voor nuances hadden tijdsgeest, vijanden
en overwinningsgeweldenaars geen oog.
Een korte, bewogen periode, volijverig beleefd, met dramatische incidenten was
W.O.I. Te Amsterdam was Dr. Rudelsheim uit de echt gescheiden, reeds in 1914. In
hun jeugd hadden August Monet en Rudelsheim het met elkaar niet kunnen vinden.
In de opera-jaren evenmin. Zij hadden elkaar ontweken. In het Noorden valt de
uitgeweken, felle journalist de tegenstander nu smadelijk en persoonlijk in de pers
aan; een proces is het gevolg(123bis). Monet verliest(124) het. In de ‘Nieuwe Rotterdamsche
Courant’ van 15 december 1915 richt Rudelsheim ter verantwoording een Open brief
tot Leo Meert en in het Nederlands weekschrift ‘De toorts’ plaatst hij ‘Glossen bij
mijn proces tegen den heer A. Monet’(125). Dit incident laat reeds vermoeden welk
brandhout in reserve wordt gehouden voor ‘betere’ tijden(126). Dat Rudelsheim in het
Hogere Handelsgesticht een leergang Duits, tussentijdig, wordt toevertrouwd is de
persoonlijke verhoudingen evenmin ten goede gekomen.
Wie was in een andere orde van gedachten in het levende Antwerpen beter in staat
te oordelen over het nut van het initiatief genomen door het ‘Algemeen Nederlandsch
verbond’ (najaar 1917) om een algemene volkshogeschool in te richten, die de
leergierige, opkomende generatie samen zou brengen, ook eventueel voorbereiden
op nu mogelijker wordende hogere studies in het Nederlands, de normale voortzetting
van het vooroorlogse bedrijvig leven van Rudelsheim? Maar... stonden onder de
smerige, glazen koepel van het Zuiderstation(127) niet elke dag duizend en meer, soms
sjofele jongens in de rijen, in de kou, zwaar be-

(123) Th. Heyse meldt het ontslag van Rudelsheim denigrerend als ‘juif hollandais’ in ‘Le Procès
de l'activisme’ (uit ‘Le flambeau’ II, 11; 1919). Zie blz. 93.
(123bis) Rudelsheim krijgt daarvoor ‘boventallig’ verlof en... kan over de grens.
(124) De eendracht, 3 december 1916.
(125) 9 en 23 december 1916.
(126) Het zal later zijn repercutie nog hebben, wanneer E. de Bock voor cinema Odéon
(Kunstlei=Frankrijklei) Monet met zijn paraplu te lijf gaat!
(127) Thans afgebroken in verband met Kenedy-tunnel en E-3 werken.
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pakt, om, na schifting, onmeedogend naar Duitsland gezonden te worden? Ontsnappen
was slechts mogelijk op vertoon van studiecertificaten en aanbevelingen...:
privilegie-situaties! De school evenwel kende groot succes.
Rudelsheim-‘Rector’ had zijn vroegere argumentatie om de Vlaamse gewesten
aan hoger onderwijs te helpen nog eens in teksten, andermaal aan de omstandigheden
aangepast in 1916 en 1917, omgezet. Anoniem verscheen ‘De vervlaamsching der
Gentsche Hoogeschool’(128) en met het oog op de opening van het tweede cursusjaar
te Gent had te Antwerpen op 16 september 1917-zoals Dosfel het van zijn kant had
gedaan - een ijzersterke redevoering geklonken(129) aan de daadwerkelijke, integrale
vervlaamsing gewijd. Het was een betoog, dat Theod. Heyse, advocaat bij het Gentse
Hof van Beroep, in zijn Indexdocumentaire Tome I: L'université flamande(130) van
betekenis genoeg oordeelde om het samen te vatten. Rudelsheim zegt, dat wie de
vervlaamsing voorstaan vergrijsd zijn in de strijd. Tegen zijn wie er zich steeds tegen
verzetten, die Duitsland meer haten dan Vlaanderen lief hebben of zaken drijven.
Rudelsheim wijst op administratieve nota's van 10 juni 1913 en 31 juli 1914 in
verband met het waarborgen van het normale leven, en het ev. eed-afleggen van
ambtenaren onder de bezetting. Als de krijgsgevangenen terugkomen, mogen zij
geen redenen tot verwijten hebben.
De toestand was complex geworden, zonder explosief of pre-revolutionair te zijn.
Vele gedachten gingen door de hoofden; hardop wordt gedroomd van eeuwige vrede,
van een vrede die door recht gestoffeerd moet worden. Vele jongeren bouwen
instinctief aan hun toekomst en, zoals hij het voorheen gedaan had, zo ging
Rudelsheim verder: zijn school telde 900 leerlingen. Hij bouwde op de jeugd en in
‘Goedendag’ (nr. 2) van 1916-17 begroet hij bezield ‘De Vlaamsche knapenschap’.
Persoonlijke, blijvende contacten ontstonden. Herlees hoe dankbaar Doxa (= Jan
Albert Goris(131) de wegbereider is en op welk

(128) Nr. 1 van De Vlaamsche Hoogeschoolbond. Cf. M. Basse: De Vlaamsche beweging van 1905
tot 1930. Gent 1930. I.o.m.
(129) De Gentsche Hoogeschool. In ‘Aula’. vacantie-uitgave; nr. 3, 1917.
(130) In de serie L'occupation allemande en Flandre; 1918. - De auteur vermeldt Rudelsheim ook
als ondertekenaar van de sympathieverklaring in verband met de vervlaamsing van Gent, 2
september 1916.
(131) De Eendracht; Kunst en leven: 10.1.1918; 7.8.1918; Aan Dr. M. Rudelsheim.
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hoog vlak de expressionist-in-de-dop de frisse verklaarder van Breero genegen kan
zijn! Hoe gretig wordt uitgezien naar verder onderricht, maar ‘alles’, zo luidt het
antwoord van Rudelsheim is ‘voor volgend jaar nog niet geregeld (4.9.1918)... Het
betoog ‘Guldensporenviering’ (30.6)(131bis) zal als het ware Rudelsheim laatste openbare
woord worden gericht tot allen.
De verrassing slaat - door haar geweld - toe. Voor Dr. Marten Rudelsheim, Dr.
Antoon Jacob en Herman Vos wordt een collectief rechtsgeding aangelegd. Zij hebben
als verdedigers de christendemocraat Lebon(132), de katholiek Van Dieren en de
socialiserende Serigiers, de laatste zal ook de socialisten Urbain Jamar, Jan Luys en
H. Longville bijstaan.
In geheime zitting van 16 december 1918 wordt Rudelsheims ontslag uit stadsdienst
betekend, als onderbibliothecaris, wegens ‘wangedrag’, ontslag met eenparigheid
van stemmen genomen. Met hem ondergaan collectief op één papier, hetzelfde lot:
Hubert Melis, stadssecretaris, Emmanuel de Bom, stadsbibliothecaris en Dr. Jan
Denucé, stadsarchivaris, waarom het besluit voor de gemeenteraad wordt getekend
door schepen Karel Weyler en voor het College door Mr. A.H. Cornette die Melis
vervangt. Het stuk wordt in de gevangenis overgemaakt ‘met beleefde groeten’.
Als verweer doet Rudelsheim gelden dat hij in oktober 1914 de leiding van het
vertalingsbureau ambtelijk toegewezen kreeg en dat hij ‘met zijn personeel’ het
bestuur ‘met alle inspanning van zijn krachten’ heeft ‘ter zijde gestaan’. Hard klinkt
het woord ‘wangedrag’, ‘heel hard’. Waarom riep het College hem niet tijdig ter
verantwoording? ‘Verstand en geweten’ schonken hem de overtuiging dat hij het
ijveren ‘voor het Vlaamsche ideaal’ - sedert veel jaren bekend - niet hoefde te
schorsen, doordrongen als het was van de liberale grondbeginselen in de scholen van
de stad bijgebracht en later door zijn liberale hoogleraren(133) ingeprent. Het ‘vrije
denken had hij gehuldigd en in overeenstemming daarmede als vrij man gehandeld’(134).
Moet

(131bis) In De Goedendag, 1918. Werd het manifest van 2 april 1917, gericht tot de jeugd om de
beweging voor autonomie te steunen (Rudelsheim is ondervoorzitter van het Vlaamsch
Verbond van Antwerpen cf. Gazette van Brussel, 5.4.1917), door hem opgesteld?
(132) Zie blz. 126, noot 102.
(133) Zijn Prof. Paul Fredericq was naar Duitsland weggevoerd geworden!
(134) Zie blz. 93.
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hij twijfelen aan deze principes, vermits hij niet gehoord werd en de loop van het
rechtsgeding niet werd afgewacht? Zovele jaren heeft hij tot ‘de partij’ behoord. En
is te begrijpen, dat Senator Van Peborgh, zo bewonderd door Rudelsheim naar
aanleiding van zijn pacifistisch ijveren, ingestemd heeft met het eenparig besluit?
Hij publiceerde toch drie vlugschriften en dit met goedkeuring van de Duitse overheid,
die - zeer zeker - het ijveren voor vrede welgevallig was, zo goed als de Vlaamse
actie? Werd diens vredesbrief niet in een geheim pamflet aangevallen: werden
activisten, defaitisten, internationalisten(135) niet in éen zak gestopt? Maar de tijd is
wel niet ver verwijderd, dat ‘zooals het altijd het geval geweest is in de geschiedenis
van de menschheid de idealisten van nu de realisten van morgen zullen zijn’.
Rudelsheim tekent met ‘verschuldigde gevoelens’. Wanneer hij zich (4.1.1919)
beroept op het Provinciebestuur, onderstreept hij, dat hij geen inbreuk heeft gepleegd
op de administratieve plicht en ‘meende’ ‘geen afbreuk te doen aan zijn gevoelens
van loyauteit’(136) tegenover ‘volk, land en recht’, zoals Prof. Dr. M. Basse - ‘passivist!’
- het uitdrukt: Zijn daden zijn steeds ‘openlijk genoeg’ gesteld geweest, dat zij ‘niet
aan de aandacht van het Gemeentebestuur’ hebben kunnen ‘ontsnappen’, maar op
24 januari bevestigen Baron Van de Werve en van Schilde en griffier J. Schobbens,
in opdracht van de Bestendige Deputatie, de straf ‘aangezien’ voldoende geweten
is, dat Rudelsheim, als secretaris, publicaties ten gunste van de Hogeschool verspreid
heeft; ook heeft hij ‘bestendig en onafgebroken’ ‘handteekens verzameld ter
bevordering van de Vlaamsche Hoogeschool van Gent’; hij heeft de besprekingen
ter benoeming van de leraars bijgewoond en bekent zelf gehandeld te hebben, zij het
dan in de overtuiging de loyauteit niet geschonden te hebben. Dit argument zou voor
1915 en 1916 nog hebben kunnen gelden, maar ‘de vijand heeft bewijzen met de
macht’ geleverd, ‘de Vlaamsche zaak tot eigen voordeel te willen uitbaten, het land
te willen ontredderen en in te palmen en de medewerkers te willen begunstigen’. Het
gaat derhalve niet om een ‘zaak van zedelijken aard’, maar om het ‘hoogste belang
van 's Lands wetten en bestaan’. ‘Het kan van geen openbaar ambtenaar gedoogd
worden dat hij de intresten van den vijand bevoordeele’. Eenieder blijft
verantwoordelijk te dien opzichte voor zichzelf.

(135) Te denken aan de actie van Camille Huysmans te Stockholm.
(136) Zie blz. 124.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1971

140
Rudelsheim verzet zich opnieuw(137) (1 februari 1919), aanvaardt bepaalde
‘considerants’ niet: ‘nooit’ heeft hij zich ten dienste van de vijand gesteld; ‘zelfs’
heeft hij zich uit de werkdadige politiek ‘teruggetrokken, toen hij vond dat het spoor
waarin zij werd geleid gevaarlijk kon worden’ ‘voor de belangen van het Vlaamsche
volk’ - let op de schakering! - ‘en van het land’ (onderlijning auteur). ‘Juist om die
reden’, zo gaat Rudelsheim verder in datzelfde keurige, mooie geschrift van altijd uiterlijk ongeschokt lijkend - ‘heb ik mijn ontslag als lid van den Raad van
Vlaanderen, vóor de uitroeping van de politieke zelfstandigheid, ingediend’, ‘nadat
ik alles wat in mijn macht was beproefd had om de verantwoordelijke leiders van
het Activisme tot een bezadigde politiek te brengen’.(137bis) Alles heeft hij gedaan uit
‘aloude overtuiging en zonder eenig persoonlijk belang na te jagen en ik wijs verre
van mij de beschuldiging af, als zou ik eveneens een van de medewerkers zijn, welke
volgens uwe bewering door de vijand werden begunstigd’. Met hoogachting wordt
nu getekend.
Vooraleer de stad in de vervanging kón voorzien van haar terzij geschoven
ambtenaren, diende zij dezen de kans te laten nog in beroep te gaan bij de Koning.
Dat geschiedt op 10 februari 1919, weer op ‘ministerpapier’ met de reeds gekende
argumenten en de toevoeging dat behartiging van de Vlaamse zaak een ‘Belgisch
belang’ is - een overtuiging die Rudelsheim altijd gehad heeft inderdaad - ‘omdat de
strijd voor het Recht aan geen tijd, plaats of omstandigheden gebonden is en geen
onderbreking duldt’. Heeft niet heel de wereld bewondering voor zijne Majesteit,
die opgetreden is voor geschonden Recht. Rudelsheim rekent op de welwillendheid
van de Vorst.
Na twee maanden, 14 april 1919,(137ter), komt een - naar de vorm en naar de essentie
- onthutsend antwoord, als koninklijk besluit. De ambtenaren-dossiers van het viertal
zijn niet eens individueel behandeld, maar krijgen een koud, hooghartig globo-besluit:
‘Aangezien dat het vast staat dat de verzoekers medewerkten aan de kuiperijen der
Duitsche overheid om 's Lands eenheid te breken’, wordt het beroep

(137) Ditmaal schrijft hij niet op papier van de gevangenis.
(137bis) Wij ontleden hier Rudelsheims activiteit als Raadslid niet; onderstrepen evenwel dat hij in
juli 1917 een grootnederlandse oriëntering voorstaat van de ‘Vlaamse’ politiek; in september
1917 constateert hij, dat de Duitsers enkel dát toestaan wat hun direct dienen kan.
(137ter) Eugeen de Bock wijdde op 11 april 1920 een uitgebreid artikel aan Rudelsheim
(Flamingantenleven, Antwerpen, 8 april 1920).
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niet ontvankelijk verklaard. De minste in rang van de vier, ambtelijk gezien, die
evenwel de hoogste zedelijke moed had opgebracht en gebroken had met de vijand,
toen deze nog maar het inzicht had de eenheid van het land te willen breken, werd
niet eens in zijn argumentatie aanhoord.
Het proces Jacob-Vos-Rudelsheim, met als voorzitter een niet voldoende
Nederlands kennende Graaf de Lichtervelde is voldoende bekend in zijn aantijgingen
en perscommentaren, zodat een als In Memoriam bedoeld stuk hier niet nodeloos
bezwaard hoeft te worden.(138) De veroordeling van het Assisenhof viel op 3 april
1920. Meteen was het vonnis over Rudelsheims leven gestreken.
Voor Rudelsheim was het een zware lijdensweg. Zijn moeder leefde nog en woonde
hier. Op 23 maart 1918 was hij hertrouwd met Blanche Raymonde Torfs,
gemeenteonderwijzeres, die hij op zijn vertaalbureau had leren kennen. De scheiding
wordt door gevangenzetting moeilijk gedragen. Vanuit de gevangenis doet hij beroep
op zijn vrienden en vriendinnen om zijn vrouw in haar zedelijke nood bij te staan.
Hijzelf zal vader Van den Reeck - ‘die hij zooveel jaren kent’ - de dag van de
begrafenis van Herman moed inspreken. Hij bezwijkt op 10 september 1920. Mag
een of andere passage uit het goedmoedige ‘In 't gevang’ van Noordling (= J. van
de Ven)(138bis) de gestalte van Rudelsheim te binnen brengen, de intellectueel, die met
‘Les Précurseurs’ van Romain Rolland en de ‘Nederlandsche gedichten’ van Geerten
Gossaert naast zich in de cel neerstortte?(139)
Er is ons een passus uit zijn ‘Violier’-beschouwingen, alle zo spontaan ontstaan,
bijgebleven, deze waar hij de kunstenaars dankt, die ons leven helpen verlichten. Op
14 september 1899 - in dezelfde maand van zijn heengaan - versloeg hij de
tentoonstelling van Antoon van Welie. De niet-demonstratief weergegeven smart
van de innerlijk getroffen mens had hem vervoerd. De ‘Salomé’ had hij - als té
geposeerd - afgewezen, de ‘Tristan’, afgemat door voldoening, had hem gevangen
gehouden, maar hij had in Van Welie's uitbeelding de mens gevonden en hij schreef:
‘In dit salonnetje van even dertig werken kan men meer kunst- en levens-

(138) Zie noot 137bis.
(138bis) 1925.
(139) Aanwezig zijn weldra: zijn echtgenote, verwanten, Dr. Edgard Peetermans, apotheker Gillis,
Mr. Adelfons Henderickx, Dr. Antoon Jacob, Herman Vos, Leo Augusteyns.
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genot vinden dan in menig grooter salon met honderden stukken. Kunstgenot omdat
de artist door zijn werk het beste en het schoonste in ons opwekt dat wij bezitten,
omdat hij het schoonheidsgevoel in ons tot een hoogte voert die geestdrift te weeg
brengt. Levensgenot, omdat hij ons het diepe, het belangwekkende van het bestaan
doet gevoelen, zelfs op oogenblikken van geestesvermoeienis of gemoedsafmatting;
omdat hij ons juist uit oogenblikken van onverschilligheid en apathie weet te brengen
in geestdrift, welke ons een veel dieperen blik vergunt in de uitingen van dit leven
en de handelingen van de menschen’.(140)
Is het vooralsnog te vroeg om te vragen naar Rudelsheims dagboek? Een man zo
door het woord, door de schrijfdrift bezeten heeft de gesprekken met zichzelf
noodgedwongen aan het papier toevertrouwd. In ‘Een witboek van het Vlaamsch
idealisme’(141) komen enkele van zijn gedachten voor, maar zonder verdere context
blijven ze best voorlopig zonder commentaar, tenzij de pessimistische opwelling de
richting van zijn ten slotte toch geschokte denken vermag aan te geven: ‘De echte
menschen’, zo klinkt het, ‘zoek ze zooals 2000 jaar geleden onder de eenvoudigsten,
in de achterbuurten’. Is het een opwelling die kadreert met uitspraken uit ‘Le trésor
des humbles’ of heeft een contact met proleet Jef van Extergem, de
barricade-flamingant, ooit celgenoot van Lode Craeybeckx, hier ingewerkt?
De doodskaart door het Martelarenfonds uitgegeven riep de vrienden op bijeen te
komen Karel Oomsstraat 51,(142) het adres van het trouwe echtpaar Eugeen de
Bock-Irma Lambrechts, voor zondag 12 september te 11 uur. ‘Een Vlaming is
gevallen. Dat zijn strijdmakkers hem op waardige wijze uitgeleide doen.’
Mogelijk dat de algemene verslagenheid bij zijn enkel door ingewijden verwacht
verscheiden voor uitwerking had, dat Herman Vos op 20 november vrijkwam,
Lodewijk Dosfel op 20 december. Is het een open vraag, die hier enkel het tijdsklimaat
kan helpen bepalen?
Dr. Marten Rudelsheims overlijden werd door iedereen ondervonden als een groot
verlies. Firmin Mortier heeft de lijkrede uitgesproken en er als een aanklacht van
gemaakt. De jeugdkameraad, Pieter Tack,

(140) Tentoonstelling Antoon Van Welie te Antwerpen; Antwerpen, 14.9.99 5de jrg., nr. 19, 5
oktober 1899. Zie blz. 106.
(141) Antwerpen, ‘Het zwaard van Damocles’ A. Jacob, 1921.
(142) Een van de eerste adressen van ‘De Sikkel’. Was het een milde toegeving van ‘de overheid’,
dat de begrafenis van daaruit mocht geschieden (Mw Rudelsheim woonde op het adres in),
of wenste ‘de overheid’ incidenten in de Begijnenstraat te voorkomen? Hoe dan ook: de
opkomst was indrukwekkend en waardig.
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(143)

situeerde hem als strijder in ‘De Dietsche gedachte’ (november 1933). Voor ‘Ons
Vaderland’ het weekblad van ‘Het Vlaamsche Front’, Tak Antwerpen (19.9.1920)
stond Dr. Cesar de Bruyker een aantal brieven van Rudelsheim af en de ‘Stormram’
(26.9.1920) publiceerde een reeks karakteristieken van meer dan banale allure
(Auteurs o.a.M. Gijsen, E. de Bock, Dr. Claus)(144). Wie, onder alle vrienden en
toegewijden, Rudelsheim mede op de markantste wijze bijstond, het was de liberale
progressist, Leo Augusteyns, die in ‘De Schelde’ van 7 september 1921, diep getroffen
door het offer, getuigenis aflegde van zijn aanhankelijkheid voor de mens.
Het leven van Rudelsheim is lang verklonken, een halve eeuw. Het past,
onverbreekbaar, in onze geschiedenis. Bij het terug opbouwen en overschouwen van
het meer dan nuttig bestaan, blijft een bitter onbehagen over, niet zozeer omdat het
zo snel, door fysiek onvermogen werd beknot, dan wel omdat het binnen de duur
van een halve eeuw in werkelijkheid zijn volle bestemming in en door zichzelf niet
heeft gevonden. Leo Picard wees er o.a. in zijn ‘Geschiedenis van de
Groot-Nederlandse gedachte’ op, dat Rudelsheim behoorde tot de trits van Vlaamse
journalisten die, op hoog niveau, correspondent waren van Noordnederlandse
bladen(145): niet iedereen kon toegang krijgen tot bladen van standing. Wij denken
aan Max Rooses, K. van de Woestijne, E. de Bom. Voeg dan ook deze bedrijvigheid
nog toe aan al de andere. Waar ligt bij Rudelsheim dan het hoofdkenmerk van zijn
leven en streven? Gold hij in 1907 reeds, een goede dertig jaar oud, - cf. de
‘Vlaamsche gazet van Brussel’, 19 april - onder ‘Onze voormannen’, dan houdt dat
merkteken, zoals bij velen in Vlaanderen, ook zijn ‘veroordeling’ in: het verloren
gaan voor een markante eruditie-loopbaan, doordat het land-zelf niet gezond is, niet
bewerktuigd naar behoren; opkomende generaties kunnen niet normaliter gedijen en
hun weg kiezen. Immers hier, bij Rudelsheim, speelden niet in hoofdzaak sociale
factoren mee als belemmering.
Zeker, psychische impulsen zoals wij in het voorbijgaan beklemtoonden, hebben
hun aandeel gehad in de accentwijzigingen. Had Rudelsheims temperament daaraan
schuld? Was hij iets onbestendig van aard,

(143) Zie blz. 88.
(144) De Toorts van 18 september 1920 had een herdenkingsvers van René de Clercq gebracht.
Cf. ook De Vlaamsche padvinder, 1922, nr. 6.
(145) De correspondentie in De nieuwe Courant (vanaf 1902) moet nog nagekeken worden.
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of kregen bepaalde hoe edele doelstellingen op beslissende ogenblikken zodanig de
overhand, dat al het overige hem tot secundaire belangstelling werd? Te kort aan wil
mag hem niet aangerekend worden, maar kan het wikken en wegen alvorens in een
of andere absolute zin in het vrije leven te kiezen hem, eens in gevangenschap, niet
zó hebben bevangen, dat zwaarmoedigheid zijn dagen ging versomberen? Het
vaderland-van-zijn-keuze was hem in zijn in se rechtvaardige strijd niet gunstig
gestemd geweest. Heeft hij zijn toewijding beschouwd als een verloren gesmeten
goed, waar hij voor zichzelf er toch van bewust is geweest, dat hij behoorde tot de
flink door arbeid begaafden, die het land, zijn en ons land, (als mieren zou Edmond
van Offel denken)(146), ‘schoner’ hadden kunnen maken.
Vrij sterven na een lang leven en niet gerealiseerd te zien, wat men zich
voorgenomen had te doen slagen, is lang niet zo erg, dan tussen zwijgende muren
het besef te voelen groeien, dag aan dag, hoe, halverwege, de krachten begeven:
ontgoocheling is een harde dobber, waarvoor wat congenitale humor geen medicijn
kan aanvoeren. Thans zou een en ander, ook voor een Rudelsheim, beter gaan dan
in tijden toen vast geloofd werd, tóch, in de uiteindelijke goedheid van de mens, in
de kracht van de rechtvaardigheid van een zaak.
In de donkere glimlach zo vol begrip van Dr. Marten Rudelsheim lag, bij wijlen,
een bittere trek. Over de jaren heen zien wij die dominerend doorkomen, als stempel
op de persoonlijkheid niet weg te wissen. Stelt hij ons vragen? Wil hij ons vragen
of, wat hij ondernam en deed, baat heeft ingebracht, de moeite geloond heeft? Of hij
het eigen leven voldoende geleid heeft, of zich al te speculatief aan de stroom der
dingen heeft toevertrouwd, gehoorzaam alleen aan de verleiding van een harde, niet
te ontwijken logica?
Een bestaan met onregelmatige cesuren, maar gevuld als dat van weinigen, om
met gevoelens van eerbied en weemoed diep over na te denken.

(146) Zie blz. 83.
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Naschriftje: Gevolg gevende aan de vingerwijzing van de Secretaris van het
‘Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis’, de heer Frans Smekens, raadpleegden
wij in het Stadsarchief (S.A. 3514) met succes de ‘palmaressen’ van de Antwerpse
gemeentescholen (zie blz. 81): Marten Rudelsheim staat voor zijn school vijfde
gerangschikt in het Stadsexamen (1886), met, hoe zonderling het ook klinken moge,
39,4 punten op 60 voor Nederlands! Voor rekenen is hij eerste (44 op 50); voor
geschiedenis tweede (25 op 30); voor tekenen eerste (14 op 15). Op een totaal van
200 punten behaalt hij 161,5 punten, een verschil van slechts acht punten met de
eerste, een vlaming. Zonderling weer is wat in de bijvakken geschiedt. Hij haalt de
7/10 voor Frans en vormleer, maar... staat met 0 aangetekend (op 20!) voor
natuurkunde. Wat is daar gebeurd? Gestraft? Of viel dat examen op een zaterdag en
mocht hij niet schrijven? Heeft de leerling gecontesteerd?
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Prof. Dr. Gerardus, Johannes, Petrus, Josephus Bolland
9 juni 1854-11 februari 1922 (potloodtekening van E. Reitsma-Valença)
In bezit van het Academisch Historisch Museum der Rijksuniversiteit te Leiden.
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Professor Bolland in Vlaanderen
door R. Brulez
Lid van de Academie
In de zomer van 1911 trad in het Casino-Kursaal van Blankenberge de declamator
Albert Vogel op - vader van de gelijknamige Albert en Helen Vogel, die hetzelfde
beroep nog heden de dag uitoefenen -. Op het programma stonden uitsluitend duitse
epische gedichten onderlijnd door orkestmuziek. Ik herinner mij nog een
skandinavisch heldendicht waarin de klacht voorkwam: ‘Norwegens bester Bogen
ist geborsten!...’
Onder de toehoorders enkele blankenbergse, vlaamsgezinde studenten: Jules
Tavernier, Urbain van de Voorde, Henri Cayman, Pierre Deweerdt, Lucien en
Raymond Brulez, die bij het eindapplaus luid protest lieten horen: ‘In t Nederlands!...’
Albert Vogel gaf toe en droeg als toemaatje het sonnet van Prosper van Langendonck
voor, dat eindigt met de slotregel: ‘t Was d'eerste dag ter wereld, 't was d'eerste
morgengloed!’
De hollandse woordkunstenaar leek veeleer geamuseerd om dit taalincident en
nodigde zijn contestanten uit op een biertje in de Casinobar. In de loop der conversatie
zegde Vogel: ‘Ik ben inderdaad een belangrijk voordrachtkunstenaar, maar er is in
Holland een andere grootmeester van het woord, die mij in de schaduw stelt: professor
Bolland uit Leiden...’
Een week later reisde mijn broeder Lucien naar Leiden om er deel te nemen aan
een universitaire vakantiecursus.
Zijn eerste démarche aldaar was voor de hoogleraar, die in zijn land als filosoof
een grote vermaardheid genoot en zich dadelijk ontpopte als een warme vriend der
strijdende vlaamse stambroeders.
Wie was Bolland?
‘Gerardus, Johannes, Petrus, Josephus Bolland’ zo leert ons de Winkler Prins, ‘is
geboren te Groningen op 9 juni 1854 en te Leiden overleden in 1922. Bolland was
aanvankelijk onderwijzer en werd in 1882 leraar Engels te Batavia. In zijn voordracht
over “Het Neder-
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landsch als taal voor hoogere aangelegenheden des geestes” verklaart Bolland terloops
nog dat hij ook Duits en Frans zou onderwezen hebben.
Op wijsgerig terrein was Bolland autodidact; maar desondanks - dit “desondanks”
laten wij voor rekening van de Winkler Prins encyclopedie! - werd hij in 1896
benoemd tot hoogleraar in de wijsbegeerte te Leiden, waar hij al spoedig van zich
deed spreken en grote aantallen leerlingen trok. Hij was intussen aanhanger van
Hegel geworden en verkondigde het Hegelianisme zoals hij het verstond. Vooral de
wijze waarop hij de Nederlandse taal hanteerde was karakteristiek: hij liet de filosofie
“Hollands-Bollands” spreken.
De grote verdienste van Bolland ligt in het feit dat hij op een geheel eigen wijze
de filosofie van Hegel in Nederland heeft doen herleven en ook in het algemeen de
belangstelling voor de filosofie heeft gestimuleerd. De leer van Hegel was voor
Bolland de hoogste bewustwording van de Absolute Geest. Hij heeft deze leer
uiteengezet en aan zijn eigen tijd aangepast.
Naast scherpe bestrijding door onder andere Dèr Mouw vond Bolland grote
weerklank. Zijn leerlingen richtten na zijn dood in 1922 het “Bolland-genootschap
voor zuivere rede” op met als organen: “De Idee” en “Denken en Leven”. Ook
onderhoudt het Genootschap een bijzondere leerstoel aan de Leidse Universiteit.’
Tot daar de door Winkler Prins verstrekte dokumentatie. Ik voeg er aan toe dat de
strijd pro- of contra Bolland blijkbaar nu, een halve eeuw na zijn dood - nog steeds
niet volledig uitgestreden is; want ik vernam dat, in zijn werk ‘Van Wittgenstein tot
Weinreb’ Willem Godfried Hermans de grootmeester der zuivere rede aanvalt. Allicht
ziet hij in hem ‘een mandarijn die op zwavelzuur moet gezet worden’...
Maar keren wij terug naar de zomer van 1911. Het is de tijd dat de strijd voor de
vervlaamsching van de Gentse Hogeschool met veel ijver en vuur door de idealistische
vlaamse studenten wordt gevoerd. De tegenstanders laten zich niet onbetuigd. Een
hunner hoofdargumenten luidt: dat ‘het niet mogelijk is filosofie en wetenschappen
door middel van het vlaamsch te doceren’. Men heeft deze uitlating in de schoenen
- of de pantoffels - van een doorluchtige kerkvorst geschoven. Uit mijn familiale
herinneringen wil ik echter het volgende aanhalen: Mijn vader noemde zichzelf
‘flamingant’. Hij was lid van het Willemfonds en tekende in op de volledige werken
van mevrouw Courtmans. Ook verheugde hij zich toen de Belgische Staat postzegels
en bankbiljetten met vlaamse opschriften in omloop bracht. Een mid-
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dag van 1906 - kort voor zijn dood - toen wij nog aan tafel zaten en hij de drie
franstalige, liberale, kranten ‘l'Indépendance Belge’, ‘l'Etoile Belge’ en ‘La
Chronique’ had doorgekeken - wij hadden ook een vlaams weekblad ‘Het
Burgerwelzijn’ maar dit was hoofdzakelijk bestemd voor de dienstmeisjes... - viel
hij plots uit: ‘Nu beginnen de flaminganten toch werkelijk te overdrijven!... Zij eisen
een Vlaamse universiteit!... Zo iets is toch niet mogelijk!...’
Vermoedelijk heeft mijn broeder Lucien deze uitlating alsook die van de kerkvorst
aan Bolland verteld, want de wijsgeer verklaarde zich dadelijk bereid om in
Vlaanderen een voordrachtentournee te ondernemen om te bewijzen dat het
Nederlands de meest geschikte taal is voor de behandeling der hogere
aangelegenheden des geestes. Hij was bereid deze redevoeringen te houden uit
medelijden voor zijn ‘arme, geliefde vlaamsche broeders’ zonder aanspraak te maken
op enig ereloon of finantiële vergoeding. Hij verlangde alleen een spoorkaartje eerste
klasse. Hij stond allergisch tegenover het gezelschap van medereizigers...
De redevoering ‘Het Nederlandsch als taal voor hoogere aangelegenheden des
geestes’ werd uitgesproken in het Athenaeum te Antwerpen de 16de, in het Stadhuis
te Brussel den 18de, in de hogeschool te Gent de 21ste, in het Provinciaal
Gouvernementshuis te Brugge de 22ste December 1911 en in de Reuzenzaal te
Mechelen de 14de januari 1912.
De tekst ervan werd nadien, met een voorbericht van Lucien Brulez, uitgegeven
door ‘den vlaamschen vooruitstrevenden Studentenkring ‘Geen Taal, Geen Vrijheid’
en gedrukt door de n.v. Bremaeker-Wauts voor rekening van Julius Hoste.
Ik zie de redenaar nog staan op het podium van de Militiezaal van het Brusselse
stadhuis: naar gestalte en stemkracht een ideale Fafner of Fasolt voor Wagners
Rijngoud, met een pikzwarte vurige blik, die een ware magnetische kracht uitstraalde.
Ziehier de aanhef van zijn rede:

‘Geliefde stamgenooten,
Broeders, bij wier aanblik mijn Hollandsch hart opengaat, maar ook van
smart en weemoed wordt vervuld, zoodat de gewone spreekvaardigheid
van den redemeester zelfs dreigt mij in de steek te laten, afgesnedene en
van Uwe eigenlijke maagschap vervreemde, aan een vreemden geest
verkochte en overgeleverde stamgenooten, vreemdelingen Gij in eigen
land, het land van den ouden Vlaamschen leeuw, op eigen grond gehoond,
alsof uwe taal, onze taal, de taal onzer voorouders, de taal onzer
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moeders, onze edele Nederlandsche taal, niet meer was dan een gebrabbel
voor knullen en kinkels, -

Arme, geliefde vlaamsche broeders!
In de heilige schriftuur des Nieuwen Verbonds lezen wij bij den derden
der evangelisten, dat aan het einde van groote voorspellingen door den
Zoon des Menschen bij gelegenheid is gezegd: “Heft uwe hoofden omhoog,
want uwe bevrijding is op handen.” Een woord, dat ik ook wel zoude
wenschen te kunnen toeroepen ook aan U, dewijl ook Gijlieden om zoo
te zeggen vertreden wordt in eigen land, maar dat ik u niet toeroepen durf,
dewijl Gij wordt vernederd en vertreden door eigene schuld, met eigene
vergunning, ten halve zelfs met eigene medewerking en zonder het eigenlijk
zelven te beseffen...’
En om te bewijzen dat deze toon en dit ritme volgehouden worden tot het einde, laat
ik hierop onmiddellijk de inzet van de narede volgen die zal culmineren met het
citaat van Ledeganck:
Nu dan, gedenk
Den heilgen wenk
Van al wat u omringt. Blijf trouw aan uw verleden!
Word weer uw Vlaamschen oorsprong waard!
Wees Vlaamsch in uwe spraak en Vlaamsch in uwe zeden!
Uw roem en uw geluk vindt ge op dien weg alleen,
Met al de heerlijkheid der dagen van voorheen!

Ziehier dus deze inzet der narede:
‘Houdt mij daarom, geliefde broeders, ten goede, gedoogt het in den geest
van oprechte broederlijke liefde, die mijzelven tot Ulieden gebracht heeft,
dat ik ten slotte doe wat in mij te laken zou zijn, wat zeer in mij zoude zijn
te wraken of af te keuren, ware het mij te doen om winstbejag of ijdelen
roem, dien ik bij alle eigene menschelijke zwakheid inderdaad veracht:
staat mij toe bij wijze van beroep op Uwe vaderlandsliefde, op Uwe liefde
voor ons gemeenschappelijk erfdeel, voor de spraak van onze moeders,
onze zusters en onze vrouwen, dit Leidsche boek van Zuivere Rede en
hare Werkelijkheid voor Uwe oogen op te heffen als een vereenigend of
hereenigend vaandel, of zeggen wij op meer bescheiden wijze als een
bewijsstuk, waarmede eens en voor altijd en afdoende de hoon, de schimp,
de smaad is af te wijzen van de... haast had ik gezegd van de Belgen - de
smaad van de Walen en van Uwe verraders de Franskiljons...’
Na Ledegancks slotverzen rees de zaal geestdriftig en als een man recht: het was zo
iets als een reëditie, maar dan in omgekeerde richting van La Muette de Portici in 't
jaar dertig. Maar u ziet dat Bolland ‘die niet uit was op winstbejag’ niet wars bleef
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Deyssel dan toch gelijk had toen hij aan het slot van zijn ‘Ik hou van het proza’,
triomfantelijk had uitgeroepen: ‘Alleen het Woord is!...’
De interne opbouw van het corpus van de rede was niet minder behendig en
doeltreffend. Neem het mij niet kwalijk zo ik hier even een vergelijking maak met
de constructie van La Philosophie dans un Boudoir van markies de Sade. In zijn
berucht boek laat Sade telkens een hoofdstuk met zuiver sociale, etische of politieke
filosofiebetogen afwisselen met taferelen van de ergste pornografie. Wanneer Sade's
helden moe zijn van hun erotische uitspattingen gaan zij aan het filosoferen en
vice-versa.
Zo ook gaat Bolland te werk. Met hooggestemde politieke beschouwingen warmt
hij zijn toehoorders op om af en toe over te gaan naar het exposé van soms moeilijke
filosofische demonstraties. Merkt hij dat de aandacht der toehoorders verzwakt, dan
snijdt hij opnieuw het thema aan van de Vlaamse strijd.
Over de stand van de Vlaamse Beweging - op enkele details na: Bolland blijkt
niet te weten dat in 1911 aan de Leuvense Universiteit reeds enkele cursussen in het
Nederlands worden gedoceerd - lijkt hij goed gedokumenteerd. Hij kent het aantal
der Vlaamse studenten: 1275 te Leuven, 600 te Gent, over de 550 te Brussel en over
de 200 te Luik. Hij kent, behalve de Belgische grondwet van 1831, de diverse
taalwetten, van 1875, van 1898. Zonder het pan-neerlandisme te willen poneren ‘ik ben zonder enige belustheid op staatkundige hereeniging van Vlaanderen en
Holland’ stipt hij aan - ziet hij 1830 niettemin als ‘een opstand tegen onzen
gemeenschappelijken koning waarbij de Walen de Vlamingen op de Hollanders
hebben veroverd om hen in de luren te leggen’ Zo ook zal later Gerretson de
omwenteling van 1830 zien als ‘een frans oproer op diets territoir’.
De redenaar stelt vast dat de Vlamingen de meerderheid uitmaken der Belgische
bevolking: 60% contra 40% - verhouding die ik, voor 1912, als geflatteerd aanzie
maar die, in 1972 misschien waarheid zal worden. Helaas, spijts dit demografisch
overwicht zijn de Vlamingen ‘een kinderlijk, onnoozel, vernederd, verzwakt en
ontaard geslacht’. Gedurende zijn verblijf te Brussel heeft hij spoedig vastgesteld
dat zijn flamingantische vrienden, zodra zij de militiezaal verlaten hebben en terecht
komen in een koffiehuis, prompt overschakelen naar het Frans. ‘Ik voor mijn part’
- ironiseert hij - ‘laat in Brussel van onder den rand van mijn hoogen hoed alleen
Nederlandsch uitgaan!’
Verder vraagt Bolland aan de Vlamingen dat zij naar het Parlement geen ‘geit- en
koolverzorgers zouden zenden, mannen met slappe knie-
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ën die tegenover hun kiezers Vlaams spreken maar Frans in het Parlement, zogezegde
flaminganten die hun kinderen, vooral hun dochters, een Franse educatie doen geven’.
Hij verwacht dat men hem het verwijt van ‘dweepzucht’ zal toerichten:
‘Dweepzucht is godsdienstige hartstocht: hij dus die ons verwijt dat we
dweepzuchtig zijn, wil eigenlijk zeggen, dat wij hem te hartstochtelijk zijn
in onzen ijver voor iets anders dan ons alledaagsch persoonlijk belang.
Maar dan vind ik voor mij U lang niet dweepziek genoeg. Hartstocht
verwijt men aan de Vlaamsche Beweging? Waar is die hartstocht? En wat
is hartstocht? Hartstocht is een innige en schier uitsluitende belangstelling,
die zich niet van haar weg laat afbrengen en haar doel onwrikbaar in het
oog houdt. Laat mij U zeggen, dat zonder die hartstocht nog nooit iets
groots is tot stand gekomen, en dat ik die dweepzucht hier bedoeld, aan
U allen toewensch als een standvastige en werkdadige liefde voor Uw
eigen volksbelang!’
Maar Bolland is niet naar Vlaanderen gekomen om uitsluitend Vastensermoenen en
boetepreken te houden. Zijn hoofddoel is het argument der franskiljons te ontzenuwen
dat het Nederlandsch zich niet leent tot universitaire cursussen. En hier wordt zijn
toon bruusk rustig en sereen. Hoor maar:
‘Hoort eens het woord der Leidsche rede! Wanneer als pas geboren kind
een mensch den moederschoot verlaat, dan is hij om te beginnen natuurlijk
volkomen vrucht, volmaakte vrucht en tevens kiem, onontwikkelde kiem
van zichzelven, van eigen hoogere werkelijkheid, dan is hij onmiddellijk
en aanvankelijk en voorlopig een en al kinderlijkheid, onnoozelheid en
onwetendheid. Zoo is dan geen mensch ooit mensch, tenzij tengevolge
van een wedergeboorte op de wijze des geestes;’
En in dit proces der wedergeboorte onderscheidt Bolland drie stadia: de
nieuwsgierigheid, de weetgierigheid en de wijsgerigheid die respectievelijk
beantwoorden aan de behoeften van gevoel, verstand en rede...
De zuiver filosofische beschouwingen zijn echter niet geconcentreerd rondom een
centraal en enkelvoudig thema. Hij levert echter een staalkaart van wijsgerige
uitspraken die vermoedelijk wel boven het petje van die brave Vlaamse toehoorders
zullen zijn gebleven. Zo zij allicht nog een aforisme als ‘Zijn is schijn en dat is zijn
wezen’ begrepen hebben die de redenaar trouwens toelicht met een passend citaat
uit een kerkgezang van Hollandse Hervormden, wát zullen zij weggedragen hebben
van volgend diepzinnig betoog:
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‘Geen Franschman, die U zeggen zal, dat de Natuur hare denkbaarheid,
berekenbaarheid en begrijpelijkheid heeft, doch in denkbaarheid,
berekenbaarheid en begrijpelijkheid niet opgaat, en zoo het bekende
ongekende is, niet inconnu of onbekend en onbedacht, maar nooit doordacht
of weggedacht.’
Beter bevattelijk blijven daarentegen zijn beschouwingen die, als de Griekse wijsgeer,
die de beweging bewees door het wandelen, aantonen hoe voortreffelijk het nederlands
is als filosofische taal. Hierbij polemiseert hij niet alleen met de kerkvorst waarover
ik het zo pas had maar ook met Sir Fitzpatrick, een voorman van de engelse
unionistische partij in Transvaal, die met grote minachting gesproken had over het
Hollands, bewerende dat het niet eens woorden had voor alle termen van reken- en
stelkunde.
‘In werkelijkheid’ stelt Bolland vast, ‘is er van Nederlandsche handboeken
ook der wiskunde voorraad in overvloed, spreekt juist een Hollander met
Hollandsche geluiden van driehoek, vierkant, en veelhoek van middellijn
en omtrek waar Engelsman en Fransman zich moeten bedienen van
uitheemsche onverstaanbaarheden, ontleningen niet uit het origineel bestand
der eigene taal, maar uit het latijn of het grieks... In welken zin zijn
artihmetica, mathematica, algebra, geometrie, mechanica, astronomie,
physica, chemie, geologie, anthropologie en politiek eene afzonderlijke
eer voor het Engels - of het Frans?’
En tegenover deze heterogene benamingen die Fransen en Engelsen niet kunnen
begrijpen zonder de hulp van aangeleerde afleidkunde, geeft de redenaar een stortvloed
van nederlandse termen die uit eigen taalbestand werden gevormd: rekenkunst,
wiskunde, stelkunde, meetkunde, werktuigkunde, sterrekunde, natuurkunde,
scheikunde, planten dierkunde, zielkunde, aardrijkskunde... en som maar verder op.
Aldus komt de redenaar tot de bevinding - die hij zelf ‘hooghartig’ noemt
- dat: ‘in het licht van redelijke bezinning het Nederlandsch de edelste van
allen blijkt te zijn, de taal welke ofschoon de taal van een betrekkelijk
klein volk, door de goddelijke Voorzienigheid voor het woord der wijsheid
als bestemd schijnt! Aan het Fransch blijft de opera, de onzedelijke roman
en het journal amusant; met de geestigheden van de Parijse boulevards
kan men in het Nederlandsch niet wedijveren. In het Fransch houdt men
maîtressen; in het Frans kan men zeggen: “vos beaux yeux, madame, me
font mourir d'amour”, maar men kan er niet de waarheid in zeggen.’
Hier vervalt de filosoof in het euvel dat Talleyrand brandmerkte toen hij schreef
‘Tout ce que est exagéré est nul!’
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Hetgeen dan ook niet betekent dat Bollands opvatting over de mindere geschiktheid
van de franse taal van alle grond zou zijn ontbloot. Pas gisteren nog las ik in een
artikel van Jean Freustie over Samuel Becketts jongste werk: ‘On me dit que Samuel
Beckett interrogé sur les raisons pour lesquelles il écrit en français, aurait répondu:
“C'est parce qu'il s'agit d'une langue pauvre.” Le propos mérite réflexion. Le français
a eu ses écrivains baroques, ses flamboyants. Il n'en est pas moins vrai qu'avec ses
verbes auxiliaires passe-partout, ses adverbes en “ment”, il peut être une langue grise
bien adaptée au propos d'un auteur dont la désespérance s'accorde avec une nudité
volontaire’...
Maar waarom deze krenkende beledigingen van de Hollandse professor aan het
adres van de Franse taal, die zijn thesis van het voortreffelijke van het Nederlands
geen kracht bijzetten? Misschien verkeerde Bolland in de waan dat, in 1911, de
flaminganten nog leefden in het geestelijk klimaat van Emmanuel Hiel en diens
afschuw voor het ‘wufte Zuiden’ - terwijl in werkelijkheid, zoniet de meesten, dan
toch de verstandigsten onder hen al lang gewonnen waren voor de gezonde
opvattingen die August Vermeylen in zijn Kritiek der Vlaamse Beweging en in
Vlaamse en Europese Beweging had verdedigd.
Zijn eigen filosofische doctrine - of laat ons liever zeggen: zijn hegelianisme heeft Bolland slechts terloops in de openbare vergaderingen en dan nog zeer
fragmentair ter sprake gebracht. Veel uitvoeriger handelde hij hierover in een zestal
leervoordrachten, die de filosoof hield in de lokalen van de Vrije Universiteit
gedurende zijn verblijf te Brussel. Voor het eerst werd in het Paleis Granvelle de
wijsbegeerte in het Nederlands gedoceerd!
De weerklank die zowel deze cursussen te Brussel als de redevoeringen in ettelijke
steden van het Vlaamse land hadden was enorm. Ik kan deze best belichten met
hetgeen August Vermeylen hierover zegde aan zijn vriend Lodewijk De Raet: ‘Hadden
wij maar tien kerels als Bolland in Vlaanderen, de taalstrijd ware in een handomdraai
gewonnen...’
Gezien deze bijval kwam Bolland een tweede maal naar Vlaanderen in januari
1912 om er te Brussel, te Gent en te Antwerpen een ‘narede’ te houden. De
voornaamste reden hiertoe was het feit dat zijn eerste optreden door sommige
katholieken - hoofdzakelijk in ‘Het Handelsblad’ van Antwerpen en in ‘De Tijd’ van
Amsterdam - kwalijk was opgenomen.
‘In Het Handelsblad van Antwerpen is ook gevraagd wat Gij, Vlamingen
te maken hebt met Bollands rationalisme? Ik was voor het ge-
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ven van academische lessen voor een paar honderd belangstellenden
opgetreden te Brussel in de Vrije Universiteit. En dat was verkeerd geweest.
Maar mij kan het niet schelen waar ik spreek, al had ik moeten spreken in
de bisschoppelijke seminaries van België! Ik ben hier niet gekomen om
hatelijkheden te luchten tegen onze Moeder de H. Kerk als zoodanig. En
de duivel is nooit zoo zwart als men hem afschildert. Ik ook niet; ik ben
niet zoo anticlericaal als men wel beweert. En ik was heel graag, zuiver
en alleen ten behoeve van de Vlaamsche zaak, ook voor de katholieke
Vlaamsche studenten te Leuven opgetreden; ik ben er nog toe bereid. Door
de Brusselse vrienden is dan ook in die richting stille moeite gedaan, maar
zulk een goddeloos mensch als ik mocht in Leuven niet optreden. Men
vergete hierbij niet dat de Brusselsche hoogeschool Fransch is, en dat men
dáár ten minste ruim genoeg van hart was geweest om mij zoo goed als
in de Vlaamsche steden zelf tegen het Fransch te laten uitvaren...’
Heeft Bolland toen besefd dat hij in ‘zijn uitvaren tegen het Fransch’ wat vèr was
geweest? Feit is dat deze ‘Narede’ afsluit op... een Franse verklaring!
‘Staat ge voortaan tegenover hooners van onze taal, dan antwoordt ge
hooghartig: ‘Vous n'y entendez rien. Nous l'avons entendu, il nous l'a
prouvé, le flamand est une langue excellente pour les besoins supérieurs
de l'esprit!...’
***

In de Herfst van het oorlogsjaar 1914 hebben mijn broeder Lucien, zijn verloofde
Fortuna Mavromati en ikzelf Bolland in Leiden teruggevonden. Naar Oostburg, waar
wij vertoefden, had de wijsgeer geschreven: ‘Alhoewel ik duitsgezind ben, zal ik mij
aan den plicht der vriendschap niet onttrekken. U zult welkom zijn onder mijn dak.’
Onder dit dak verbleef Fortuna Mavromati enkele weken tot zij trouwde. Ik heb
Fortuna, met het oog op deze lezing, gevraagd hoe zij zich Bolland herinnerde. Zij
schreef mij uit Berlijn: ‘Bolland was buitengewoon charmant en voorkomend, zorgde
dat bij het ontbijt mij niets zou ontbreken. Ik tekende zijn portret met houtskool. Op
de dag van mijn huwelijk trok de professor zijn geklede jas aan en zette zijn hoge
hoed op om, op het Stadhuis, de rol te spelen die mijn in Roemenië weerhouden
vader toekwam. Eens de plechtigheid voltrokken zoende hij mij op het voorhoofd
en zegde: ‘Madame, vos beaux yeux me font mourir d'amour!’ Bolland was monsieur
Jourdain gebleven.
Ondervraagd over zijn duitsgezindheid in 1914 antwoordde hij het volgende:
‘Moest Duitsland Holland binnenvallen, zo zou ik als vrij-
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williger optrekken naar de grens... maar met pijn in het hart!’
Over Bollands houding tegenover het Vlaams activisme heb ik spijts mijn
navorsingen, niets kunnen vernemen...
Mag ik, om te besluiten, de wens uitdrukken dat iemand eens een studie zou
aanpakken over de rol die enkele andere prominente Hollanders, 't zij in het openbaar,
't zij achter de schermen - gespeeld hebben in de ontwikkelingsgang van de Vlaamse
Beweging? Ik denk b.v. aan: Gerretson en professor Geyl.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1971

157

Opvallende legaten in oude testamenten en rijke geschenken in
vroeger tijd aan kerken te Mechelen
door Robert Foncke,
lid van de Academie.
IV.
Een gouden kroon met edelstenen, geschonken door my vrouwe vanden
Reele, weduwe wijlen Gielis van Musene, voor de ciborie van het Heilige
Sacrament binnen Sint-Romboutskerk (6 mei 1518).
De familienaam vn de hier de aandacht winnende schenkster, vanden Reele,
herinneren we ons geen eens uit Mechelse bescheiden. Daarentegen de familienaam
van haar echtgenoot, de Musene, komt daarin druk voor omstreeks het jaar 1500 en
ervoor en nadien, als de Musene of de Muysene of nog de Musenis. Aan te voelen
als adellijk, blijkt hij gemakkelijk in verband te brengen met de toponiem Muizen
van de brabantse gemeente aan de Dijle, bij dewelke onze huidige provincies
Antwerpen en Brabant mekaar raken en waaraan naar het Oosten toe de stad Mechelen
grenst(1).
In Oud-Mechelen bezat hij een aanhoudend zinderende klank. Ten jare 1500
immers fungeerde er reeds onder de zeven stadsschepenen, gelijk wederom 't jaar
daarna, een heer Egide de Muysene; in 1502 trad hij op als een van de stadsontvangers,
zoals van nieuws in 1508 - wanneer de bescheiden hem ‘ridder’ betitelden - en in
1509(2). Het zal geen eens doen vergeten dat wij al van in het jaar 1312 een Gauthier

(1) Nog een tweede gemeente in België is Muizen geheten, n.l. in de provincie Limburg,
arrondissement Hasselt, dicht bij de stad Sint-Truiden gelegen. Cf. Alf. Jourdain & L. Van
Stalle: Dictionnaire encyclopédique de géographie historique du royaume de Belgique. Tome II (Brussel, z.j.), blz. 111; - Eug. De Seyn: Geschied- en aardrijkskundig woordenboek
der Belgische gemeenten. - Deel II, (Brussel, z.j.), blz. 939.
(2) Victor Hermans: Le magistrat de Malines (Listes annuelles des membres) in ‘Bulletin du
Cercle archéologique, littéraire et artistique de Malines, Tome 19, jg. 1909, blz. 10 vlgg.
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van Musene ontmoeten als een van de twee communiemeesters van de Dijlestad(3).
Een Jan de Muysene was dit ook in 1451, van wie de mare gaat dat hij bij het leggen
van de eerste steen van Sint-Romboutstoren is opgetreden(4). Weer als
communiemeester zetelde een Egide de Musene reeds in 1484 en '85; in 1491, 1493,
1497 en 1499 fungeerde hij als een van de twee dekens van het wollewerk, afwisselend
nog als communiemeester in 1486, '90, '92, '96 en 1498; tussendoor nog als schepen
in 1488, '89, '94 en 1498; als ontvanger van 1502 tot 1509, in welk jaar hij misschien
het tijdelijke met het eeuwige heeft verwisseld(2). Bekend in de geschiedenis van hun
stad raakte nog naast hen een Wouter de Musene, althans op het vlak van het
kerkelijke leven, daar hij in zijn hoedanigheid van priester van de
Sint-Romboutsparochie ten jare 1310 optrad bij het verlijden van een notariële akte(5).
In de volgende 15e eeuw, in 1456, hoort men onder de te Mechelen reziderende
kanunniken opsommen heren Nicolaus en Egidius de Musines(6); van hen halen de
archiefbronnen aan dat zij allebei, gelijk meer van hun ambtsbroeders van die tijd
zich hadden laten verleiden tot onwettige paterniteit, wat toen evenwel allesbehalve
als faamstorend voor priesters werd ondervonden; Nicolaus de Musenis verwekte
twee zoons bij Gudula Vanden Kerckhove; Egidius had er één. Voorbeeldiger van
leven is denkelijk Elizabeth van Muysene geweest, die in 1464-65 als overste het
voorname vrouwenklooster Bethanië aan de Melaan te Mechelen leidde(7).

(3) Victor Hermans: in ‘Bulletin... XVIII (jg. 1908), blz. 37.
(4) Priester van het aartsbisdom: De H. Rumoldus en het opkomend christendom in Mechelen
(Mechelen, z.j. blz. 201.
(2) Victor Hermans: Le magistrat de Malines (Listes annuelles des membres) in ‘Bulletin du
Cercle archéologique, littéraire et artistique de Malines, Tome 19, jg. 1909, blz. 10 vlgg.
(5) Victor Hermans: Inventaire des archives de la ville de Malines. - Tome II (Mechelen, 1862),
blz. 14.
(6) G. Louis: Enkele nota's betreffende de hogere geestelijkheid van het Sint-Romboutskapittel
te Mechelen van 1383 tot 1501, in ‘Handelingen van de Kring voor oudheidkunde, letteren
en kunst van Mechelen’, 69e boekdeel (Mechelen, 1965), blz. 46, 49, 55.
(7) Z.E. Heer Kanunnik Schaeffer: Historische aantekeningen rakende de kerken, de kloosters,
de ambachten en andere stichten der stad Mechelen. - Tweede deel (Mechelen, z.j.), blz.
339-364. - Priester...: op.cit.: het Klooster van O.L.V. van Bethaniën, blz. 250 vlgg. Kanunnik W. van Caster: Namen der straten van Mechelen en korte beschrijving hunner
vorige of nog bestaande gebouwen (Mechelen, z.j.), blz. 250 vlgg. - Léopold Godenne:
Malines jadis et aujourd'hui (Mechelen 1908), blz. 34, 172, 273; - Robert Foncke: Een
Mechelse armarijs, in ‘Het Boek’, (Amsterdam), jg. IV (1915), blz. 322 vlgg.
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Naar 't volle licht keert de Musenen de inhoud van een mooi beschreven perkamenten
blad, groot 45,5 bij 39 cm., waarvan de tekst 21 bij 30 cm. in beslag nam.
De veder ervoor voerde de priester van het bisdom Kamerijk Walterus Militis of Wouter De Ridder - als openbaar notarius. Van deze herinnert men zich licht dat
hij in die hoedanigheid tal van stukken heeft opgesteld te Mechelen en ondertekend
en wel namelijk als notaris van het kapittel van Sint-Romboutskatedraal werkzaam
was(8).
Ons stuk bracht hij klaar ‘als men screef duist vyfhondert ende achtthienne Inder
zester Indictien den [sester] dach der maendt van Mey des pausdoms...’ van Leo,
‘die thienste paus van dien Name’, dus: op 10 mei 1518. Als nodige getuigen stonden
vier vooraanstaanden aanwezig: de heer meester Jan Ade, priester en prochiaen van
de collegiale kerk van Sint-Rombouts; - Adriaen Vandenbroeck, alias Musch, ridder(9);
- Jan boyenants en Anthonis portere, proviseur des H. Sacraments terzelfder kerk.
Zonder verwijl daaropvolgend wordt aangestipt dat notaris-priester Militis er aan
de arbeid werd geroepen door ‘my vrouwen vanden Reele, weduwe wylen Heer
Gielis van Musene, Riddere’; niets toch staat de overtuiging in de weg dat deze dame
de weduwe juist was van de zo bedrijvige personaliteit bij de stedelijke magistraat
van Mechelen Egide de Musene, hierboven ter sprake gebracht en van wie wij
onderstelden dat hij in 1510 of wat later zou zijn gestorven.
Waar vond de samenkomst met de eerwaarde heer notaris ook plaats? ‘By den
heylighen sacramentautaer In de kercke van sinte Rombout’(10), wat ook als
vanzelfsprekend gelden kan, gelet op het nagestreefde doel.
Immers Mevrouw van Musene-Vanden Reele begeerde openbaar ter kennis te
brengen ‘hoe zij vuyt Jngeuen gods ende groote guensten... die zy hadde totten
weerdighen heyligen sacramente, heeft doen maken eene gulden croone om te set[t]ene
op die saborie vanden heylighen sacramente binnen der voers.kerke’. Ze gaat verder
met de uitstippe-

(8) Chanoine J. Laenen: op.cit., deel II, blz. 264 vlgg.
(9) Deze ridder blijkt zich niet onbetuigd te hebben gelaten in het letterkundig leven van
Mechelen; als mede-hoofdbestuurslid verschijnt immers Adriaen Vandenbroec, alias Musch,
in de mechelse rederijkerskamer ‘De Sint-Jansgilde’ ofte ‘Die Peoene’ (Cf. Victor Hermans:
‘Inventaire... Tome VIII, blz. 39).
(10) Chanoine J. Laenen: op.cit., Deel II, blz. 264 vlgg.
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ling tot in de minste details van de samenstelling van het echt verrassende pronkjuweel
dat ze wil schenken: Het is ‘weghende in fijnen goude ontrent seuen onchen(11),
onder(12) met twee Randen(13) van perlen: daerinne waren hondert ende tweentwintich
perlen met vyf hanghende perlen ende een vaste. Inde middele(14) twee tafelen(15) van
Robbijnen ende twee platen van dyamanten ende twee puncten(16), daer af deen een
dack(17) is, die wapenen der voers. vrouwe vaders ende moeders met een tafelken van
Robbijn bouen. In de middel staende twee tafelen van Robbijnen ende som vast
staende. Daer bouen noch aen die Ranxkens(18) of taxkens dertig perlen onder(19) groot
ende cleyn met sesse gulden sterren hanghende ende elck sterre met twaelf perlen’.
Dit prachtige juweel overhandigde de schenkster ter plaatse ‘ter eeren gods’ aan
de ‘prouiseurs vanden heylighen sacramente’. Hiermee is bedoeld een broederschap
binnen de Sint-Romboutskatedraal(20), dat er prat op gaan mocht als leden de meest
vooraanstaanden van de stad te tellen en bij machte was alle gegadigden aan te sluiten.
Om oorlof hiertoe hadden de provizoren zich gewend tot de Heilige Stoel en op 25
april 1504 bevestigde paus Julius II het bestaan van het genootschap; hij verleende
toelating om voortaan driehonderd leden aan te werven, waarbij dan een echtpaar
als één lid zou gelden. De leiding kwam thans toe aan de eerwaarde heer plebaan
van Sint-Rombouts, die drie leke provizoren zouden bijstaan. Het Broederschap
mocht desgewenst ieder jaar een plechtige processie door de stad doen tiegen,

(11) = once, ons: deel van een pond, het twaalfde gedeelte van het vroeger gebruikelijke
medicimale pond. - Bij Van de Velde & Sleeckx: Volledig Nederduitsch-Fransch Woordenboek
(Brussel, 1851): Once: once. Tiende van een pond. Hectogramme.
(12) = van onder, langs onder.
(13) = omtrek, boord, zoom.
(14) = in het midden.
(15) = plaat van koper, zilver of enige andere stof. In R.P. Franciscus Pomey: ‘Novum
Dictionarium belgico-latinum ex optimis authorum’ (Antwerpen, 1769): Plaet = Lamina.
(16) Midndl. punct = spits. In Martinus Binnart: Biglotton amplificatum sive Dictionarium
teutonico-latinum novum (Antwerpen, 1705) - 't scherp oft spits van iet. Dit dan letterlijk
herhaald in Pomey: op.cit.
(17) = deksel.
(18) = sommige.
(19) = kleine opgaande rand.
(20) Joseph Laenen: op.cit., 222.
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waarin alle aangeslotenen dienden mede op te stappen. De paus verleende allerhande
gunsten en tevens de mogelijkheid om, wanneer voordelig geacht, aan de standregelen
van het broederschap wijzigingen aan te brengen. Kort daarop, in 1510 reeds, verkreeg
het een nieuwe bulle, die het aantal leden vermeerderde tot driehonderdvijftig; in
1631 werd het reglement opnieuw goedgekeurd door paus Urbanus VIII. In het jaar
1706 ging de Mechelse aartsbisschop Humbertus Precipiano(21) over tot een herziening
van de statuten. De provizoren van de vereniging blijken in de parochietempel hun
vaste plaats te hebben gehad ‘aen den pilaer, staende achter tgestoelte vande
Prouisores vanden Eerw. H. Sacramente’(22).
Men is de namen niet vergeten van hen, die zich hebben ingespannen voor het
uitvaardigen van de pauselijke bulle van 1504. Het waren plebaan Jan Ade(n) en de
provizoren Adraen Van den broecke, Antoon De Pottere, Jan Boeyemans, een
hoedenmaker van stiel, en Florent Van Dagne(23). Zo hoorden wij de namen hier
herhalen - met wat lichte spelwijzigingen - van de heer plebaan en van drie van de
vier provizoren, welke wij hier kort te voren opschreven als getuigen bij het verlijden
van de notariële akte in opdracht van vrouwe vanden Reele.
De schenkster achtte het niet onnodig evenwel enkele in 't oog te houden kondities
te stellen: dat de provizoren ‘die selue croone ten eeuwighen daghen conserveren
ende verwaren(25) sullen in wesen gelijk zy nu es ende niet versetten(24), veranderen
oft vercoopen om eenighe betere proffijt oft om eenighe saken, die huerlieden souden
mogen toecomen(25); - zij zouden de kroon ‘altijt op hooghe daghen(26) op die saborie
stellen ende selue heylich sacrament daer mede eren’. Moest het toch gebeuren dat
de provisoren of hun opvolgers de gestelde voorwaarden veronachtzaamden, dan
ging de kroon over aan ‘den armen huysarmen binnen der seluer kercken oft den
prochiaen van

(21) P. Claessens: Histoire des archévèques de Malines (Leuven, 1881); deel II; blz. 1-64. Humb.
Guill. A.P. Praecipiano was aartsbisschop van Mechelen van 1690 tot 1711.
(22) Rekeningen van de Gemeynen Huysarmen te Mechelen 1617-1618: Ontfanck’, fol. 5.
(23) = bewaren en verzorgen.
(25) = geschieden, gebeuren.
(24) = van plaats veranderen; ook: verpanden.
(25) = geschieden, gebeuren.
(26) = hoogdagen in de kerk.
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sinte Rombouts om die tappliceren(27) ende gebruycken gelijc dat behoirlyck(28) es tot
behoef der voers. huysarmen’; op dezen ging eventueel het recht van bezit van de
kroon over. Edoch, natuurlijk moesten de provizoren van het broederschap van het
H. Sacrament nu en later ze ‘onderhouden Jn esse ende wesene(29) gelijck sy nu es.’
Geen mens, die thans nóg niet toegeven zal dat het geschonken prachtjuweel zulks
niet op end' op waard was. De beschrijving ervan volgens de begiftigster veroorlooft
direkt zich de waarde ervan voor te stellen zoals het was gemaakt uit niet minder
dan 7 ons fijn goud en gesierd met zeker bij de 200 paarlen en edelstenen van
verschillende soort, robijnen en diamanten. Vakkundigen uit het kunstsmeedbedrijf
en op het edelstenengebied zullen het nog beter waarderen dan wij, die moeten
bekennen niet juist te begrijpen wat werd bedoeld met ‘puncten’, waarvan het ene
een ‘dack’ vormde; ‘punct’ wil wellicht zeggen ‘'t scherp oft spits van íet’.
De siboriekroon heeft dus behoord tot de schatten van het mobilair van de
Sint-Romboutskatedraal te Mechelen(30) samen met buitengewone kledingstukken,
tapijten, beelden en zo voort, die toehoorden aan het H. Sacramentsbroederschap
aldaar. Hieronder werd al ten jare 1506 vermeld een ciborie in zilver van meer dan
4 mark, een kruis en een wierookvat en twee buretten van hetzelfde metaal; voor na
1540-41 is evenwel bekend dat de provisoren van het Broederschap in de sakristij
van hun kapel ‘un riche ostensoir’(31) bewaarden(32). Zou deze wat vage aanduiding
slaan op de gouden kroon, gespendeerd door dame Gielis van Musene-vanden Reele,
wier vroomheid en mildheid ze hebben aangezet tot een opvallend kostbare gift?
Wat is er met verloop van jaren van geworden? Hoe lang mocht ze behoren tot de
schat van het Broederschap? Sinds wanneer en hoe en door wie is ze daaruit
verzwonden? Dit zijn zovele vragen, waarop wij geen het minste antwoord mochten
zamelen.
Derhalve is ons wellicht geoorloofd hier te sluiten met een bondige dialektische
aanmerking.

(27) = toepassen, aanwenden.
(28) = treffelijk, betamelijk, decent.
(29) = in toestand en wezen; - Midndl. esse = wezen; - in esse bliven, houden = in een goede staat
blijven, houden.
(30) Chanoine J. Laenen: op.cit., deel II, blz. 223.
(31) = hostiekastje.
(32) Chanoine J. Laenen: op.cit., Deel II; blz. 222 vlgg.
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Wij stellen in dit vroeg 16e-eeuwse dokument uit de Dijlestad vast dat de kerkelijke
bewaarbeker voor gewijde hostiën - de ‘ciborie(33) uit het Frans ‘ciboire’ - is genoemd
‘caborie’; de regel van het Mechels dialekt heeft hierin gewerkt, volgens dewelke
de klinker in de aanvangssilbe van ontleende woorden uit het Frans verandert in a;
vgl. bijv. nog ‘bureau’ > baro. In latere decenniën verschoof echter ‘sabore’ regelmatig
tot ‘si-’ of zelfs ‘sebore’, 't kan wel wezen onder nawerking van het Poolse ‘shuwaro’
- het hoofddeksel van het feestuniform van hoge militairen en staatsambtenaren,
waarvan de benaming op heden bij het Mechelse volk zo goed als volledig onbekend
is geworden en waarvoor het uitsluitend ‘siberó’ uitsprak, met de klemtoon op de
laatste lettergroep, anders dan in ‘sibore’ op de 2e silbe.

(33) R.P. Franc. Pomey: op.cit., in vo Ciborie: Hier = otheca... Augustum alabastrum SS. Hostiae.
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Bijdrage tot de studie van de klankleer van het Brugs op het einde
van de Middeleeuwen
Verslag van de heer A. Van Loey, eerste beoordelaar.
Dit prijsantwoord is ingezonden onder het motto ‘In eenen stronck’ en is
van de hand van de heer Roland WILLEMYNS.
Sinds welhaast een eeuw en veelal nu nog steeds bij enkelen heeft de oudste faze
van een taal de belangstelling en het ononderbroken vorsen van de taalkundigen
gaande gehouden: merkwaardige resultaten zijn daarbij geboekt. Evenzeer vertroeteld
is, aan het andere eind, de jongere faze: de studie van de dialecten heeft op
methodische wijze even merkwaardige resultaten opgeleverd. Maar hoe, in de
geschiedenis van de Nederlandse taal, de overgang tussen het middelnederlands (met
zijn toch duidelijke kenmerken) en onze zuidnederlandse dialecten (die wel een, zij
het in verschillende mate gewijzigde voortzetting zijn van middelnederlands), hoe
dus die overgang eruit ziet, is heel eigenlijk nog niet zo uitvoerig onderzocht. De
overgangstijd kondigt de huidige dialecten aan: wat bijv. met het foneemstelsel in
de 15de-16de eeuw (diftongering in Brabant, extrafonologische varianten, verkorting
van vokalen, nieuwe geminaten, zwakke preterita op -ge in het Oostvlaams, enz.):
die overgang verdient onderzoek.
Het ingezonden prijsantwoord draagt de bescheiden titel van een ‘bijdrage’, beperkt
in omvang, tijd en ruimte: t.w. enkele feiten uit het vokalisme, in de 15de-16de eeuw,
in Brugge. Wel verlangt de lezer meer, maar - multum, non multa indachtig - men
moet toch beginnen met betrouwbaar en bruikbaar materiaal te leveren, waarin men
reeds enkele trekken ontwaart in het te ontdekken beeld. Onderzoekingen zijn reeds
gedaan over het sterke werkwoord (S. de Vriendt), over Oudenaarde (M. Hoebeke),
over de klankleer in de Dendersteden (H. Vangassen). Met het ingezonden
prijsantwoord van de h. Willemyns krijgen we een peiling in het Brugs.
De h. Willemyns onderzoekt, na de situering van zijn bronnen, de spelling, de
mnl. lange e, de mnl. oe (uit oudgermaans ō), de lotgevallen van ogm. korte u, de
invloed van r + consonant, de verkorting van vokalen, en enkele varia: dit alles in
ruim 260 bladzijden.
Elk van die hoofdstukken bevat de nodige excerpten aan materiaal,
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een duidelijk overzicht van de vroegere onderzoekingen en verklaringen, het eigen
oordeel van de schrijver. Zoveel dus over doel en opzet van het onderzoek.
Wat nu de methode betreft: de Schrijver onderzoekt eerst de spelling om de spelling,
d.w.z. als spelsysteem. Hij komt tot de vaststelling, dat in het laat-middeleeuwse
Brugs de lengte-aanduider e (op ae na) verdwijnt, m.a.w. een lange klinker in gesloten
sylabe wordt dubbel geschreven; een tweede constatering is dat tussen scherp- en
zachtlange e en o duidelijk verschil wordt gemaakt. Dit voorafgaand onderzoek was
nodig, om tot een betere interpretatie van de grafieën te komen.
Buiten de spelling heeft de Schr. ook hulp en licht gezocht in de huidige dialectische
situatie in Brugge (en zelfs buiten Brugge), zich daarbij welbewust zijnde van de
omstandigheid dat de dialectsituatie van nu sedert de 16de eeuw wel geëvolueerd
zal zijn. Zijn materiaal over Brugge heeft hij uit eigen kennis, ook van het
Westvlaams, met ruime gebruikmaking van de Atlas (RNDA) en geschriften uit de
19de eeuw (plaatselijke kranten, A. Lootens' Oude kindervertelsels, a. 1868).
Door 15de-16de-eeuwse spellingen, in tabellen, met elkaar te vergelijken, met
ernaast materiaal uit Van Haverbeke's studie over de 13de-eeuwse Brugse
oorkondentaal en materiaal uit het huidige dialect komt de Schr. tot interessante
resultaten, o.m. de verkorting van de lange e. Zeer verdienstelijk is daarbij de zorg,
waarmee de Schr. zijn blik laat gaan over het ruimere verband van het Brugs met het
Westvlaams van nu, en waar mogelijk, met middeleeuwse schriftelijke overlevering
elders in West-Vlaanderen: daardoor is hij noodzakelijkerwijze wel buiten het
geografische en chronologische kader van zijn studie moeten gaan.
Zijn materiaal heeft de Schr. geput uit ambtelijke bescheiden, reisjournaals,
kronieken, dagboeken, maar ook uit literaire documenten: in al deze bronnen vindt
hij dezelfde kenmerken, zodat betrouwbaarheid van de bronnen wel aan te nemen
is. Niettemin blijft de Schr. waakzaam, wikt en weegt hij, en besluit hij op voorzichtige
wijze. Juist die omzichtigheid is bij hem te prijzen: hij verzamelt al de gegevens,
monstert ze critisch, ontwijkt de moeilijkheden niet, weegt de ene oplossing af
tegenover een andere en weet ook te bekennen waar we nog voor een open vraag
staan. Door deze voorzichtige, doordachte werkwijze weet hij vermoede kennis voor
zijn periode te staven: bijv. de oppositie van oe en ou in goed en goud (Brugse
uitspraak, blz. 94), het uiteenhouden van oorspronkelijk u (vul) en in de 16de-e.
verkorte uu (vuul) (blz. 205), de velarisering van a tot o voor dentaal waarschijn-
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lijk na de 16de eeuw (blz. 172).
Zelfstandigheid en eigen oordeel toont de Schr. eveneens t.a.v. vroegere opvattingen
van verschillende geleerden, waar hij met redenering op kalme en hoffelijke toon
van hen in mening afwijkt: hij gaat niet uit van een vooropgevatte stellingname, hij
laat de feiten spreken.
Zijn werk is vlot en onderhoudend geschreven: men leest het met belangstelling,
soms met nieuwsgierigheid en spanning.
Om te besluiten moet ik een opmerking of twee maken.
Blz. 40 is de titel ‘De ogm. ē’ onjuist: bedoeld wordt (zoals uit de inhoud blijkt)
niet ogm. ê, wel in hoofdzaak de mnl. e gerekt uit korte e of i. Evenzo blz. 74 zou
de titel ‘de ogm. ō’ beter omgezet worden in ‘mnl. oe uit ogm. ō’.
Blz. 126: in het hoofdstuk over de lotgevallen van ogm. u, t.w. het voorkomen
van mnl. eu in open syllabe zonder umlautsfactor, staat: ‘Het Westvlaams kent de
umlaut der lange vokalen niet... maar juist in deze dialekten vinden we de eu-vormen’.
Ik vrees dat de heer W. hier verwart. Duidelijk moet uiteen gehouden worden,
enerzijds: 1) i-umlaut van ogm. korte u in open syllabe (vb. algemeen in het mnl.:
sleutel), 2) ‘spontane’ palatalisering van ogm. korte u in open syllabe (vb. mnl.
westvl. veugel ‘vogel’) en anderzijds: i-umlaut van ogm. lange vokalen (ogm. ê in
mnl. oostel. were = wâre, wenen = wânen; ogm. ô in mnl. limb. brab. gruene = groen).
Deze laatste umlaut kent het kustmnl. niet, hoewel i-umlaut van ogm. lange u wel is
aangewezen. Dat weet en signaleert de h.W. uitdrukkelijk, maar zijn boven
aangehaalde naast elkaar plaatsen van umlaut van lange vokalen en de euvormen
(toch uit korte u) geeft aanleiding tot misverstand. Dus: duidelijker formuleren.
Blz. 143 s.v. speersen: de etymologie van dat woord (vgl. Verdam) is onduidelijk:
het verdient een noot.
Taal: blz. 26: Maatschappij voor Nederl. Taal- en Letterkunde: 1. Mij der N.L.
Blz. 28, reg. 3 v.b.: gekend 1. bekend: - blz. 73 en elders: Voetnoten 1. Noten; blz. 40, reg. 9 v.b.: opzoekingen: beter nasporingen;
- blz. 61, reg. 13 vb., nog blz. 128, r. 8 v.o.: wijten 1. toe te schrijven;
- blz. 190, reg. 2 v.o.: waar we het nog zullen over hebben: 1. waar we het nog
over zullen hebben; - blz. 217: is beginnen werken 1. is beginnen te werken.
Besluit. Hoewel beperkt in de omvang, maar wel duidelijk afgebakend in de
behandelde stof: om de secure methode, om de heldere en onderhoudende betoogtrant,
om de voorzichtigheid in de conclusies, om
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de zelfstandige beoordeling van al de gegevens (zowel van anderen als die uit het
eigen materiaal) levert dit prijsantwoord een positieve bijdrage, die ik dan ook aan
de Academie ter bekroning voordraag.

Verslag van de heer M. Gysseling, tweede beoordelaar
Deze studie, 267 blz. groot, berust op literaire en historiografische teksten en op
enkele van de enorme massa ambtelijke bescheiden te Brugge van ± 1450 tot ± 1600.
De auteur heeft in hoofdzaak uitgaven geëxcerpeerd; daaronder zelfs een Antwerpse
druk van 1531 (Excellente cronike). Nergens blijkt dat de excerpten uit deze uitgaven
gecollationeerd werden met de handschriften. Dit ware nochtans vaak wenselijk
geweest, bv. bij de behandeling van vocaal +r, omdat de oplossing van dubbelzinnige
afkortingen (in casu ' voor ar of er) door vroegere uitgevers meestal willekeurig en
niet zelden onjuist is: ik sta bv. sceptisch tegenover merct ‘markt’ te Brugge. Ik vrees
dan ook dat het bewijsmateriaal niet steeds betrouwbaar is.
In een eerste hoofdstuk over ē meent W. op p. 72 te mogen concluderen dat de
15e-16e-eeuwse Brugse spelling ei in gesloten lettergreep ‘zeker’ ‘geen uitstaans
heeft’ met de 13e-eeuwse Brugse spelling ei noch met de daarmede
overeenstemmende spelling ei in de Westhoek in de 13e-16e eeuw. Dat spelling ei
in gesloten lettergreep te Brugge eerst in 1335 zou optreden: heift (p. 62), is evenwel
onjuist. In de 13e eeuw komt ei niet alleen in open syllabe voor, doch net zo goed
na sluiting van die lettergreep. Dat W. in gesloten lettergreep ei pas in 1335 aantreft,
is een toeval, te verklaren enerzijds doordat hij slechts enkele ambtelijke teksten uit
de 14e eeuw onderzocht heeft (vóór 1335 slechts drie stadsrekeningen), anderzijds
doordat in de 13e eeuw spelling ei slechts door enkele scribenten te Brugge, maar
dan vrij systematisch, aangewend wordt, hetgeen ook voor de eerste helft van de 14e
eeuw wel zal mogen aangenomen worden. Ik meen dan ook dat 15e- 16e-eeuwse
spelling ei te Brugge op traditie berust: denkelijk is uitspraak ei, en bijgevolg ook
spelling ei, geleidelijk verdwenen in open lettergreep en bewaard in gesloten
lettergreep. Toen ē resp. ei in gesloten lettergreep tot i verkort werd, is ei dan te
Brugge, zoals door W. overtuigend bewezen wordt, een van de spellingen geworden
voor deze verkorte klank.
Het tweede hoofdstuk gaat over Germ. ō. W. heeft ongetwijfeld gelijk waar hij de
fonologische oppositie [uə] (in goed ‘bon’) tegenover [u] (in goud ‘or’) in het huidig
Westvlaams reeds voor de 15e-
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16e eeuw aanneemt. Zijn verklaring voor het ontstaan van de spelling ou lijkt mij
echter onaanvaardbaar. In het 13e-eeuwse Brugs werd diftong ouw zo goed als altijd
ow, vervolgens ouw gespeld (dus vrowe, vervolgens vrouwe), in tegenstelling met
diftong auw in blaeu, blauwe, enz. Eerst tegen 1300 duiken de eerste schaarse
voorlopers van spelling auw voor ouw op; de door Van Haverbeke gebruikte keure
van de pijnders van 1291, waarin vrauwe voorkomt, is geen origineel, doch een
omwerking uit de 15e eeuw. Het teken au was bijgevolg, in tegenstelling met wat
W. op p. 92 meent, zeker in de 13e eeuw nog niet beschikbaar voor diftong ou. Dat
‘iedereen’ het er mee eens zou zijn dat de uit ol vóór dentaal ontstane klank monoftong
[u] zou zijn, ‘hetgeen Hellinga's hypothese definitief veroordeelt’ (p. 93), kan ik
zeker niet op mezelf toepassen. Ik meen integendeel, o.m. op grond van sporadische
spellingen ou en zelfs oue (bv. Calais 1275 barvouet ‘barvoet’) voor oe in alle posities
in de 13e eeuw, niet alleen in Vlaanderen, maar ook in Brabant en Holland, dat ō
zich steeds (via uo) tot [uə], (oə), [ou] of iets dergelijks heeft ontwikkeld; vervolgens
trad in het West- en Oostvlaams monoftongering tot u op vóór labiaal en gutturaal,
waarmede in het Westvlaams (doch niet in het Oostvlaams) evolutie van (uit ol
ontstane) ou tot u vóór dentaal parallel liep. Deze evolutie wordt het eerst zichtbaar
in het zuidwesten (bv. Calais, eind 13e eeuw, zie mijn Dialectkenmerken van Calais
in de 13e eeuw, Taal en Tongval 18, 1966, 147-163). Brugge volgt in de 14e eeuw.
De spelling uit de 15e-16e eeuw sluit eenvoudig aan bij een bestaande traditie,
beantwoordend aan de uitspraak sedert de 14e eeuw.
In het derde hoofdstuk, over Germ. u, meent W. op p. 104 dat we Van Haverbekes
post-13e-eeuwse palatalisering van zonne, zondach ‘zo goed als zeker mogen
uitschakelen’, omdat reeds in 1302 tzundaghes voorkomt. Dit neemt niet weg dat in
de 13e eeuw blijkbaar uitsluitend zonne, zondach voorkomt. W. wil deze vormen
verklaren door kultuurinvloed van elders. Vanwaar kwam die vreemde invloed in
een stad waar meer dan 2/3 van alle Middelnederlandse ambtelijke teksten uit de 13e
eeuw geschreven werden? De late palatalisering van zonne loopt misschien parallel
met die van gone. W. heeft wel gelijk waar hij, in aansluiting bij Hoebeke, voor up
en andere woorden zeer vroege palatalisering aanneemt.
Op .p. 110-114 beroept W. zich op een huidige dialectgeografische tegenstelling
om aannemelijk te maken dat de huidige westelijke uitspraak [u] in plaats van o vóór
gedekte nasaal oude [u] voortzet, zodat o in de teksten niet meer dan spelling zou
zijn. Raadpleging van mijn
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Toponymisch Woordenboek zou geleerd hebben dat in het gehele Nederlandse
taalgebied, met inbegrip van het uiterste westen, o in plaats van u een innovatie is,
die opkomt in de tweede helft (vooral het vierde kwart) van de 12e eeuw (zie bv. p.
508 Hondschote).
Op p. 117, waar de ontronding van umgelautete u behandeld wordt (pit enz.), ware,
voor de chronologie hiervan, een verwijzing naar mijn Chronologie van enkele
klankverschijnselen in het oudste Fries (Fryske Studzjes... Brouwer, Assen 1960,
pp. 77-80), nuttig geweest: het verschijnsel is uit de 8e eeuw.
Op p. 118 zegt W. aangaande de vorm lettel ‘dat men het er wel algemeen over
eens is dat we hier niet met ontronding te doen hebben, maar met een vorm die
teruggaat op Got. leitils’. Dat is zeker niet mijn mening: zie Toponymisch
Woordenboek 609 en 642 (lettel ontstaan uit luttil); voor de geografische afbakening
van lettel en luttel: H. Paardekooper-van Buuren en M. Gysseling, Moriaen, Assen
1970, p. 42.
Hoofdstuk 4, dat de bijzonder ingewikkelde geschiedenis van vocaal vóór r +
consonant behandelt, behoort tot het beste van het boek en ik kan er geheel mee
instemmen (op een oudere tendens er > ar is een jongere tendens in omgekeerde zin
gevolgd). Alleen begrijp ik niet waarom op p. 166 ‘naer costume ende ze... tes een
jubile’ een rijm voor het oog zou zijn daar ze een doffe e zou bevatten: ze is immers
een samentrekking van zede, precies zoals be en ste uit bede en stede in een volgend
citaat.
Hoofdstuk 5 is gewijd aan de verkorting van lange vocaal in gesloten lettergreep
vóór consonantgroep, inz. vóór occlusief. Dit hoofdstuk is zeer goed. Geen
opmerkingen.
In het zesde hoofdstuk worden enkele varia samengebracht.
Dat de overgang a > o in of en ambocht aan zwak beklemtoonde positie zou toe
te schrijven zijn (p. 222), is m.i. onjuist, daar die vormen beperkt zijn tot het westen
van het gebied waar ook brocht enz. optreedt, zodat analogievorming voor de hand
ligt.
Bij de behandeling van ol < al had W. rekening moeten houden met al te Calais
in de 13e eeuw (Dialectkenmerken van Calais, p. 147), zodat al in de kuststreek van
Frans-Vlaanderen wel degelijk oud en inheems moet zijn, in tegenstelling met wat
W. op p. 226 aanneemt. Te Brugge zelf wordt in de 13e eeuw ol door slechts enkele
scribenten geschreven (in de regel dezelfde die ook ei voor zachtlange ē schrijven)
en de stad vormde, met haar ol, toen al een eiland, duidelijk gescheiden van het
compacte ol-gebied in het zuidwesten.
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Op p. 243 volgg. heeft W., tegen Van Haverbeke, volkomen gelijk waar hij betoogt
dat de vorm gone, guene niet op één lijn te stellen is met jogen, woke, enz. Gone,
met palatalisering guene, is typisch voor noordelijk en westelijk West-Vlaanderen;
ghene reikt westwaarts tot Aardenburg en Maldegem, en wordt ook bij sommige
scribenten te Brugge aangetroffen. Joghen is kenmerkend voor één bepaalde monnik
te Sint-Andries in de 13e eeuw.
Mijn indruk over Willemijns' boek is niet onverdeeld gunstig. Sommige
hoofdstukken zijn overtuigend. Andere zijn oppervlakkig en bevatten beweringen
die gemakkelijk kunnen weerlegd worden. De oncritische houding van W. tegenover
uitgaven stemt vaak wantrouwig. Een prijsantwoord zou een hoger peil moeten
bereiken. Ik stel, maar zonder enthousiasme, bekroning voor. Drukwaardig is het in
deze vorm niet.

Verslag van de heer J. Moors, derde beoordelaar
Ik deel het gunstige oordeel van de eerste beoordelaar.
De op het bestudeerde gebied zeer deskundige tweede beoordelaar heeft heel zeker
gelijk met zijn aanmerkingen op bepaalde verklaringen of beweringen van de h.
Willemyns; ik meen echter dat de aangestipte gebreken zonder veel moeite - dank
zij de waardevolle aanwijzingen van de beoordelaar - kunnen worden verbeterd.
Mag ik me misschien afvragen of de twijfel over de betrouwbaarheid van het
materiaal niet berust op een verzuim van de h.W., die duidelijk had moeten schrijven
dat hij de gedrukte excerpten gecollationeerd heeft met de hss.? Ik kan immers
moeilijk aannemen dat de h.W., die toch niet aan zijn proefstuk is, dit zou hebben
nagelaten.
Als derde beoordelaar wil ik geen detailopmerkingen maken - men vindt toch
altijd iets dat men wel anders zou willen.
Alleen zou ik aanbevelen dat de noten die nu na de inleiding staan, onder elke
betr. bladzijde worden geplaatst. De kaarten zijn niet mooi; kunnen ze niet hertekend
worden en geannoteerd met een regelmatige letter? Het hoofdstuk over de spelling
(pp. 35-39) is misschien wat oppervlakkig. In de titel, ten slotte, zou ik liever drukken
‘in de 15e en 16e eeuw’; dit is inderdaad bedoeld met ‘het einde van de M.E.’, zoals
blijkt uit de uitleg op p. 3.
Ik sluit me dus graag aan bij het voorstel tot bekroning, in de overtuiging dat de
h.W. dankbaar zal rekening houden met de raadgevingen van de heren Van Loey en
Gysseling.
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Een Middelnederlands maandregimen uit de 14e eeuw
door Dr. Ria Jansen-Sieben
I. Bij de Middeleeuwse geneeskundige literatuur horen allerlei geschriften, waarvan
sommige half astrologisch (of crypto-astrologisch), half medisch van inhoud zijn,
zoals de zgn. Gezondheidsregels of Regimina. Deze konden op verschillende wijzen
geconcipieerd worden: sommige geven doorlopende voorschriften zonder enige
tijdsbepaling of andere criteria, andere nemen als uitgangspunt de vier jaargetijden,
de vier ‘complexien’ van de mens, de maanstanden, de twaalf tekens van de
dierenriem, of de twaalf maanden van het jaar.
De hier uitgegeven teksten zijn opgevat volgens het laatste principe, en geven voor
iedere maand wenken en waarschuwingen i.v.m. de gezondheid. Het spreekt vanzelf
dat deze manier van indeling oorspronkelijk teruggaat op het astrologische beginsel
van de invloed van de twaalf dierenriemtekens: ‘Nicht nur die Menschen liessen sich
nach dem Zodiak beurteilen, auch auf die Monate färbten die Tierkreiszeichen ab
und wie auf die Monate so auch auf die diätetischen Regeln, die das Jahr in zwölf
Zeitabschnitte einteilen.’(1). Sommige teksten vermelden trouwens, onmiddellijk na
de naam van de maand, het zodiakteken waarvoor de precepten geldig zijn.
Men begrijpt allicht het enorme succes van dergelijke voorschriften: de
Middeleeuwer was ervan overtuigd dat zij het geheim van een lange levensduur
ontsluierden. Regimina werden op grote schaal uit het Latijn vertaald en kwamen
misschien ook wel eens min of meer rechtstreeks in de volkstaal tot stand. In de
Duitse dialecten zijn ze bizonder talrijk, hoewel ze, op één uitzondering na(2), alle
pas uit de 15o eeuw dateren.

(1) Gundolf Keil, Die Grazer frühmittelhochdeutschen Monatsregeln und ihre Quelle. In:
Fachliteratur des Mittelalters. Festschrift für Gerhard Eis. Stuttgart, 1968, p. 133.
(2) t.w. de ‘Grazer Monatsregeln’ van iets vóór 1200: cf. G. Keil, o.c., p. 137.
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Ook bij ons moet een lange traditie bestaan hebben: niet alleen dateert de oudste
tekst van ± 1235, maar er werd bovendien aangetoond dat die, blijkens de assonanties,
op een nog oudere berijmde versie teruggaat(3); de jongste handschriften zijn uit de
15o eeuw, waarna vooral de gedrukte kalenders de verspreiding zullen voortzetten.
Opvallend is echter dat voor het Nederlandse taalgebied de oogst aan
gezondheidsregels zeer schraal is. Tot nu toe waren er slechts drie bekend(4):
1.
Hs. Junius 83, Bodleian Library, Oxford: de Noordlimburgse
gezondheidsregels (± 1235). Uitgaven:
P. Alberdingk Thijm, Kalenders en Gezondheidsregels. Gent,
1893, 39-40.
R. Priebsch, Deutsche Hss. in England. Erlangen, 1896, I;
314-315.
W. de Vreese, in: Ts. 51, 1932, 161-177.
A. van Loey, Middelnederlands Leerboek. Antwerpen, 1947,
330-332. (Naar uitgave De Vreese.)
W. Braekman en M. Gysseling, in: VMKVA 1967, 575-635.
2.

3.

Hs. II 2106, Kon. Bibl., Brussel (15o eeuw). Uitgave:
W. Braekman, Mnl. geneeskundige recepten. Gent, 1970,
330-332.
Hs. Liber orat. Fland., Univ. Bibl., Leuven (15o eeuw), verdwenen in het
begin van de 1o wereldoorlog, in de brand van de Leuvense Bibliotheek. Uitgave:
P. Alberdingk Thijm, Kalender en Gezondheidsregels getrokken
uit het Handschrift der Boekerij van de Hoogeschool te Leuven
Leuven getiteld Liber Orat. Fland. Gent, 1893.

Dus: één onvolledige (januari ontbreekt) oude tekst (± 1235); één onvolledige (een
deel van november en heel december ontbreken) uit het midden van de 15o eeuw, en
een andere uit de 15o eeuw, onherroepelijk verloren en waarvan slechts een zéér
onbetrouwbare uitgave bestaat.
Toen wij dan ook in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel een vierde Regimen
vonden, met een volledige tekst, en daterend van ± 1350, leek deze vondst belangrijk
genoeg om aanleiding te geven tot een editie(5).

(3) W. Braekman en M. Gysseling, VMKVA 1967, 575-635.
(4) W. Braekman en M. Gysseling, VMKVA 1967, p. 594, voetnoot 2.
(5) Ik dank hier van ganser harte de Heer J. Deschamps, die mij enkele jaren geleden op het
bestaan van dit belangrijke handschrift wees.
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II. De tekst komt voor in hs. 4260-4263, ff. 79v-80r. De codex draagt op de rug de
titel ‘Pharmacie-Boek’ en de signatuur ‘4260-4263’, bevat 84 perkamenten bladen,
met potlood gefolieerd, van ± 21 op ± 15 cm, beschreven in 2 kolommen van
variërende lengte (gemiddeld 35 regels). Alleen de laatste bladzijde (84r) bevat
slechts één kolom. Twee handen waren hier aan het werk: A (ff. 1-37) en B (ff.
38-84); vermoedelijk zijn dit twee aparte handschriften, pas later verenigd.
Schrift B, een niet zeer regelmatige en soms hybriede textualis, kan rond 1350
gedateerd worden.
Inhoud:
Hand A:
- ff. 1r - 31r: Mnl. Antidotarium Nicolai, waarover binnenkort verschijnt: W.
Braekman en G. Keil, Fünf mittelniederländische Uebersetzungen des
‘Antidotarium Nicolai’. In: Sudhoffs Archiv 55, 1971.
- ff. 31r - 33v: alchemistisch tractaat, ed. W. Braekman en A. Devolder, Het
‘Boec van .xij. goeden wateren’. In: Scientiarum Historia 11, 1969, 65-81.
- ff. 35r - 37r: vervolg van het Antidotarium Nicolai.
Hand B:
- ff. 38r - 49r: de Jonghe Lanfranc, waarvan we, in samenwerking met Gundolf
Keil, de editie voorbereiden.
- ff. 49r - 50r: medisch vakglossarium, ed. R. Jansen-Sieben en G. Keil, Eine
chirurgische Glossensammlung des frühen 14. Jahrhunderts. In: Zeitschrift für
deutsche Wortforschung (ter perse).
- f. 50r: ‘die ghewichte vander medicinen’.
- ff. 50r - 51v: plantenglossarium, Lat.-Mnl., uitgegeven door L.J. Vandewiele
en W.L. Braekman, in: Scientiarum Historia 10, 1968, 115-144.
- ff. 52r - 54r: geneeskundige tekst(en).
- ff. 54r - 68r: kruidenboek, editie in voorbereiding door G. Keil en W.
Braekman.
- ff. 68r - 69v: lering van urine.
- ff. 69v - 77r: geneeskundige recepten.
- ff. 77v - 78r: lering van urine.
- ff. 78v - 79v: lunarium (waarvan we een editie voorbereiden).
- ff. 79v - 80r: gezondheidsregels, hier uitgegeven.
- ff. 80r - 81v: verworpen dagen.
- ff. 81v - 84r: boek der wateren.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1971

174
III. Het heeft weinig of geen zin (en het is trouwens niet de bedoeling hier), na
vergelijking van een groot aantal teksten, hetzij Latijnse, Franse, Duitse of
Nederlandse, te trachten tot een reconstructie van de archetypus te komen(6). We
stellen onmiddellijk vast dat de meeste redacties óf gecompileerd zijn uit twee of
meer bronnen, óf wellicht door auteur of copiist(en) met individuele bevindingen
verrijkt werden, terwijl anderzijds sommige passages al dan niet opzettelijk
overgeslagen werden.
Zo komen we tot een veelheid van types, waarin het haast onbegonnen werk is
een filiatie te willen ontdekken. We kunnen ten hoogste hopen een resultaat te boeken
door het vergelijken van geselectioneerde, verwante teksten. G. Keil ondernam een
ernstige poging in die zin(7), waarbij zijn belangstelling echter hoofdzakelijk gericht
was op de compositie en bronnen van de twee in de titel aangekondigde maandregels:
de Düdesche Arstedie en het Regimen Sanitatis Coppernici.
Daarbij komt nog dat de inhoud zelf min of meer ruim kan opgevat zijn. Zo kunnen
er in voorkomen:
1.
aangifte van de begrenzing van de besproken maand;
2.
de verworpen dagen(8);
3.
de eigenlijke gezondheidsregels, bestaande uit: diëetvoorschriften,
medicatie-wenken, aderlatingsregels, raadgevingen voor het baden, slapen en
kleden;
4.
donderverklaringen;
5.
kinderprognose.
Tot nu toe zijn al deze onderwerpen samen slechts in één tekst gevonden: de
Düdesche Arstedie, die dan ook gecompileerd werd uit verschillende bronnen(9).
De hier uitgegeven tekst bevat alleen de rubrieken 1 en 3.
Ook Braekman en Gysseling onderwierpen de Noordlimburgse ge-

(6) cf. G. Keil, in Jahrbuch d. Vereins f. ndd. Sprachf. 81, 1968, p. 35.
(7) Das ‘Regimen duodecim mensium’ der ‘Düdeschen Arstedie’ und das ‘Regimen sanitatis
Coppernici’. In: Jb. d. Vereins f. ndd. Sprachf. 81, 1968, 33-48.
(8) Hieraan kan toegevoegd worden wat Keil noemt (Jb. d. Ver. f. ndd. Sprachf. 81, 1958, p.
43): ‘Beiwerk zu den verworfenen Tagen’: een vermelding van sommige dagen waarop een
of andere bezigheid aan- of afgeraden wordt, of een prognose i.v.m. een bepaald
ziektesymptoom dat op een van die dagen geconstateerd wordt.
(9) Sven Norrbom, Das Gothaer Arzneibuch und seine Sippe. Hamburg, 1921, p. 42.
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zondheidsregels aan een vergelijkend onderzoek, waarbij betrokken werden(10): St,
D, Lof, U, W, Fl, Be, alsmede Meister Alexanders Regimen (ed. Eis), Schola
Salernitana (ed. Eis), Hs. Arundel 251, en Wigan hs. (ed. Priebsch). Zij kwamen tot
de conclusie (p. 620), dat hun tekst geen nauwe verwantschap vertoont met de 11
andere redacties, en vermoedden twee directe bronnen: ‘een berijmde versie en een
ander, wellicht Latijns regimen in proza’ (p. 621).
In het licht van dit vierde Mnl. regimen hebben wij een nieuw onderzoek willen
instellen. De volgende teksten werden geraadpleegd in de manuscripten zelf, op
microfilms of fotocopieën, behalve die waarbij een editie vermeld staat.
Aangezien sommige redacties verder nog ter sprake zullen komen, krijgen die
gemakshalve een afkorting mee.
Latijnse teksten.
- Be = Beda, Computus vulgaris, qui dicitur Ephemeris (8o e.).
In: Didascalica spuria et dubia. Ed. Migne, Patrologiae latinae, 90, 759-786.
Er is ongetwijfeld heel wat uit deze bron verwerkt in de Brusselse versie.
Ettelijke punten stemmen overeen. Waar Beda ook zijn gegevens vandaan
haalde, de verspreiding ervan is zeker via zijn eigen tekst gebeurd: het prestige
van de ‘doctor venerabilis’ drukte heel de Middeleeuwen door zijn stempel op
een groot aantal wetenschappelijke werken.
Eenzelfde versie, bizonder verhaspeld en enigszins ingekort, vinden we in een
onuitgegeven handschrift, dat tot nu toe niet geïdentificeerd was:
- Laon, Ms. 426 bis, 117v-119v (9o e.): heeft insgelijks dezelfde tekst als het
volgende handschrift, maar volledig (al de maanden), en iets minder corrupt:
- Bamberg, Cod. Med. I (L III 8), 41v (9o eeuw): ed. G. Eis, Meister Alexanders
Monatsregeln. In: Lychnos 1950/51, 104-136, p. 105. Deze tekst bevat alleen
de maanden maart, april, mei en breekt midden in juni af.
- Wolfenbüttel, Cod. Guelf. 23.3 Aug. 4o, 137v-140r (1511): staat bizonder dicht
bij U (zie verder). Wij hebben deze tekst dus niet bij het onderzoek betrokken:
de vergelijking met U volstaat. De volg-

(10) o.c., p. 603. Voor de betekenis der hierna gebruikte afkortingen, zie pp. 175-179.
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orde der maanden is eigenaardig: october, november, december, maart, februari,
januari, juni, mei, april, september, augustus, juli.
Str=Strasbourg, Grand Séminaire, Ms 35 (anno 1154): ed. P. Bachoffner, Note
sur les Préceptes d'Hygiène enluminés du Codex Guta-Sintram (1154). In: Die
Vorträge der Hauptversammlung der Intern. Gesellschaft f. Gesch. d. Pharm.
e.V. während des Intern. Pharmaziegeschichtlichen Kongresses in Rotterdam
von 27-21 September 1963. Veröffentl. der Intern. Gesellsch. f. Gesch. d. Pharm.
e.V. Neue Folge. Band 26, 7-22.
Slechts de tekst voor 8 maanden is bewaard. Ook hier vinden we
gemeenschappelijke precepten, waarvan enkele in geen enkele andere Latijnse
tekst, zoals april 4. De meeste voorschriften gaan echter op Beda terug.
C = Crecelius, d.i. een 15o-eeuws fragment, zonder localisering of signatuur,
medegedeeld door W. Crecelius in: Anz. f. Kunde d. deutschen Vorzeit 12,
1865, 280. De tekst begint midden in juni, en is bizonder nauw verwant met:
E = Sammlung Eis, Cod. 54, lv - 4r (15o eeuw; Latijn èn Duits): ed. G. Eis, in:
Lychnos 1950/51, 121-136. Heel wat elementen hiervan vinden we terug in de
Brusselse tekst.
London, B.M., Arundel 16892 (14o), 48v-49v: zeer beknopte versie, die enigszins
met Beda verwant is.
Heidelberg, Cpg 558, 118r - 121r (1411): ed. G. Keil, Eine lateinische Fassung
von Meister Alexanders Monatsregeln. In: Ostbairische Grenzmarken 4, 1960,
123-138. Veel te uitgebreid om met onze tekst in verband te worden gebracht.
Wat overeenstemt, is meestal gemeengoed. Zelfde versie in:
London, Wellcome Institute, Ms. 549, 220r - 222v, en in:
London, Wellcome Institute, Ms. 555, 9r - 10v.
Fl = Gent, Hs. 92, 101r (± 1125): ed. A. Derolez, Lamberti S. Audomari Canonici
LIBER FLORIDVS. Gent, 1968. Kan met Beda vergeleken worden, heeft ook
hetzelfde schema: enkele voorschriften (zeer kort), waarna telkens de formule:
Potio (tibi) sit...
Paris, Bibl. Nat., Ms. latin 10448, 122-123 (14o eeuw): ed. K. Sudhoff,
Medizinische Monatsregeln für Aderlass, Schröpfen, Baden, Arzneigebrauch
und Auswahl der Speisen und Getränke aus einer Pariser Handschrift des 14.
Jahrhunderts. In: Archiv f. Gesch. d. Medizin II, 1908, 136-139 en 384. Tamelijk
uitvoerige tekst, voor een groot deel gecentreerd op aderlatingsvoorschriften.
Wijkt te zeer af om voor vergelijking in aanmerking te komen.
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- Paris, Ecole supér. de Pharmacie, Ms. 1 (15o eeuw): ed. K. Sudhoff, Ein
Monats-Regimen. In: Archiv f. Gesch. d. Medizin II, 1908, 434-436. Dit is een
late, corrupte Beda-versie.
- U = Utrechts Artsenijboek 87v - 91r (± 1400): ed. J.H. Gallée, Mnd. Arzneibuch.
In: Jb. d. Vereins f. ndd. Sprachf. 13, 1887, 137-138. Eng verwant met C en E,
bevat echter na het proza telkens nog voorschriften in vers-vorm (‘unde versus’).
Heel wat elementen uit de proza-redactie gaan terug op Beda, en zijn eveneens
te vinden in de tekst uit Brussel.

In de Latijnse teksten die wij onderzochten komt dus een zekere lijn naar voren,
waarbij dient opgemerkt te worden dat de oudste het beknopst zijn, d.w.z. niet (of
het minst?) gecontamineerd: Beda; Laon; Bamberg; Wolfenbüttel; Strasbourg;
Crecelius; Sammlung Eis, Cod. 54; Paris, Bibl. Ec. sup. de Pharmacie Ms. 1; en
Utrechts Artsenijboek. Hierbij moet nog gevoegd worden het Regimen sanitatis
Coppernici, zoals Keil deed opmerken(11), terwijl hij tevens reeds op het verband
tussen U, C, E en Wolfenbüttel (d.i. Cod. Guelf. 23.3 Aug. 4o) wees. Hij komt tot de
conclusie(12): ‘Zum Verhältnis der Ueberlieferungen untereinander kann gesagt werden,
dass Utr. und Alex. [= E] eine Art Mittelstellung einnehmen, Copp. nimmt durch
zahlreiche Auslassungen, Crec. durch Contamination eine Sonderstellung ein. Dem
Archetypus am nächsten scheint Utr. zu stehen.’.
Bij vergelijking met het Brusselse handschrift komen wij tot dezelfde vaststelling:
het meest verwant is U, waarbij min of meer aansluiten E en C.
Anderzijds is er een zeer uitvoerige, maar verschillende overlevering, waartoe
o.m. behoren: Cpg 558; London, Wellcome Inst., Ms. 549; Ib., Ms. 555.
Duitse teksten.
- Heidelberg, Cpg 1, 22r - 26r.
- Id., Cpg 718, 4v - 9r.
- Id., Cpg 557, 8r - 19r.
- Id., Cpg 718, 25r - 29r.
- Id., Cpg 583, 94v - 98r.
- Harburg, Cod. III, 1, 2o, 43, 3r - 4v.

(11) In: Ostbairische Grenzmarken 4, 1960, p. 136, voetnoot 4.
(12) In: Jb. d. Vereins f. ndd. Sprachf. 81, 1958, p. 35.
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-

-

-

-

-

-

Wien, Cod. Vindob 13.647, 124r - 128v (14o eeuw).
London, B.M., Arundel 306 (15o), 39r - 41v.
München, B.S., Cod.germ. 120 (15o), 2r - 13v.
München, B.S., Cod. germ. 28(15e).
Stuttgart, Württ. Landesbibl. HB.XI. 11 (15o), 132r - 143r: sterk uitgebreide
versie; iedere maand wordt voorafgegaan door een strofe van het bekende In
jano claris-gedicht.
London, B.M., Additional 17987 (anno 1446), 2r-24v: in kalendervorm
opgesteld, biedt dit hs. bij iedere maand een hele reeks raadgevingen: eerst een
strofe van het berijmde regimen Genner bin ich genannt, dan een miniatuur met
betrekking op een bezigheid in de besproken maand, daarna volgt het
proza-regimen dat weliswaar gemeengoed bevat, maar voor de rest toch
belangrijk afwijkt, vervolgens een dierenriem-lunarium, vermelding van het
heersende zodiakteken. de kalender, een donderverklaring en een
geboorte-prognose.
K = Köln, W 4o 24*, 74v - 75r (1411)(13).
Praag, Cod. XI D 10, 43r - 47r (15o eeuw): ed. G. Eis, in: Lychnos 1950/51,
104-136.
Heidelberg, Cpg 577, 1r - 6v (15o eeuw): ed. Id., ib.
Upsala, C 801 (Cod. germ. 2) (± 1493).
W = Wolfenbüttel, Cod. Wolfenb. 23.3 Aug. 4o, 133b - 135a (15o eeuw): ed.
K. Regel, Zwei mnd. Arzneibücher, Cod. Chart. 980 und Cod. Wolfenb. 23.3.
In: Jb. d. Vereins f. ndd. Sprachf. 1878, 20-26.
D = Gotha, Cod. Chart. Gotha 980, 73a - 76a (± 1400): ed. Id., ib.
St = Stockholm X 113 (15II): ed. A. Lindgren, Ein Stockholmer
mittelniederdeutsches Arzneibuch aus der zweiten Hälfte des 15. Jhs. (Acta
Universitatis Stockholmiensis. Stockholmer Germanistische Forschungen. 5.)
Stockholm, Göteborg, Uppsala, 1967.
Nürnberg, Kalender von Johannes Gredinger. (anno 1428), ed.: Jos. Baader,
Vorschriften eines mittelalterlichen Kalenders über Gesundheitspflege. In: Anz.
f. Kunde d.d. Vorzeit 11, 1864, 332-336.
London, B.M., Arundel 251, 53r.

Onmiddellijk bleek uit dit vergelijkend onderzoek dat W (mnd.) en K (Ripuarisch)
dezelfde tekst hebben als Brussel. Keil had in zijn studie(14) het verband geconstateerd
tussen enerzijds U c.s. (zie boven:

(13) Gundolf Keil wees me op het bestaan van dit hs., en op zijn verwantschap met W, waarvoor
ik hem ten zeerste dank.
(14) in: Jb. d. Vereins f. ndd. Sprachf. 81, 1958, 35-36.
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Latijnse teksten) en anderzijds de mnd. teksten W en D(15). Aangezien W de Brusselse
versie heeft, moest D noodzakelijkerwijze ook bij de verwante redacties horen, wat
inderdaad het geval is. Voorts bleek ook St (eveneens mnd.) heel wat materiaal te
bevatten dat voor vergelijking in aanmerking komt.
De overige Duitse teksten vertonen in het beste geval alleen maar een overeenkomst
van enkele algemene punten, maar blijken geenszins een rechtstreeks verband te
hebben.
Nederlandse teksten.
(Voor nadere details i.v.m. de uitgaven: zie boven, onder I).
- B1 = Brussel, K.B. 4260-4263, 79va - 80rb (± 1350): wordt hier uitgegeven.
Heeft dezelfde tekst als:
- B2 = Brussel, K.B. II 2106, 114v, 112v, 112r (15o eeuw).
- Lof = Leuven, Univ. Bibl., Liber Orat. Flandr. (thans vernietigd) (15o eeuw).
Heeft een andere versie dan B1 en B2, alsook:
- O = Oxford, Bodleian Library, Cod. Jun. 83 (± 1235).

IV. We staan hier dus voor een traditie, overgeleverd in vier handschriften, waaronder
twee mnl. en twee mnd.
De tekst van de vier zusterredacties wordt gegeven, voor B1 en K(16) volledig
diplomatisch, met behoud van de interpunctie uit het handschrift, maar met cursief
opgeloste afkortingen. B2 werd overgenomen uit de editie Braekman, en W uit de
editie Regel.
De indeling in rubrieken leek voor een comparatief onderzoek duidelijker dan een
nummering van de regels.

(15) en Cpg 700 (hd., 15o eeuw), dat we alleen raadpleegden in de editie van Keil (o.c.). Hieruit
bleek dat er geen direct verband is met de tekst uit Brussel.
(16) Hoewel ik reeds in het bezit was van een microfilm van dit hs., zond Gundolf Keil, bizonder
attent, me een transcriptie, waarvan ik bij een enkele moeilijke lezing dankbaar gebruik
maakte.
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Januari
B1

B2

W

79va

K

74va

Hier beghinnen
maenden/
1

Januarius
beghint eens
des / iaers
daghe.

Ianuarius
beghint een
Jaersdage,

2

ende eyndet een ende eyndet .ij. vnde vorendet
dach / voer
daghe voer der twe dage na
lechtmissen;
lichtmisse.
lichtmisse.

vnde leghet /
twe dage vor
lechtmysse

3

so saltu vaste / Soe saltu den
[w]iin drinken wijn vast
drinken,

so saltu / den
wyn vaste
drynken

4

vnde nen blot
ende gheen
ende gheen
bloet vter / ader bloet laten vter laten;
aderen,
laten.

vnde neyn /
bloit laten

5

baed dicke

bade dicke,

bade dicke,

baden dicke

6

ende vast / niet vast niet te
langhe,
langhe.

vaste nicht
lange,

vnde / vasten
nyt lange

7

doch en seltu
gheen /
o[ue]raet doen
dattet veuer an

doch schaltu
nenen ouerad
don, dat di nen
feuer an deme

doch en saltu /
neynen ouerat
don dat dat
feber / an

doch en saltu
gheen ouer aet
doen dat niet
dat fauer an

Januarius
beghynnet an
der besnidinge
vnses heren Jesu
Christi vnde het
circumsio
domini

so schaltu den
wyn vaste
drinken

Januarius
begynnet an der
be/snydynge
vnszerz heren

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1971

di/ne maghe
dine maghe en maghen en
niet en wasse / wasse.
wasse.

dynen magen
gucht wasse /
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Februari
B1

B2

W

K

1

Februarius
beghint te
lichtmis/se.

Februarius
beghint te
lichtmisse,

Februarius, de Februarius be
beghinnet to gynnet to
lechtmissen, lechtmysse /

2

-

ende ende [t].v. dage na sinte
mathijs dage,

3

hiis ghesont
ende goet.

hi is ghesont
ende goet.

4

ende laet /
dicke bloet.

laet dicke bloet, late dicke blot, laten / vyl dicke
dyn bloit

5

ende drinc hoe drinc hoe vele
vele / du wilt. du wils,

6

bewaer wel diin
hoeft / dat diin
breyn niet en
vercoude. /

7

vermiit ganse. vermide die
gans ende die
bete,

8

drinc warm wijn drink warmen vnde baden
inden baden
win efte olt
drinc / warmen of out bier,
drynken /
ber,
wiin of out bier.
warmen wyn ed
alt ber

-

de is sunt vnde he ist gesunt
gud:
vnde gut

nym drenke,
wo vele du
wult,

beware dijn
beware din
hoeft wel dat
houet, dat id
dijn braghe niet nicht vorkulde,
en coude,

vormid de
ghans vnde
betelkol,

nym drenke /
wu vel du
wyllest
du salt / be
waren wol dyn
houbet dat dat /
ge breke nycht
en kalde
vur / myt genze
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9

baed / met
bade mit staden,
soe en mach di
stienen soen
macht di niet / niet scaden.
scaden. /

bade mit
stenen, so
mach di nicht
schaden.

myt ste/nen
saltu baden so
en mach / dich
nicht schaden /
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Maart.
B1

B2

W

K

Marcius
beghinnet an
sunte Mathias
daghe:

De mertze be
gynnet an
sinte / matiaz
dage

1

Die maerte
Mertius beghint
beghint te sinte .v. daghe na
ma/thijs daghe. sunte mathijs
dage,

2

hi is sere
onghesont./

hi is onghesont, he is vnsunt,

de ist vyl
vnge/sunt

3

du sulte alle
daghe diin
mont / dwaen
doer dat veuer.

du salt alle daghe
wasschen dinen
mont doer(1) dat
fauer,

du scolt alle
dage twan
dinen munt
dorch dat feuer;

vnde salt alle
dage dwan /
dynen munt
vor dat veuer

4

ende laet /
gheen bloet.

ende en laet
gheen bloet,

lad nen blot,

lait / neyn
bloit

5

baet gheerne
ie/ghen die
ioecte/

ende bade gherne bade gerne vor bade gerne
ieghen den ioect den jokent,
weder dat /
ioken /
ende spidranc is spigdrank is
goet ieghen den gud vor den
reden.
reden.

(1) Braekmen emendeert in voer.
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April
B1

B2

W

K

1

Aprille beghint
ses daghe na /
dat(1) boetscap
sinte marien.

Aprilis beghint
inden
achtenden dach
nae der
bootscap onser
vrouwen.

Aprilis is gud,
he beghinnet
ses daghe na
der bodescap
vnser leuen
vruwen;

De april be
gynnet ses dage
na / der
bodeschafft
sinte maria

2

so laet / die
mediaen doer
dine leuer. ende
/ doer dine
longhen.

Soe laet inder
mediane voer
dijn leuere,
voer dijn
longhene,

so lat in der
medianen
dorch dine
leueren vnde
lungen;

so lait / in der
medyanen vor
de leueren de /
lungen

3

-

nem arcedie

nym
artzediedrank,

4

ende drinct(2)
bito/nie. ende
beuenelle.

ende drinc
betonie, ende
beuenelle

betonien,
beuenellen,

-

5

weder die
vlecken / des
aensichts ende
des lichaems. /
salue di met
bakelaer oly dat
/ maect di
scoen.

weder den
scroppen, ende
weder vlecken
des lichamen.
Salue di mit
lorberen olye,
dat maket
scoen bloet,

weder den
serapen(1) vnde
vlecken des
antlates vnde
des lichamen;
salue di myt
lorolye, dat
maket di
schone hut;

weder de
scorpen vnde
vlecken / dez
antlites vnde
dez lichames /
salue dich myt
lorbern olye
vnde / dat
maket dich
schone hut /

6

ende die dranc reyneghet mit
dranke dinen
drinc / oec
ieghen fleume. maghe van

reynighe mit
dranke dinen
maghen;

reynige myt
dranke dynen
magen / von

(1) kleine t, later bijgevoegd.
(2) met later toegevoegde t.
(1) lees: scrapen.
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slime dat wort
te goede dinen
live,
7

wes emmer /
wes warm
warm ghedect. ghedecket,

8

ende laet di
bloet /

9

slaep ghenoech slapet
dats di goet/
ghenoech.

-

slyme dat wert
to guden / dyme
liue
wes iummer
wes vmmer
warm bedecket, warm be/decket
lat blot,

lestu dat bloit
dat is dy / gut

slap ghenoch,
so beholdestu
den liff.

sclaph genuch
so be heldestu /
dynen lyf /
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Mei
B1

B2

W

79vb

K

74vb

1

Die meye
beghint te sinte
wal/burghe
misse.

Die meye
beghint an
sinte
walborghen
dach,

Maius beghint De mey be
in
gynnet to sinte
wolborchdage, walpo/rien dage
na paschen

2

die is scoen
ende goet /
ende heeft
menich cruut.

hi is scone
ende goet, hi
heuet menich
goet cruut,

he is schone,
sunt vnde gud,
he het mannich
edele gude
krud;

he ist / schone
vnde gut he heff
vel / manich
schone cruit

3

drinc ve/necoel. drinc venkel
bitonie.
ende
wermoede,
nutten salmen
ysope ende
lubsteke, die
sijn di goet,

drink venecol,
wermeden vnde
saluien, ysopen,
leuestok,

dryket(1) fen/kel
vnde wermoden
so wert dy /
gude lucht
saluee ysopo
lebestek / de ist
dyme lieu gut

4

pople. edic.
alant / met dese
cruden maec di
een / badt.

musore,
popelen, alant,
sennep,
agrimonien,
batonien,
gamandria,
ysarenhard,
wegheblederen;
mit dessen
cruden make di
dre daghe gud
bad,

venekol /
muszore
agrimonia
patonia
ga/mandria
yseren hart
wegebre/den
adich poley
alant myt dussen
/ cruden make
dre dage gut bait
/

muusoren,
agrimonien,
bethonia,
gamandria,
yseren hart,
weghebrede,
peplen, alant,
met desen
crude make di
drie dage een
bat,

(1) lees: drynket.
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5

ende etet
bitiden met
dinen / broede.

-

et sy be wylen
myt dyme brode
/
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6

ende et
gheenrehandebra
/ den eer die
oechst maent
wech si / bistu
siec

du ne salt
vnde et
gheenre hande nenerhande
ghebraden eten braden vlesch;
eer die
ouermane voer
si; bistu siec,
soe vermide
alrehande
vlee[s]ch.

et neyner hande
braden er de
erst / mane vor
sy so machtu
lange / ge sunt
syn bistu sek so
vor / myde
allerhande
vleysch

7

-

Drinc alle
drink alle dage
daghe
wermeden vnde
keruelden;
wermoede,
ende keruel,
wiltu nem[en]
spise, dranc van
scamponie die
ete tot dijnre
spisen.

drynke alle
dage wermode
et keruelen /
wul du nem
darank von
scaponyen / so
werstu(2) ge sunt
an dyme liue /

8

doch asiin in
dine spise /

-

do dar etik to vnde do epich
diner pissen, so to dyner spyse
werstu sunt.
/

(2) met, ter verduidelijking, nogmaals r boven de r die verbeterd werd uit een aanloop naar
voorbarige s.
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Juni
1

Junius beghint
sinte
nycodemus /
daghe

Iunius beghint
in sinte
nychomedes
dage,

2

so saltu water
drinken. /

soe saltu dat so schaltu
water drinken, water drinken

so saltu vaste
water / drynken

3

-

ende salt dijn vnde an dat liff
lijf bewaren, dencken, wo du
di vor ouele
behodest;

vnde salt an dyn
lif denken / wu
dat vor ouele be
hodest

4

-

drinc muusore,
ende seuen
boem, ende
saluie met
edicke
ghemingt,
mede ende
honich,

al/sus saltu don
dat ist dy gut /
drynk musoren
vnde(1) / saluen
bom salueyen
myt etike / ge
menget(2) mede
vnde honig /

5

ende scuwe
vermiede
ghewelde melc. melc,

6

bier / is di goet ende vatich
vnde wadeke vnde wot beyr /
ende water is di bier is di goet vnde vatisch
ist dy gut
goet /
ghedronken; ber is di gud to
drinkende; clar
borne is di ok
gud.

7

of dii wilte
laten bloet soen
toren / di niet
sere. di loept

wiltu laten
bloet, soe en
toerne di niet
seere, die

Junius beginnet Junius begynnet
an sunte
/ an sinte
Nycomedes
nycome/dis dage
daghe;

drink
mussalinen
vnde sauenbom
mit etike
vormenget;
vormid mede
vnde honnich,

[vormid]
vor myt mellich
ghewellet melk

Lestu blod, so
torne di nicht,
di lopet dat
anders in de

eff du wult laten
bloit / so torne
dich nicht sere
dy lopet / anders

(1) doorgehaald: salweyen.
(2) et boven doorgehaald el.
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anders diin /
bloet an diin
oren. ende
maect diin /
hoeft onghesont
/

lopen anders oren vnde seret
die oren ende ok dine ogen,
maket thoet
onghesont
ende dijn
oghen

dat bloit an dyne
oren / vnde
maket dyn houet
vngesunt / en
hodes du des
nicht so bistu
dum / vnde du
werst vngesunt
vmme / fur(3)
houet /

-

ende vaste niet vnde vaste ok
nicht lange.
te langhe.

-

(3) doorgehaald: ougen.
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Juli
B1

B2

W

K

1

Julius begint
achte daghe na
/ sinte ians
dach.

Iulius beghint
inden
achtenden
dach sunte
Jans,

Julius beghinnet
des anderen dages
na petri vnde
pauli.

75ra Julius be
gynnet(1) / des
acteden dages
na sinte
johannes /
dage to midem
somer

2

so seltu vroe
por/ren ende
luttel slapen.

soe saltu
So schaltu vro vp so saltu vro /
vroech
stan vnde luttik vpp stan vnde
opstaen, ende slapen,
luttel(2) slapen
luttel slapen,

3

gheen bloet en ende gheen
/ laet
bloet laten,

nen blod laten,

neyn / bloit
laten

4

noch dranc en
nim dan van /
merke ende van
rute die behoet
/ di die maghe.

vnde nym drank
von merke vnde
von ruden, de
suueren dinen
maghen,

noch dank(3)
nemen mer /
von merke
vnde von
ruden de
be/hodet dy
dynen magen

5

ende et gheen Nutte gheen
vrucht si en si
ouet / ten si
riip. di wassen rijp,
anders wormen
/ in dine liue
die groeyen
vander
on/tidigher
vrucht so

vnde en et neen
ouet, et ensi al
ripe: di wasset
anders worme in
dem liue vnde [it]
slimet von der
vnripen vrucht, so
li[de]stu des jares
grote sucht;

et neyn ovet /
et en sy ripe
dy wassen
anderz
wor/me in
dem buke /

ende ghenen
dranc nemen
dan van
merken ende
van ruten die
suuert di die
maghe ende
dat houet.

(1) doorgehaald: acte dage.
(2) verbeterd uit luttet.
(3) dank: lees drank.
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soustu des iaers
/ groete siechte
hebben hoetstu
di niet. /
6

ende vast niet
langhe.

vaste niet
langhe,

vnde vaste ok
nicht lange.(1)

-

7

vermide den /
roede colre.

vermide rode
colen

vormid den roden col,

8

sta des
morghens vroe
/ op

sta des morgens
vro vp,

9

ende slaep te ende slaep
noene een luttel luttel te
dat / maecti
noenen.
sont /

slap tot none eyn cleyne,

-

(1) na 9.
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Augustus
B1

B2

W

K

De oust be
gynnet an
sinte peters /
dage in den
bewede

1

Die oechst
Augustus
beghint te sinte beghint an
pieters / daghe. sunte pieters
dage,

Augustus
beghinnet in sunte
peters daghe in
der erne;

2

ende hoeti sere soe hoede di
sere voer die
van neuele./
neuele,

so hode di sere
vor deme neuele

3

bewaerdi dattu ende beware
vnde werd nicht
niet coude en die van coude, kolt, du most
wor/des du
anderst steruen;
mochste anders
steruen /

4

80 ra vermiit
witten coel

vermide colen vormid col vnde porlok,
ende porren,

5

ende et coude
spise /

ete coude spise, et kolde spise

6

drinc poleye
ende drinke
ende agrimonie. poleye, ende
agrimonye,

7

ver/miit mede. vermide mede [vormid] mede
vor/myt mede
ende gheen nv ende nie bier, vnde nigge ber;(1) vnde nyge
bier en / drinc.
ber

8

outbier ende
wiin drinc.

drinc out bier,

vnde drink
polleyen vnde
agremonien;

-

et kalde spyse
/
vnde dryng
poleyen
agrimonien

drink win, olt ber, drynk / alt
dat mach di sunt ber vnde wyn
sin;
so machtu
gesunt / syn /

(1) onmiddellijk na 4.
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ende / slaep
luttel dats di
goet /

slaep luttel.

slap luttik, dat is di gud.
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September
B1

B2

W

K

1

September
September
beghint op sinte beghint in
egi/dius dach. sunte egidius
dage,

September
De september
beghinnet in
be gynnet an
sunte ylien dage; sinte egidius /
dage

2

so seltu coude
melc drin/ken
nuchteren dats
di goet ter
le/uer. ende ter
longhen.

so schaltu
drinken colde
melk nuchterne,
dat is di gud to
dyner leueren
vnde lungen;

3

braden appelen ende ghebrade
/ ende soden
appel ende
peren.
ghesoden
peren,

ed braden appele vnde soden
beren, so is
anders neen
vrucht tidich;

4

baden.

baden,

baden

baden

5

ende bloet /
laten

bloet laten,

vnde blot laten

vnde bloit /
laten

6

ende dranc te
nemen dat is /
di goet ende
tidich /

ende dranc te
nemen is di
tidich.

vnde drenke to vnde drenke to
nemende, dat is nemende dat /
di gud to der tyd. dat is dy
tziidich /

soe saltu coude
melc nuchteren
drinken, dats
goet dijnre
leueren ende
longhenen,

so saltu calde
melk drynken
/ nuchteren dat
is dyner
leueren vnde /
dyner lungen
gut
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October
B1

B2

W

W

1

October
beghint twe
daghe na / sinte
michiels dach.

October
beghint twee
daghe nae
sunte michiels
dach,

October
beginnet twe
dage na
michaelis,

October
begynnet twey
dage na sinte
mychelis dage

2

dii es vele /
goet

die is goet,

de is vil gud;

-

3

drinc most
ghenoech.

drincht des
drink nenen
most ghenoech. must,

4

-

Stouen baden
is di goet.

stouenbad is di sthouen is dy
gud,
gut

5

inden / rijp
saltu niet
beruoet gaen.

Inden rijm en
saltu niet
beruoet gaen,

an dem vipen(1) schaltu nicht
baruot ghan;

6

-

alle etene sijn
tidich, alle
archede sijn
ontidich,

alle artzedie sint alle eten / ist
vntidich,
dy vntydich

7

laet / bloet dat laet bloet,
is di goet

8

visc ende
ete visch ende visch vnde
vische vnde
vlesch maket di vleysch machet
vlei/sch maecti vleesch,
schone hud.
di hoet scoen.
dy / dyne
schone

drynck mastes
/ ge noch

blot to latende is blot laten dat is
gud,
dy / gut

(1) lees: ripen.
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ghenghe/uaer ghinghebaer,
muscaten ende musscaten,
comiin die sien comijn;
/ dan ghesont /

Ed engheuer,
muschaten,
comen, so
machstu lange
gesunt sin;

et engeueren
vnde
mu/schaten
vnde komen so
machtu lange /
ge sunt syn

10

-

de creuet is
vnghesunt
ghegheten in
deme mane.

de keruet is dy
vnge/sunt/

die creeft is
onghesont.
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November
B1

B2

W

K

1

Nouember
beghint alre
goeds /
heylighen
daghe.

Nouember
beghint in alre
heylighen
dage,

Nouember
beginnet
omnium
sanctorum,

Nouember be
gynnet in alle
godes
hey/ligen dage

2

-

soe saltu
hebben water
bat, gheen
steen bat,

so schaltu mit
so saltu maken
watere vnde mit water bat /
stenen baden;
steyn bait doit
dy vngemach

3

-

vatich bier,

vatich ber

4

vnde nye brod is
du salte eten nv ende nyewe
/ backen broet backen broet is di gud an dinen
maghen.
di goet,
dat is diin
maghe / goet

vnde nye
backen broit
dat is / dyme
magen gut

5

-

nym rordrang /
75 rb vnde
reynige dich
dar mede /

6

ende goet cruut eten
dat verwermt Cinamomen(1),
diin lijf.
latricien [is]
goet cruut,
[dat] verdrivet
dat fauer wt
dinen liue,

7

Sol waldelt die soe wandelt
so wandelt sek so wan/delet
somertijt / tot hem die zomer de sommertyd to sich de somer
die winter.
deme wintere, tziit

nem roze dranc Nym rordrank
vnde lop darna
ende lope
schiten;
daernae;

ed cinamomum
vnde lacricien
dre daghe, dat
vordrift di dat
feuer vte deme
liue;

vatich / ber

et cynamomen
vnde lacricien
/ dre dage gut
crude dat vor /
driuet dy dat
veuer

(1) de interpunctie in ed. Braekman: nem roze dranc ende lope daernae eten Cinamomen;
latricien... moet gewijzigd worden zoals boven; roze dranc is corrupt voor rore dranc.
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ende hout dine bescoye dinen so schaltu dine
voete / warm voeten warm, vöte warm
bedecken vnde
met scoeyen.
schone;

9

et melc ende / honich dat is di
goet.

10

ende laet bloet laet bloet, dats vnde lat blod,
goet... [Hier
dat is gud.
/
breekt B2 af]

-

id melk vnde
honnich, dat is di
ghesunt,
lat / bloit dat
ist dy gut /
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December
B1

B2 W

K

1

December
beghint na sinte
an/dries dach

December beghinnet December be gynnet
an sunte andreas dage an sinte / andres dage

2

ende ent an
iaers auont /

vnde wendet an nyen vnde liget an / nyhen(1)
jares auende,
iares dage effte
auende /

3

-

de is vil gud;

der ist vil gut

4

-

nym rordrank

-

5

laet bloet.

vnde lat blod,

du macht wol / laten
bloit

6

drinket mede
vele

drink mede,

dryng mede wol /
balde

7

ende / sich dat
diin lijf niet en
vercoude / ende
hoet di voer
vorst.

beware din houet vor vroste vnde din liff;

8

baet luttel. /

bade vele,(1)
bade, wo vele du
wult;(2)

(1)
(2)
(1)
(2)

bade luttich dat ist /
dy nutte.
bade w vel du
willest(2)

h superscriptum.
na 13.
na 6.
na 13.
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et galiga. ende
zedwaer.

id galigan vnde
ceduar, de is ok gud;

et galgan vnde /
seduar

10

bewilen lijt /
hongher.

bewilen hunger,

et neyn eten vp dat /
andere

11

leg niet stille
doet biwi / 80
rb len wat.

ligge nicht stille, do io wad;

12

-

id bertram, engeuer
mit eyner krosten
brodes;

et engeur vp dyme /
brode

13

-

ed cardemomen ane
brod;

kardemomen ane brot
/

14

wiltu houden
dese
voerscre/uen
artedie du
bliues ghesont /
tot an diin doet
/

wultu di artzedien,
alse hir vorscreuen
steit, so blifstu lange
gesunt.

wultu / be halden de
arsedye de hyr / na ge
screuen steit so bliuez
/ du ge sunt went an
dynen / doit /
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V. De hiernavolgende commentaar behelst: woordverklaringen en enkele
dialectkenmerken (alleen voor B1; slechts hoogst uitzonderlijk voor een van de
overige drie hss.), emendaties, en vergelijkingen met andere teksten. In verband met
dit laatste punt dient men, indien geen andere citaten gegeven worden, daaruit af te
leiden dat geen parallel gevonden werd. Slechts bij duidelijke tekstafwijkingen wordt
separaat aangehaald, zoniet volgt tussen haakjes de afkorting van een ongeveer
gelijkluidend handschrift.
Voor de identificering van de kruiden werd geraadpleegd (tenzij anders vermeld):
W.F. Daems, Het Boec van Medicinen in Dietsche. Leiden, 1967.

Januari.
1. D: Desse mane beginnet sik in des nygen jares daghe.
2. B2: eyndet .ij. daghe voer der lichtmisse: dit is, strikt genomen, juister dan B1,
daar Lichtmis op 2 februari valt. We zullen echter merken dat de aanduidingen
van begin en einde van iedere maand meestal maar ‘ongeveer’ gegeven worden.
Anderzijds is B1 logischer, want (zie februari 1): Februarius beghint te
lichtmisse, wat B2 óók heeft, hoewel die januari doet eindigen twee dagen vóór
de Purificatio.
3. B1 vaste = ‘nuchter’.
E: de vino optimo jejunus bibe; U: de optimo vino bibe calicem jejunus; Be: et
calicem ex optimo vino plenum jejenus bibe, propter infusionem sanguinis; Str:
mediam libram vini ieiunus bibe singulis diebus.
St: In eme so drynck gueden wijn nuchteren; D: drink guden wyn nuchterne.
4. E: sanguinem minuas; maar Be (U): sanguinem non minuas; Fl: nullatenus
sanguinem minuas; Str. sanguinem non minue propter... St: lait neyn bloit; D
(veel uitgebreider, o.m.): Laet in desseme mane nicht, yt ensy dy denne noet
altogroet, so laet de leuer aderen...
5. E: balneo sepe vtere, sed non calido; U: asso balneo utere sepe. St: Bade dicke,
dat is dy guet; D: Bade vakene.
7. B1 veuer: het is soms bizonder moeilijk in dit hs. b te onderscheiden van v.
Vooral hier was het probleem lastig: er schijnt paleografisch geen twijfel
mogelijk dat er een b staat, terwijl in maart 3 eerder veuer moet gelezen worden.
Bovendien zijn beide oplossin-
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gen mogelijk: beuer komt voor in St (november 6): dat verdryvet beuer an dijme
lijue, en wordt verklaard (p. 169) als: ‘Verwirrung, Unruhe’. veuer daarentegen
is een bijvorm van fever = ‘koorts’. Daar B2 fauer heeft (ook in maart 3), alsmede
W (feuer) en K (feber), E en U (febres), diende de knoop evenwel doorgehakt
te worden in het voordeel van veuer.
E: mane comede, sed non nimium, quia superflua comestio febres generat; U:
Mane comede sed non nimium quia nimia comestio et superflua febres generat.
St: Ete vro ind nicht vele, wante oeuerate dey is den menschen dey nicht en
erbeit, alto quaet, wante dair wasset vele sukedage aff; D: eth nicht to vele.

Februari.
1. D: Desse mane beginnet sik to lichtmissen auende.
2. D: vnde endet sik to sunte Albinus auende.
4. Be (Fl): De pollice sanguinem minues; E (U): sanguinem minue. O: Jn deser
manet saltu bluet laten bi den dume of ander medianen; St: In eme so saltu bloit
laten an deme hoeuede ind an den voiten...; D: In desseme mane is nutte to
latende de aderen by deme dumen edder by deme vothe edder by deme vorderen
arme.
5. U: potionem accipe, waaruit we misschien moeten afleiden dat het ww. drinken
(B1 en B2) en het subst. drenke (W en K) hier een medische betekenis hebben.
St: dryncke so vele alse du willes.
6. B1 heeft de Fries-Saksische vorm breyn.
E: et cerebrum tuum a frigore custodi; U: caput tuum et cerebrum a frigore
custodi.
O: drach oec enen warmen hůet dat is dinen houede uele gût; St: bewair dijn
hoeuet voir kuelde inde dijne breghen; D: bewaret dat houet vnde de vothe vor
kulde.
7-8. Interessant is hier het verschil tussen de versies, per paar gegroepeerd: B1 en K
die in 7 alleen ‘ganzen’ (-vlees) afraden, niet over ‘bieten’ spreken, en in 8
voorschrijven ‘in het bad’ wijn en bier te drinken(17); terwijl anderzijds B2 en W
in 7 de ‘biet’ wèl afraden, maar de uitdrukking ‘in het bad’ niet hebben in 8. E
heeft

(17) In K is vnde = inde; cf. A. Lübben, Mndd. Gramm., p. 11, die citeert: inde, ende, unde,
waarbij unde niet westelijk zou zijn.
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enkel: cereuisiam in balneo bibe. Het lag voor de hand hieruit te besluiten dat
bat ergens ontspoord was in bete, maar Be heeft:... intra in balneum calidum,...
tunc aquam calidam cum vino mixtam bibe... Betas non comedas, quoniam
venenum habent: U: omnia que vis comede praeter aevam et betam, en iets
verder: cervisiam bonam in balneo bibe, en St: vermijt gense, waarna even
verder: Drynck warmen wijn ind guet alt beyr in den steyn baden. Zodat
vermoedelijk geen van de vier versies, B1, B2, W en K, volledig is, daar in de
ene de ‘biet’, in de andere het ‘bad’ ontbreekt.
Daarmee hebben we een belangrijk element voor een eventuele filiatie.
9. D: bade vakene vnde wes dar lange noch ynne.

Maart.
1. B2 heeft gelijk met .v. daghe na sunte mathijs daghe.
D: Desse mane begynnet sik an sunte Albanus daghe vnde endet sik sos dage
na vnser leuen vrouwen dage.
2. O: du salt dines liues grote hůde hebben dan; St: Dey is vressen und vil vngesunt.
3. Let op de archaïserende (of archaïsche?) vorm du sulte in B1.
E: et purga dentes tuos sale; U: et purga dentes tuos fricando sale. Er is dus in
het Latijn geen sprake van ‘koorts’, evenmin als in St: wassch und wrijff dijne
tende mit salte, so woirtst lustich; D: holde dynen munt bynnen reyne.
4. Be (Str, E): sanguinem non minue; U: noli minuere sanguinem; Fl: nec
sanguinem.
O: Laet ne gein blůet; St: Du en salt neyn bloit laten; D: laet nicht in deme
mane, doch is des noeth, so laet de medianen in der vorderen hant.
5. Is in geen andere tekst te vinden. Wellicht is er een vaag verband tussen ioecte
en St: den roden?
6. U (E): sed provoca vomitum propter cottidianes febres.
O: Ende of tu danne spies hebbet alte spele; St: bekere dich to wedergeuende;
D: So make dy spyende, vp dat dy dat kolde nicht enwerde vnde de cottidyanen.
Op te merken valt weer de overeenstemming tussen B1 en K, tussen B2 en W,
welke beide laatste hier reden hebben i.p.v. het door hen gebruikte synonieme
fauer, feuer in 3. Dit kan erop wijzen dat ze deze zinsnede uit een andere legger
erbij gecompileerd hebben.
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April.
1. B1: ‘6 dagen na...’, zoals W en K; B2: ‘8 dagen’ is niet juist.
2. Be: Sanguinem intercutaneum minuere; Fl: sanguinem minue; Str: venam
medianam propter thoracem et pulmonem incide; E: non minue medianam
propter pulmonem et thoracem; U: debes minuere sanguinem in mediana propter
pulmonem et toracem. O: Laet bloet garne ander adere...; St: Laet bloit in der
medyanen, dar wirt dijne lunge ind leuer aff gereynigt; D: In desseme mane
laet, en verder: Vnde laet de medianen in deme luchteren arme, wedder de bozen
leueren vnde lungen.
3. B2 en W stemmen weer overeen, B1 en K stilzwijgend eveneens.
4. B1 bitonie = betonie, Stachys officinalis Trev.
beuenelle = kleine pimpernel, Pimpinella Saxifraga L.
Be (Str): Potio eorum sit betonica et pipinella; Fl: Potio tibi sit betonica et uiola
et pipinella.
O: Reineuan betonia beuenella lubestekel de wortele alle...; St: In eme drynck
betonijen ind beuenellen; D: So nym denne bothanyen vnde beuenellen.
5. B2 scroppen, W serapen, K scorpen: in W moet gelezen worden scrapen.
Braekman (p. 459) noteert bij scroppen (niet in Mnl. W.): ‘uit het verband blijkt
een ziekte bedoeld te zijn: schurft? Cf. Mnd. schrapen: schaben, kratzen.
Misschien is het corrupt voor scrofula...’.
Met het oog op W en K mag corruptie wel uitgesloten heten. Volgens de context
gaat het hier inderdaad om een huidziekte (of, maar denkelijk niet, wonden in
het aangezicht). Het meest voor de hand liggend lijkt een Ig. basis*-sqereb- =
snijden (waaruit eveneens ndl. ‘scherp’: Franc-Van Wijk 584), waarbij
aansluitend, in het verband dat ons hier bezighoudt:
- on. skorpa (J. de Vries, Altnordisches etym. Wb. Leiden, 19692,
499): ‘vgl. nisl., norw., nschw. skorpa “kruste, schorf”. Zu skorpinn
adj. “zusammengeschrumpft”.’
- oijsl. skorpna (G.T. Zoëga, A. Concise Dict. of Old Icelandic.
Oxford, 1961, 379): ‘to shrivel up’.
- mnd. scharp, scherp (A. Lasch und C. Borchling, Mnd. Hwb.
Neumünster, 1959, III, 12, 55): ‘rauh, uneben, kratzig’.
- ofra. escharpir (Tobler-Lommatzsch III, 2, 866): ‘zerreissen,
zerzupfen’, en charper (ib. II, 1, 281): ‘zupfen, zerreissen’.
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mhd. schrepen, schrapen (M. Lexer, Mhd. Wb. 335): ‘striegeln,
kratzen’, en schruffen (id., Mhd. Twb. 1932, 187): ‘spalten’.

Vgl. verder mnl. screpen = ‘schrappen, afkrabben’ (Mnl. W. 8, 753), en nndl.
woorden die alle bij deze stam horen, zoals o.m. schrompelen, schrapen,
schrobben (?), schrappen; terwijl scherf, schreef, schurft, schreuven, scheren,
schaar, scheur, schor, schrander, scharrelen, schort, schorten verwant zijn.
Met dit alles hebben we echter wel een vaag idee, maar nog niet de naam van
de huidziekte die hier bedoeld wordt. Misschien is het gewoon een benaming
voor ‘dorre, rimpelige huid(vlekken)’, waarbij het aangeprezen middel (een
olie, zie volgende aantekening) wel goed past.
E heeft: comede ceudas (dat Eis emendeert tot caudas, maar eerder in crudas carnes of radices, cf. U - moet verbeterd worden) contra pruriginem, propter
scabiem recentes carnes comede. Dus tóch een huidziekte? E is echter voor
deze maand té afwijkend om als doorslaggevend argument te dienen. In St
vinden we: Weder dey sproeten ind dey vlecken des antlitzes ind des lijues...
Zouden scroppen dan ‘sproeten’ zijn, of heeft de copiist van St een onbegrepen
legger aangepast? D heeft, om het helemaal ingewikkeld te maken: smere dy
myt lorberenolye jegen den schorff.
Be: Unguento calastico usitare... et raphanum manducent: quia tunc nascuntur
scabies et calignies; Str: a radicibus abstine quia scabiem generant.
6. Opvallend is de woordelijke overeenstemming tussen B2 en K. Met dranc wordt
bedoeld een laxerend middel.
Be: Dolorem stomachi purgare... Potionem ad solvendum accipe; Fl: solutionem
accipe; Str: potionem ad solvendum accipe. O: Nemes tu oec rure binnen deser
tijt...; St: Vege dynen maghen mit drancke van deme slijme; D: nym krude, dar
du van to stole geist, dor vullinghe willen des maghen.
7. St: Wes warme gedecket; D: du slapest edder du wakest, holde dy yo warm.
8. B1, W en K hebben hier een tweede maal iets over aderlaten (zie 2). Dit is ook
het geval met D. De enige Latijnse tekst die hiermee parallel loopt is Be: bonum
est sanguinem minuere. Vermoedelijk heeft Beda dus zelf al uit minstens twee
bronnen geput, en het voorkomen van deze tautologie in onze mnl/mnd. teksten
is dan een interessante vingerwijzing.
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9. O: Slap genoch; St: slaep genoich; dat is dy guet.

Mei.
1. D: Desse mane beginnet sik in deme daghe der apostele philippi vnde Jacobi
vnde endet sik sos daghe na sunte vrbanus dage.
2. St: Hey is schoen ind guet ind heuet vil mannich guet cruyt...
3. De kruidenopsomming is in B1 (ook voor 4) bizonder kort. De andere versies,
veel uitvoeriger, stemmen toch niet helemaal overeen. Ik betwijfel het of we
hierin een belangrijk element voor de filiatie mogen zien. Het spreekt immers
vanzelf dat iedere copiist aan zo'n kruidenlijst toevoegde, wat hem uit
persoonlijke ervaring heilzaam leek, en dan ook weer wegliet wat hem
twijfelachtig voorkwam. Ook kan het gebeuren dat een plantnaam hem onbekend
is en daarom overgeslagen of vervangen wordt.
B1 venecoel: venkel, Foeniculum vulgare Mill.
bitonie: zie april 4.
Be: bibant absynthium, foeniculum et pyretrum et gilganum;
Fl: Potio tibi sit absinthium et feniculum; Str: Absinthium et acrimoniam et
millefolium bibe.
St: so drynck wermoede, venecoil, betonyen, agrimonyen, leuerstoc ind oick
luttick saluien, ruden ind ysopen...; D: drink vennekoel, wormoden, saluyen,
ysop vnde lauestock.
4. B1 pople: zwarte populier, Populus nigra L.
alant: alant, Inula Helenium L.
St: Neym venecoil, muyss oren, agrimonien ind betonien ind gamandriam,
yserenhart, wegebreyden, adic, poppelen und alant: van dusseme crude make
eyn bat drij dage tosamen; D: vnde bade myt musekenoren, bothanyen,
agrimonyen, yserhart, wegebreden, adyk, poppelen, al and, vennekel, nettelen
vnde byuoet.
5. De raad, in B1 en K, deze kruiden bij het brood te eten, heb ik alleen in St kunnen
vinden: Et sij bijwijlen wante dey borst menghe sey mit broide.
6. Hoewel èn B2 èn K afraden braadvlees te eten vóór de maankering, lijkt toch
de (alleenstaande) versie van B1 correcter: er is inderdaad tot en met augustus
sprake van ‘koude spijzen’ en slechts vanaf september mag men weer iets warms
eten. Bovendien zijn B2 en K integenspraak met het vlak daaropvolgende bistu
siec, soe vermide alrehande vlee[s]ch (B2); bistu sek so vor myde aller hande
vleysch (K).
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Anderzijds zijn deze uiteenlopende versies bizonder interessant: ze moeten
berusten op een eerste foutieve lezing. Wellicht stond in de eerste legger iets
als erselmaent (= october, Mnl.W. 2, 721, maar kon misschien, als zovele
germaanse maandnamen, voor verschillende maanden gebruikt worden, naar
gelang van de streek; cf. mhd. erne = juni, juli of augustus: Lexer, Mhd. Twb.
1932, 47). Van een onbegrepen erselmaent komt men licht tot iets als erste
maen.
Hoe B2 aan ouermane komt is lastiger te verklaren. Het woord is niet opgenomen
in het Mnl.W. of Hwb., en bestaat, voor zover ik heb kunnen nagaan, in geen
andere germaanse taal. Braekman (p. 447) verklaart het als ‘een bepaalde fase
van de maan: wanende maan’. Niets laat ons met zekerheid toe aldus te
interpreteren. Over- als eerste lid van een samenstelling (met subst. in het 2o
lid) heeft in het Mnl. vooral twee betekenissen:
1) ‘te veel’, zoals in overate, overdranc, overbloet, overdaet, overgelt,
overhitte, overcracht (zie ook de talrijke composita van over- + adj.,
met dezelfde betekenis, tot op heden);
2) ‘bovenste, hoogste’: overbaliu, overbisscop, overbode, overborge,
overdeken, overegge, overhant, overhelft, overhere, overhovet,
overcant, overcleet, overconinc, overleder, overlijf, enz... Overmane
zou bijgevolg, als het woord werkelijk bestaan heeft, eerder ‘volle
maan’ moeten betekenen.

Echter zou deze vorm ook, via een corrupte lezing, kunnen teruggebracht worden
tot de naam van een maand: evenmaent (= september, Mnl.W. 2, 753). Sub oven
schrijft Verdam (5, 2060): ‘(Arch.v.Buren 259 tweemaal), hetzelfde als even.
Zie EVENE.’, zonder precisering bij welk EVENE we moeten kijken, en zonder
dat hij, noch bij evene = bijw., noch bij evene = znw., de vorm met o opnieuw
vermeldt. Meer dan waarschijnlijk gaat het hier om evene = haver (het 1o lid
van evenmaent). De normale mnl. vorm zou evéne moeten zijn <lat. avena, heeft
echter doorgaans accentverschuiving naar de 1o syllabe. Indien evéne (regionaal?)
gebruikt werd, kon de onbeklemtoonde, kleurloze e ook o geschreven worden.
De voorkeur verdient m.i. nochtans een paleografische verklaring: e werd o
gelezen.
Hoe het ook zij, B1 lijkt in ieder geval de meest logische inhoud te bevatten,
terwijl er een treffende overeenkomst is tussen B2 en K wat, vooral op deze
corrupte plaats, op een enge filiatie tussen
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beide redacties wijst.
St.: et neyner hande braden; D: vnde eth nene braden spyse, bet dat de mane
enwech sy.
7. St: Et keruelen.
8. B1 doch asiin in dine spise: deze zinsnede, die we terugvinden in W, St en K
(met corrupt epich?), werd in B2 weer vervormd: ete = verkeerde lezing voor
edik of voor bijvorm daarvan met t.
W pissen moet gelezen worden spis(s)en.
St: do ettick in dijnre spijse, so woirdestu gesunt in deme lijue;
D: vnde eth dyne spyse myt eticke.

Juni.
B1 heeft voor deze maand een veel kortere versie dan de andere 3 hss.
1. D: Desse mane beginnet sik des negesten dages na sunte petronillen daghe vnde
endet sik sos dage na sunte Johannes dage.
2. Be: omnibus diebus mane jejuni plenum calicem de aqua frigida bibant; Fl:
aquam ieiunus bibe; Str: aquam frigidam ad mediam libram bibe; U (E): aquam
fontaneam bibe jejunus propter pulmonem et thoracem.
O: Drink uastende den cv len born; St: so saltu nuechteren born water
dryncken; dat doit dey lungen ind dey leueren guet;
D: drink bornewater... dor der borst willen vnde der lungen.
4. B2 en K zijn gelijkluidend, wat het voorschrift i.v.m. mede en honing betreft,
terwijl W het gebruik daarvan afraadt, en hiermee aansluit bij St: Vor myt honich
und mede, en ook min of meer bij O, die het anders formuleert: Nie bier ende
nie mede si maken di den ride ende dat fauer... Ook Be (U): sed medonem noli
bibere. D is het eens met B2 en K:... mede, honnich... Vermoedelijk hebben we
hier een traditie die teruggaat op een legger, waarin een haplografie voorkwam,
uit iets als mide mede...
Be: Acetum bibere oportet... Et ex herbis, salviam et savinam in potiunculis
bibant...;
Fl: Potio tibi sit sauina et flores saluie et apium; Str: cervisiam siceram et
medonem non bibe... munda salvia flores uvae et sambucam bibe.
St: Drynck puluer gemaecket van zeduar, betonijen, agrimonien; D: drink...
musekenore, saluen, myt eticke gemenget... vnde drink dar süluest to zeduer
vnde ruden.
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5. B1 ghewelde melc: wellen = ‘koken, doen koken’. Het Mnl.W. 9, 2123 vermeldt
de betekenis, maar heeft als enige vindplaats pas Kiliaen en Plantijn.
D: vnde vormyde wallende melk.
St volgt een andere traditie: wellende melck is dy guet, alsook O: Du ne salt ok
eten der melk niet si ne si gesoden; Copp.: lac sume coctum, en Pg 700 (1): Man
sol keit milich essen, sie sy dan gesotten.
6. Alleen B1 en W spreken hier nogmaals over water (zie 2), wat weer op een
compilatie uit ten minste twee bronnen wijst. Onder de Latijnse teksten raden
allen U en E het gebruik van bier an: jejunus nouam ceruisiam bibe. Het
omgekeerde vinden we in: Be: Cervisiam... non bibant; O (zie 4); St: Vor myt...
gevatet beer; D: drink neyn beer.
7. B2 di lopen anders die oren heeft geen zin. De lezing van B1, samen met W, K
en St is juist. B2 en W vermelden eveneens de ‘ogen’; in K is, vóór houet, ougen
doorgehaald, tengevolge van bronnencontaminatie? (vergelijk enerzijds B1 met
anderzijds B2 en W). De Latijnse teksten hebben, maar in een ander zinsverband:
C: gusto acetum comede cum ouis proter oculos, en E: acetum com ouis comede
propter oculos.
St heeft ‘ogen’ en ‘oren’: Woultu bloit laten, so en torne dich nich sere, dat
bloit loepet dich anders voir dey oren ind maket dijn hoeuet vngesunt, suyr
oughen; D heeft alleen: vnde torne dy nicht.
8. Ook hier zijn B2 en W samen eensluidend, met St: ind vaste nicht langhe.

Juli.
1. D: Desse mane beginnet sik sos dage na sunte Johannes dage vnde endet sik
sos dage na sunte Jacobes dage.
2. B1 seltu: dialect-vorm bij inf. sellen (Holl.) of selen (Brab.).
B1 porren: ‘opstaan, het bed verlaten’, betekenis die in het Mnl. W. niet gegeven
wordt, hoewel die kan toegekend worden aan enkele voorbeelden die onder de
verklaring ‘2) zich bewegen, zich verroeren’ (6, 579) aangehaald worden.
E (U): custodi te a nimia dormicione; C: non nimis dormias. St: In eme saltu
vro vpstan ind nicht vele slapen; D: slap nicht alto vele.
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3. Be: Sanguis non minuatur ullo modo; Str (C, E, U): sanguinem non minue.
O: lates tu blout dat mach di sere scaden; St: neyn bloit laten; D: laet nicht.
4. B1 merke: selderie, Apium graveolens L.
rute: wijnruit, Ruta graveolens L.
Be: Potionem non bibant. Rutam et salviam usitent: flores apii et uvae bibant;
Fl: Potio sit sauina, flores saluie et apii et uue; Str: potiones diureticas, salviam
et rutam, absinthium, flores apii et uvae bibe; C: potionem non accipias... (U)
potio tua sit gamandre saluia ruta apium anetum; E: pociones tue sint cum
gamandrea, ruta et saluia.
O: drinc gamandream et dille end eppe end rute isope is oec vele gvt...; D: drink
lyn, ruden, saluyen, merk vnde dilen; St. wijkt af: bade calde mit mercke ind
mit ruden.
B2 die suuert di die maghe ende dat houet: er is nergens sprake van het ‘hoofd’,
dat geen zin heeft i.v.m. de genoemde kruiden, wèl van ‘ooft’ (zie 5); B1, W,
K en St. B2 kan dan corrupt zijn naar een Vlaamse, niet begrepen legger, met
hypercorrecte h-prothesis.
K dank: lees drank.
5. B1 siechte: met Vlaamse ch-spelling voor k?
B1 en W zijn tamelijk eensluidend in hun uitvoerige commentaar, samen met
St: Ete oick neyn oeut, dy wasset anders dey worme in deme lijue van der boese
dijen vruchte, dair van du des jairs moetest lijden grote sukedage; D: vnde en
ethe nene vnripe vrucht. Opvallend is dat in K hier reeds de voorschriften voor
juli afbreken.
6. D: vaste lange.
7. B1 colre: lees cole.
C (E, U) a caulibus... abstine; St: Vermijt roden koell; D: Vormyde roden koel.
8. B1 = W: tautologie met punt 2 < twee verschillende bronnen. Ook D: stae vro
vp.
9. B1 sont = gezond; oostelijke vorm.
St: Slaep na noene eyn cleyne; D: vnde slap eyn kleyne na etende.

Augustus.
De vier versies zijn ongeveer gelijkluidend, alleen K vertoont enkele
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hiaten: 2, 3, 4 en 9.
1. K bewede = bouwetmânt: ‘Erntemonat’ (Lasch & Borchling 3,336); cf. W en
D: Desse mane beginnet sik in sunthe peters daghe in der arnen vnde endiet sik
in sunte egidius auende.
2. St: So hoede dich voir deme neuele; D: beware dy vor bozen roke.
3. B1 = W, en St: beware dich, dat dijn lijff off dijne huyt nicht calt en werde, dar
af du lichte moestes steruen.
C: ne tu infirmeris custodias te a frigore; E (U) a frigore te custodi.
4. C:a... columbis (lees: caulibus) abstine; Be: caules... non comedant; Str:
Caulos... non comede; E (U) a caulibus abstine. St: Vermijt koill; D: eth nenen
koel.
5. C (E, U): frigidus cibis vtere. St: ete calde spijse; D: et kolde spyse.
6. B1 poleye: polei, Mentha Pulegium L.
B1 agrimonie: Agrimonia Eupatoria L.
Be: agramina comedant; Str: absinthium et polegum bibe; Fl: Potio tibi sit
puleium et saluia cum pipere; C: poleium et plantaginem assa sume; E: bibe
gamandram, pulegium, plantaginem; U: agrimoniam bibe et pollegium et
plantaginem.
St: polegien ind agremonien; D: drink polleyen vnde agrimonyen.
7. B1 nv: oostelijk of Hollands (zie ook november 4).
Be: cervisiam minime bibant, et met; Str: medonem siceram et cervisiam nisi
sunt recentes non bibe; C: ceruisiam et medonem non bibas.
St: vermijt mede ind nije beyre; D: drink neynen mede.
8. D: drink guden wyn vnde gud beer.
9. St: Slaep luttick, dat is dy guet; D: Na nonetyd slaep eyn luttik.

September.
1. D: Desse mane beginnet sik in sunte Egidius daghe vnde endet sik an sunte
Jeronimus daghe.
2. B1 seltu: zie juli 2.
Str: Lac caprinum comede coctum; Be: buccellas lacte infusas jejuni comedant
quotidie; C: buccellas panis lacte infusus ieiunus comede; E: jejunus comede
aquas (lees: aliquas) buccellas lacte infusas, ook U. Hiermee stemt St overeen:
Et eyn cleyne brodes gebroecken in calder melck ind drynck dey dar to.
D: drink nuchterne... kolde melk, dat is gud to der leueren vnde
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3.

4.
5.

6.

to der lunghen.
B1 braden, soden: participia perfecti zonder ge-prefix: Hollands kenmerk.
Be: fructus in hoc tempore confecti sunt.
St: offte braden appelle offte gesoedene beren (let op de twee vormen van de
part. perf.); D: nym... braden beren, appele vnde allerleye rype auet vnde vrucht.
St (D): baden.
Be: De pollice sanguinem minue; C: si vis minue sanguinem, ook E en U; Str:
venam medianam incide; Fl: sanguinem minue. St: ind bloit laten; D: In desseme
mane laet: laet de medyanen in deme luchteren arme.
St: drynck gamandriam in dyme drancke.

October.
1. D: Desse mane beginnet II dage na sunte michaelis daghe vnde endiet sik in
alle godes hilgen auende.
3. Be: ...et framustum usitent; Fl: mustum bibe (ook C en U). St: drynck most (ook
D).
4. St: Steynbat is dy guet; D: ok enschaltu nicht baden.
5. W vipen moet verbeterd worden tot ripen.
St. Du en salt in den rijpen nicht gaen beruoit; D: gae nicht barevoet.
6. K is corrupt, vermoedelijk heeft B2 de juiste versie, cf. St: Aller hande spijse is
tijdich... alle arcedije vntijdich. Met dien verstande dat archede in B2 een
verlezing zou zijn van artsedie.
7. St: In eme machstu wail bloit laten; D: In dessen mane enlaet nicht.
8. B1 di: als bijvorm van die = Limburgs, tenzij we een verschrijving hebben o.i.v.
voorafgaand maecti.
B1 hoet: Limburgse spelling van huut, die op [u]-uitspraak wijst. In K is hut
overgeslagen.
St: Visch und virsch vleische maket dy schone huyt.
9. B1 ghengheuaer: gember, Zingiber officinale ROSCOE.
B1 muscaten: nootmuskaat, Myristica fragrans HOUTT.
B1 comiin: komijn, Cuminum Cyminum L.
Be: Bibe cariophylum et piperum; Fl: Potio tibi sit sauina et piper et cariofil;
C: pocio sit ceduar galange cynamomum cubebe porris; U: Potio tua sit tibi
ceduare, galigan, cinamomum, cobeben.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1971

205

St: Et gengeueren, muschaten, komen ind wijnberen; D: eth zedduer, muscaten.
10. St: Aller hande spijse is tijdich (zie 6) behaluer dey kreuet, wante hey wirt
geseret van deme water slange; D: beware dy... vor kreueten, wente se worden
denne geseriet van der slangen.
Ook C, E en U, met uitvoerigere commentaar.

November.
1. D: Desse mane beginnet sik in alle godes hilgen daghe vnde endet sik in sunte
adreas daghe.
2. B2 en K stemmen overeen. C (Be, Fl) a balneo (hs. balaeo) te abstine; U (E):
non calido balneo.
St geeft een hele uitweiding, waaruit we citeren: So vermijdt heyt steynbat...
Mer woultu baden, so make water la; D: altovele bade nicht droge, noch myt
steynen, noch myt watere, dat warm sy, vnde enbade yo nicht hete.
3-4. St: Ynd gebacken broit ind vatet beyr is dynen maghen guet; D: Drink... nyge
ber, eth... versch broet.
5. B1 verwermt: Brab.Limburgse overgang ă + r + labiaal > ě + r + labiaal. Of
oude umlaut? In ieder geval oostelijk te situeren.
B1 staat met deze zin alleen.
B2: de interpunctie in ed. Braekman moet gewijzigd worden: lopen is elliptisch
gebruikt (zie W), en betekent ‘stoelgang hebben’ (cf. de uitdrukking ‘gaan’),
niet vermeld in Mnl.W. 4, 793 vv. s.v. lopen. Ook is roze dranc corrupt voor
roredranc = laxatiefmiddel.
St: Nym rore drancke ind rume dich dair mede.
6. Be: potio eorum sit cinamomum; Fl: Potio ysopus et satureia et cinamom; C:
cynamomum bibe; E (U) Potio tua sit tibi zinziber, cynamomum, cobeben.
St: Dair na ete cinamomum ind lacricijen und guet ander crude drij daghe; dat
verdryuet beuer an dijme lijue; D: eth enguer... vnde kaneel.
7. B1 waldelt: de eerste l is ontstaan door vormattractie.
St: Ind so wandelt sich dey somer van deme wynter.
8. B1 scoeyen: merkwaardige meervoudsvorming; cf. koe - koeien.
B2 bescoye: van een transitief ww. bescoyen = bekleden met schoenen, niet in
Mnl.W.
St: So saltu dyne voete warm halden; D: beware dy vor vrost.
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9. B1 en W stemmen hier samen overeen met St: Et oick melck vnd honich; dat is
dy gesunt, en D: drink czegenmelk vnde mede... eth... honnich.
U (E): studiose debes mel sumere et medonem bibe.
Waar ligt de fout: bij het vertalen uit het Latijn (mel>melk) of omgekeerd
(melk>mel)?
B1, W en St gaan in ieder geval op dezelfde bron terug.
10. In U, E en St dezelfde restrictie: U (E): Si opus est subcutaneum sanguinem
minue; St: Is dy des noit, so lait dijn bloit tuschen vel ind vleisch. D: In desseme
mane laet nicht vth der aderen edder myt den coppen, yt ensy dy noet.
Fl: uenam epaticis incide.

December.
Ontbreekt in B2.
1. D: Desse mane beginnet in sunte andreas dage.
2. D: vnde ender sik in des nygen yares dage.
4. D: nym neynen syrop.
5. U: Minue cyphonicam.
St: Lait an der hoeuet aderen bloit mer nicht alto vele; D: In desseme mane laet
nicht, yt ensy dy noet.
6. St: drynck mede na dem bade; D: drink mede.
7. U (E): custodi a frigore cerebrum tuum.
St: In deme behoede dijn breghen voir calde; D: beware dy vor kolde.
8. Opmerkelijk is de interne tegenspraak in W en K., die alleen kon ontstaan door
compilatie uit twee verschillende bronnen.
U (E): balneare quantum vis.
St: Bade wail so dicke du woult: D: bade nicht to vele.
9. B1 galiga: galanga, Alpinia officinarum HANCE.
B1 zedwaer: (volgens Lindgren, p. 208) Curcuma zedoria (Berg.) Rosc.,
zedoarwortel.
D: eth muscaten, cardemomen vnde petercillien vnde gallian vnde czeduer.
10. Overeenkomst van K met St: Vnd en ete neyn ethen vppe dat ander, waarop in
St volgt (zie B1 en W): dit is bewylen guet dey hungher; D: eth nicht to vele.
11. B1 leg: typische Hollandse verwarring van leggen / liggen.
St: Lijge nicht stille; do io wat; D: wes stedes in arbeyde.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1971

207
12-13. U: porrum et zinziber cum pane comede: E: zinciber cum pane comede.
St: Et galigaen, gengeuer und bertram mit brode und mit cardamomen.
14. B1 artedie: artsenij.
C: ista si feceris per omnia membra sanaberis; U: si hec et prescripta feceris
medico non indigebis.
St: Haldestu dusse arcedije, so blijuestu gesunt bit in dijnen doit.

VI. B1 schijnt op een ouder voorbeeld terug te gaan. Getuigen van hogere ouderdom
zijn spellingen als wiin, diin, vermiit, dii (pron.), dii (dem.), riip, enz., en een vorm
als du sulte.
De taal is westelijk mnl., met enkele Hollandse kenmerken: braden, soden (sept.
3), leg (dec. 11), stienen (febr. 9) (ook Brab.), nv (aug. 7, nov. 4) (ook Brab. &
Z-Limb.). Andere vormen wijzen eerder naar Brab./Limb.: sont (juli 9), beruoet (oct.
5), di (oct. 8), vleisch (oct. 8), hoet (oct. 8), verwermt (nov. 6), terwijl seltu (jan. 7,
juli 2, sept. 2) net zo goed Brabants als Hollands kan zijn. Breyn (febr. 2) is
Fries-Saksisch.
B2 is in Zuid-Holland geschreven, zoals Braekman(18) reeds constateerde.
De onderlinge verhouding van de vier teksten is tamelijk verward. Eén ding staat
vast: een rechtstreekse legger met afschrift (of vertaling) is er niet bij. B1 stemt het
vaakst overeen met W, maar dit is lang geen absolute regel: 12 voorschriften zijn
uitsluitend gemeen aan B1 en W, 5 aan B1 en K, 6 aan B2 en W, 5 aan B2 en K. Er
moeten bijgevolg een hele reeks tussenschakels ontbreken.
Vele plaatsen wijzen erop dat aan de grondslag van deze proza-traditie een berijmde
tekst ligt; zo kunnen we reconstrueren:
Februari

3-4

B1, B2, W, K

goet: bloet

5-6

W, K

wult: vorkult (of
wolt: verkolt)

9

B1, B2, W, K

baden: schaden

Maart

2-3

B1, B2, W, K

onghesont: mont

April

6

B2, K

slime: liue
(assonantie)

8-9

B1, K

bloet: goet

2

B1, B2, W, K

goet: croet (of guet:
cruut)

Mei

(18) Mnl. Geneesk Recepten, p. 64.
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Juni

2-3

W, K

drinken: dinken

6-7

B1, B2, W, K

goet: bloet

7

B1, B2, W, K

toren: oren

2-3

B1, B2, W, K

slapen: laten
(assonantie)

5

B1, W

vrucht: sucht

Augustus

8

W, K

win: sin

September

4-5

B1, B2, W, K

baden: laten
(assonantie)

October

7

B1, W, K

bloet: goet

7-8

B1, W

bloet: hoet

9

B1, W, K

comin: sin

4

B1, B2, W, K

broet: goet

6

B2, W

verdrive: live

10

B2, W, K

bloet: goet

3-5

W, K

gud: blud

Juli

November

December

Verschillende elementen duiden erop dat het uitgangspunt van deze traditie in het
Oosten moet gezocht worden, zonder dat nader kan gepreciseerd worden aan welke
kant van de taalgrens:
1) de enige twee Duitse parallelteksten stammen uit grensgebieden (W = Ndd.,
K = Ripuarisch);
2) B1 bevat een aantal oostelijke kenmerken;
3) de vermelding van Sint Walburgis op 1 Mei: deze heilige werd volgens
Grotefend gevierd in de bisdommen Luik, Munster, Trier, Utrecht en Keulen;
4) enkele rijmen wijzen op een oostelijke bron: wult: vorkult (of wolt: verkolt),
goet: croet, bloet: hoet, broet: goet;
5) er is ontegensprekelijk een zekere verwantschap met St, en (iets minder) met
D. Beide tradities hebben elkaar gecontamineerd, of uit eenzelfde bron geput.
Opvallend is dat St en D eveneens Nederduitse teksten zijn;
6) als bijkomstig argument kunnen we hier nog aan toevoegen dat de oudste
Mnl. gezondheidsregels, hoewel tot een andere traditie behorend, uit
Noord-Limburg stammen, en dat de vierde en laatste mln. tekst die ons bekend
is (Lof) in een Ripuarisch getint dialect geschreven is(19).
Uit dit alles mogen we dus wel veilig concluderen dat de bakermat van de
oorspronkelijke berijmde tekst in het Oosten van ons taalgebied lag, of in het
aangrenzende Duitse gebied. Van daaruit kreeg de versie
(19) Zie p. 172 voor een opsomming van de 4 mnl. teksten.
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in ruimte en tijd een wijde verspreiding, waarvan eigenaardig genoeg slechts vier
voorbeelden gevonden werden. Van deze vier is B1 het oudste, wat daarom niet
zeggen wil dat die het dichtst bij de archetypus staat.
Wat de bronnen betreft, het is opvallend dat voor verschillende precepten (meestal
de laatste voor iedere maand) geen Latijns equivalent gevonden werd. Zijn dit
oorspronkelijke toevoegsels van de compilator / vertaler? De meeste overeenkomst
vertoont U, die echter weer moeilijk als directe bron kan gediend hebben.
Zo blijven er, naast enkele resultaten, nog een aanzienlijk aantal vragen
onbeantwoord. Alleen de ontdekking van nieuwe teksten, in het Latijn en in de
volkstaal, kan ons nader tot een oplossing brengen.
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Middelnederlandse jaarprognosen
Nous entrons dans l'avenir à reculons.
P. Valéry.
Aangehaalde werken
Assm. = B. Assmann, Prophezeiung aus dem 1. Januar für das Jahr. In: Anglia
11 (1889), p. 369.
Bartsch = Karl Bartsch, Denkmäler der provenzialischen Litteratur. Stuttgart,
1856.
Bauer = Georg-Karl Bauer, Sternkunde und Sterndeutung der Deutschen im
9.-14. Jahrhundert, unter Ausschluss der reinen Fachwissenschaft. (Germanische
Studien, Heft 186.) Berlin, 1937.
Beda = P. Migne, Patrologie latine XC, 951-2.
Böker = Robert Böker, Die Schicksalshoroskopie und ihre ältesten Hilfsmittel.
In: Hermes 86 (1958), 220-230.
Boiss. = M. Boissonade, Traité alimentaire du médicin Hiérophile, Extrait de
deux manuscrits de la Bibliothèque du Roi. In: Notices et Extraits de la
Bibliothèque du Roi, et autres Bibliothèques XI (1827), 178-273.
Boll 1 = Franz Boll, Codices Germanicos. (Catalogus Codicum Astrologorum
Graecorum VII.) Bruxellis, 1908.
Boll 2 = Franz Boll - Carl Bezold, Sternglaube und Sterndeutung. Die Geschichte
und das Wesen der Astrologie. Leipzig/Berlin, 1931.
Bouch. = A. Boucherie, Un almanach au Xme siècle. In: Revue des Langues
Romanes 3 (1872), 133-145.
Brem. 1 = Ernst Windler, Das Bremer mnd. Arzneibuch des Arnoldus Donoldey.
(Denkmäler herausgegeben vom Verein f. ndd. Sprachf. VII.) Neumunster,
1932.
= hs. Hannover, Staatsarchiv, A.A. 16 (anno 1382), ff. 41r-41v (Windler, pp.
40-41).
Brem. 2 = idem; ff. 71r-71v (Windler, pp. 68-69).
Br.G. = W. Braekman en Dr. M. Gysseling, Het Utrechtse kalendarium van
1253 met de Noord-Limburgse Gezondheids. In: VMKVA 1967, 575-635.
C.B.G. = E. Cramer-Peeters, W. Braekman en Dr. M. Gysseling, Een
Middelnederlandse ziekte- en jaarprognose uit Aardenburg. In: VMKVA 1966,
355-374.
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Cock. = O. Cockayne, Leechdoms, Worthcunning and Starcraft of Early England.
Vol. III. London, 1866.
Daems = W.F. Daems, Het Boec van Medicinen in Dietsche. Een
Middelnederlandse compilatie van medisch-farmaceutische literatuur. Diss.
Leiden, 1967.
De Jager = Nieuw Archief voor Nederlandsche Taalkunde, verzameld door Dr.
A. De Jager. Amsterdam, 1855-1856.
Delatte = A. Delatte, Codices Athenienses. (Catalogues Codicum Astrologorum
Graecorum X.) Bruxellis, 1924.
du Cange = Du Cange, Carolus du Fresne, dominus -, Glossarium ad Scriptores
Mediae et Infimae Graecitatis. Lugduni, M.DC.LXXXV III. Réimpression du
Collège de France, Paris, 1943.
Eis = Gerhard Eis, Wahrsagetexte des Spätmittelalters. (Texte des späten
Mittelalters. Heft 1.) Berlin, 1956.
Eriks. = Sven Eriksson, Wochentagsgötter, Mond und Tierkreis. Laienastrologie
in der römischen Kaiserzeit. (Studia Graeca et latina Gothoburgensis III.)
Stockholm, 1956.
Förster = Max Forster, Die Kleinliteratuur des Aberglaubens im Altenglischen.
In: Archiv. f.d. Studium der neueren Sprachen und Literaturen 110 (1903),
346-358.
Gotha = Erik Björkman, Everhards von Wampen Spiegel der Natur. (Uppsala
Universitets Årsskrift.) Uppsala, 1902.
Gröber = Gustav Gröber, Grundriss der Romanischen Philologie. II, 1. Strasburg,
1902.
Gundel 1 = Wilhelm Gundel, Sternglaube, Sternreligion und Sternorakel.
Heidelberg, 19592.
Gundel 2 = Artikel Planeten in Paulys Realencyclopädie der Classischen
Altertumswissenschaft. Neue Bearbeitung... von Georg Wissowa... XX, 2 (1950).
Gundel 3 = Wilhelm Gundel, Religionsgeschichtliche Lesefrüchte aus
lateinischen Astrologenhandschriften. In: Mélanges Franz Cumont. Annuaire
de l'Institut de Philologie et d'Histoire orientales et slaves de l'U.L.B. 4 (1936),
225-252.
Hellmann = Georg Hellmann, Die Bauernpraktik. 1508. (Neudrucke von
Schriften und Karten über Meteorologie und Erdmagnetismus.) Berlin, 1896.
Hwb. = J. Verdam, Middelnederlandsch Handwoordenboek. Onveranderde
herdruk en van het woord sterne af opnieuw bewerkt door C.H. Ebbinge
Wubben. 's-Gravenhage, 1964.
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Jub. = Ach. Jubinal, Jongleurs et Trouvères ou Choix de Saluts, Epîtres, Rêveries
et autres pièces légères des XIIIo et XIVo siècles. Paris, 1835.
Krumb. = Karl Krumbacher, Geschichte der Byzantinischen Litteratur von
Justinian bis zum Ende des Oströmischen Reiches (527-1453). Zweite Auflage,
1896. Vol. I.
Lek.Sp. = M.De Vries, Der Leken Spieghel, leerdicht van den jare 1330, door
Jan Boendale, gezegd Jan De Clerc, schepenklerk te Antwerpen. (Werken uitgeg.
dr de Veren. ter Bevorder. der Oude Ndl. Letterk.) Leidei, 1844-48. 3 delen.
Lieftinck = G.I Lieftinck, Pour une nomenclature de l'écriture livresque de la
période dite gothique. Essai s'appliquant spécialement aux manuscrits originaires
des Pays-Bas médiévaux. In: Nomenclature des écritures livresques du IXo au
XVIo siècle. Premier colloque international de Paléographie latine. Paris, 28-30
avril 1953. (Colloques internationaux du Centre National de la Recherche
Scientifique. Sciences Humaines, IV.), pp. 15-34.
Lievens = R. Lievens, Middelnederlandse Handschriften in Oost-Europa. (Kon.
Vl. Ac. Taal- en Letterk. Leonard Willemsfonds Nr 1.) Gent, 1963.
Mercati = Giovanni Mercati, Note di letteratura biblica e cristiana antica. (Studi
e Testi. 5.) Roma, 1901.
Meyer 1 = J.P. Meyer, Notice du Ms. A 454 de la Bibliothèque de Rouen. In:
Bulletin de la Société des Anciens Textes français, 1882, 76-91.
Meyer 2 = P. Meyer, Les manuscrits français de Cambridge. In: Romania 15
(1886), 236-357.
Mnl.W. = E. Verwijs en J. Verdam, Middelnederlandsch Woordenboek.
's-Gravenhage, 1885-1928.
Nat. = Ria Jansen-Sieben, De Natuurkunde van het Geheelal. Een 13de-eeuws
Middelnederlands leerdicht. (Académie Royale de Belgique. Cl. des Lettres et
des Sc. Mor. et Pol. Collection des Anciens Auteurs Belges.) Brussel, 1968. 2
delen.
Priebsch = R. Priebsch, Deutsche Handschriften in England. Erlangen,
1896-1901.
Pr.Nat. = Proza-Natuurkunde = hs. Utrecht, U.B., 1328, ff. 35r-70v (14o). Editie
in voorbereiding.
Schönf. = Klaus Schönfeldt, Die Temperamentenlehre in deutschsprachigen
Handschriften des 15. Jahrhunderts. Inaugural-Dissertation Heidelberg, 1962.
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Schotel = C.D.J. Schotel, Vaderlandsche Volksboeken en Volkssprookjes.
Haarlem, 1873.
Stockh. = Agi Lindgren, Ein Stockholmer Mittelniederdeutsches Arzneibuch
aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. (Stockholmer Germanistische
Forschungen 5.) Stockholm/Göteborg/Uppsala, 1967.
Utr. = J.H. Gallée, Mittelniederdeutsches Arzneibuch. In: Nd.Jb. 15 (1889),
105-149.
Van Dale = J.H. Van Dale, Fragment van een onuitgegeven rijmwerk uit de
eerste helft der XIVo eeuw. In: Bijdr. tot de Oudheidkunde en Geschiedenis,
inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen, verzameld door H.Q. Janssen en J.H.
Van Dale. I. Middelburg, 1856, 45-76.
Van Loey I = A. Van Loey, Middelnederlandse Spraakkunst. I. Vormleer.
Groningen/Antwerpen, 19696.
Van Loey II = idem, II. Klankleer. Antwerpen, 19654.
Wistrand = Erik Wistrand, Lunariastudien. (Göteborgs Högskolas Årsskrift.
XLVIII, 1942, 4.)

Het geloof aan de invloed van de hemellichamen op het aardse leven en gebeuren
wortelt in oeroude tijden. Vermoedelijk kwam de astrologie als wetenschap in
Mesopotamië tot stand (4o e.v.Chr.), maar de Oosterse elementen zullen vooral door
het Hellenisme uitgebreid, aangevuld en gevarieerd worden. De Middeleeuwse traditie
wordt grotendeels gedetermineerd door het Ptolemeïsche stelsel dat de aarde
beschouwde als het middelpunt van het heelal, omgeven door een aantal vaste sterren
met een steeds gelijke kringloop, en zeven planeten met een onregelmatige, wisselende
baan. Deze astra bepaalden onze collectieve en individuele lotgevallen: de vaste
sterren, in het firmament of de 8o cirkel, heersten over de normale gang van zaken
(bv. de wisseling van de jaargetijden), de zeven planeten daarentegen, in zeven
cirkels: maan, Mercurius, Venus, zon, Mars, Jupiter, Saturnus, met hun voortdurend
gewijzigde verhouding tot de sterren en de aarde(1), bewerkstelligden alles wat niet
in een zekere regelmaat besloten lag (gezondheid, rampen, dood, enz...). Het lag voor
de hand dat men

(1) Hs. Gotha, 980, f.132r: Planeten dat is ane wan / An dudesschen vnstedicheit / Dar vmme
sijn se na der warheit / Planeten ghenant / Wente se vnstedich syn bekant /Vnde jummer
gande syn.
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zich vooral op de studie van déze hemellichamen ging toeleggen, want wie het
verband kon systematiseren tussen hun stand en de daaropvolgende gebeurtenissen,
was in staat de toekomst te ontcijferen. Sinds onheuglijke tijden als goden
beschouwd(2), waren de planeten gekenmerkt door hun anthropomorfisch karakter,
met goede en slechte kanten, met gunstige en ongunstige uitwerking. Het uitgangspunt
was weliswaar een wetenschappelijke observatie van hun loop, gepaard met een
religieuze interpolatie, maar allengs werd de voorstelling gecompliceerder: behalve
door de reeds gecodificeerde karaktertrekken gingen de planeten nog onderling
onderscheiden worden door de verhouding van de vier elementen (water, aarde, lucht,
vuur) waaruit ze bestonden, door de daaraan verbonden eigenschappen (vochtigheid,
droogte, koude, warmte), door verschillende metaal- en kleurattributen, door de vier
humores en de vier menselijke complexiën (sanguines, colericus, phlegmaticus,
melancholicus)(3), zodat de interpretatie hoe langer hoe meer mogelijkheden,
complicaties en subtiliteiten bood, hoewel gebaseerd op een uiteindelijk strikt, maar
ingewikkeld en uitsluitend theoretisch schema. Steunend op verschillende teksten
reconstitueerden we een sterk vereenvoudigd voorbeeld, waarbij het grote aantal
combinaties met zodiaktekens, planetenhuizen, conjuncties, trigona, grensgebieden,
dekanen, plant-, dier-, kleur-, smaak- en reukattributen niet opgenomen werden:
maan: koud en vochtig (Nat. 1209-10), vooral water (Pr. Nat. 37v), metaal: zilver
(Pr.Nat. 66v), invloed: neutraal (Nat. 1295-6), phlegmaticus (Schönf. 41);
Mercurius: heet en droog (Schönf. 40), metaal: kwikzilver (Pr.Nat. 66v), invloed:
neutraal (Nat. 1295-6), colericus (Schönf. 41);
Venus: koud en vochtig (Nat. 1209-10), metaal: koper (Pr.Nat. 66v), invloed:
gunstig (Nat. 1291), phlegmaticus (Schönf. 41);
zon: droog en heet (Nat. 1210-11), vooral vuur, en lucht (Pr.Nat.44v), metaal:
goud (Pr.Nat. 66v), invloed: neutraal (Nat. 1295-6), colericus (Schönf. 41);

(2) Om dat die heyden lieden saghen / Eens jaers, die astronomie plaghen, / Dat vanden planeten
talre vre / Elke dinc nam haer nature, / Doe seyden si, het waren gode. (Nat., p. 375,
1401-1405).
(3) ‘Aus den vier Elementen Feuer, Erde, Wasser und Luft werden die vier sogenannten
Primärqualitäten feucht, trocken, kalt und heiss abgeleitet und die vier Körpersäfte Blut,
Schleim, gelbe und schwarze Galle in Analogie dazu gesetzt.’ (Schönf. 8). Dit volgens de
theorie van Hippokrates. De temperamentenleer zal uitgewerkt worden door Galienus.
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Mars: droog en heet (Nat. 1210-11), metaal: ijzer (Pr.Nat. 66v), invloed: slecht (Nat.
1293), colericus (Schönf. 41);
Jupiter: heet en vochtig (Nat. 1213), metaal: tin (Pr. Nat. 66v), invloed: gunstig
(Nat. 1291), sanguineus (Schönf. 41);
Saturnus: droog en koud (Nat. 1208), metaal: lood (Pr.Nat. 66v), invloed: slecht
(Nat. 1293), melancholicus (Schönf. 41)(4).
Tengevolge van dit systeem (waar niettemin varianten op bestonden) kwam de
wetenschappelijk-astronomische observatie als basis van de astrologie in het gedrang,
en werd ze ten slotte opgegeven in de ‘lekenastrologie’, die steeds maar verder zal
borduren op het bestaande stramien.
De planeten worden verdeeld over de zeven dagen van de week (nog gedeeltelijk
in de huidige dagnamen bewaard)(5), over de uren van de zeven wekelijkse etmalen(6),
over de delen van het menselijke lichaam (melothesie), enz... Daar dit alles nog
slechts bitter weinig met de astrale werkelijkheid strookte, stond hiermee de deur
open voor de meest fantasierijke gevolgtrekkingen.
Van het allergrootste belang was de lotsbestemming van een kind, dat bij zijn
geboorte(7) onafwendbaar verbonden werd aan zijn ‘hemelregent’(8). Een groot deel
der horoscopen was dan ook op de geboorte-prognose gericht.
Een logische stap verder leidde tot de Katarchen-horoscopie(9), volgens dewelke
de heersende planeet tevens een daadwerkelijke invloed

(4) Voor de steenattributen, zie K.W. Wirbelauer, Antike Lapidarien. Diss. Berlin, 1937; voor
de planten: Pfister, Pflanzenkunde, Bd. 19, pp. 1449 vv.; voor de dieren: Gundel 2, col. 2165.
(5) ‘Die hellenistischen Astrologen, welche den hermetischen Grundstock der ägyptischen
Astrologie, die sog. Vulgata, benutzten, haben das Gesetz aufgestellt, dass der Pl. Gott, der
die erste Tagesstunde beherrscht, zugleich Stundengott und Tagesgott ist.’ (Gundel 2, col.
2144).
(6) Die seuen planeten hebben sonderlinghe kracht inden seuen daghen vander weken alsoe dat
een yghelike planeet in eenre vre van enen dach vanden seuen daghen sonderlinghe macht
heeft voer die ander planeet (Pr. Nat. 49r).
(7) Volgens Ptolemaios daarentegen was het ogenblik van de ontvangenis, en niet dat van de
geboorte, doorslaggevend. Dit is trouwens niet de enige opvatting i.v.m. de
geboortehoroscopie, waarmee Ptolomaios van de traditie afwijkt.
(8) Smenschen gheboorte, alsmen seecht, / Aen die planeten vele leecht, / Weder hi gheval ofte
ongheval, / Of gheluc of ere hebben zal, / Of ghehaet sijn ofte lief, / Of ghetrouwe sijn ofte
dief, / Ofte cort of langhe sal leven, / Het wordt al vanden planeten ghegheven. (Lek. Sp. I,
X, 51-58).
(9) uit het Grieks Καταρχ = begin.
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uitoefende op de afloop van een tijdens zijn rijk begonnen onderneming, en bijgevolg
ook op de gebeurtenissen die plaats zouden grijpen gedurende het jaar dat dan
‘geboren’ werd.
O.m. door haar rechtstreeks verband met de aarde werd vaak aan de maan een
afzonderlijke rol en een alleenheerschappij over het aardse lot toegekend(10). Ook
deze predicties nemen allerlei vormen aan: de omina kunnen gebaseerd zijn op de
stand van de maan, haar ouderdom, haar verhouding tot de heersende planeet of het
zodiakteken bij haar volheid (‘geboorte’) of opkomst (‘ontvangenis’)(11).
Zo zal men ook bij uitbreiding allerlei voorspellen uit bepaalde dagen waarop het
waait, regent, hagelt, sneeuwt, dondert of bliksemt, waarop er zonneschijn is of
meteoren zichtbaar zijn.
Op deze en andere schema's bouwt men een veelheid van ‘horoscopen’ en
‘prognosen’: zodiologia, tonitrualia of brontologia, calendologia, lunaria, somnialia,
selenodromia, enz..., waarvan de practijk door de eeuwen heen zal overgeleverd
worden en uitgroeien, tot ze belandt in onze Westerse Middeleeuwen.
Meer dan ooit heeft hier de sterrenwichelarij succes; pausen en vorsten hebben
hun eigen astroloog en ondernemen niets zonder hem geraadpleegd te hebben; het
volk gelooft onvoorwaardelijk aan een voorbestemming door het heelal. Het is
opmerkelijk dat de vele reacties van de Kerk en zelfs Concilie-veroordelingen de
verspreiding en bedrijvigheid van dit volkomen onchristelijke determinisme niet
konden belemmeren.
De 15o eeuw vooral zal de bloeiperiode worden van de mantiek en de astrologie.
Het is een tijdperk waarin de grote, diepe angst van de Middeleeuwer voor alles wat
hij niet begrijpen of vermijden kan, haast ondraaglijk wordt; het is een periode van
fanatieke heksenvervolging en duivelsbezwering, van toverkunst en alchimie, van
ketterij en opkomende inquisitie. De formule van Thomas van Aquino: ‘omnia quae
visibiliter fiunt in hoc mundo, possunt fieri per daemones’ wordt een Leitmotiv en
schept een sfeer van psychologisch schrikbewind.
In dit klimaat wordt duidelijk waarom er precies dàn zulk een astrologische en
mantische activiteit aan de dag gelegd wordt: de 15o-

(10) Mer die werl int ghemene / Ontfinc sij [= de maan] van gode allene / Voir alle die andre [=
de andere planeten] te bistierren. (Nat., p. 510, hs. W.).
(11) Cf. het Latijn waar de nieuwe maan ook ‘coitum’ heet, en het Mnl. waar gezegd wordt dat
zij ‘ontfaet’.
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eeuwer was in zijn redeloze angst geneigd alles te geloven, en klampte zich vast aan
voorspellingen die hem een blik gunden in de geheime, vijandige toekomst. Hij
verkoos dit boven een slopende onzekerheid, trachtte zich te schikken in het onheil
dat hem te wachten stond, wilde er zich materieel of moreel op voorbereiden.
Het cultuur-historisch belang van deze levensopvatting en practijken is groot: zij
geven ons een duidelijk en tevens ontroerend beeld van de mens en zijn tijd. Maar
vooral wetenschappelijk spelen ze een niet te onderschatten rol, want de excessen
zullen terugleiden naar het uitgangspunt: de strikte observatie, het begin van onze
moderne sterrenkunde en meteorologie.

De calendologia.
Terwijl de lunaria vooruitzichten geven die rechtstreeks steunen op de maanstand
en slechts geldig zijn voor een bepaalde maanperiode(12), is het uitgangspunt van de
calendologia of jaarprognosen velerlei(13). Zij hebben betrekking op het practische
leven van alledag in zijn volle omvang en voorspellen ziekte, dood, oogst, weer,
oorlog, hongersnood, aardbeving, nataliteit, diefstal, politieke gebeurtenissen, brand,
overstromingen, enz... Zij vallen uiteen in drie grote groepen:
1) de dag-jaarprognosen: waarin de toekomst voor het hele komende jaar afgeleid
wordt uit de dag (lees: de planeet) waarop het nieuwe jaar begint(14). Het verdere
verloop daarvan zal bepaald worden door de jaarregent die als chronokrator
optreedt;
2) de maan-jaarprognosen: waarin de maanstand op de eerste dag van het jaar
determinerend is;
3) de meteorognostische jaarprognosen: gebaseerd op een weerkundig verschijnsel
dat zich op een bepaalde dag voordoet (donder, zonneschijn, wind, regen, hagel).

(12) We hopen hieraan een aparte studie te wijden.
(13) We bespreken hier slechts de algemeen en steeds geldige jaarprognosen. Daarnaast ontstonden
de ‘pronosticaties’ voor één bepaald jaar, vooral talrijk in de 16e eeuw.
(14) De datum van het jaarbegin wordt in de oudere teksten bepaald volgens de Alexandrijnse
jaartelling, t.w. bij het opgaan van Sirius; in de antieke astrologie valt de eerste dag van het
jaar samen met de ingang van de zon in de Ram (Gundel 1, p. 74); in de Romeinse telling
krijgen we 1 januari; in de Middeleeuwen gaan de prognosen ook vaak uit van Kerstmis: dit
is of een poging tot christianisering, of een aanpassing aan de veel gebruikte Kerststijl, of
beide.
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In de drie categorieën wordt veel aandacht besteed aan de weersgesteldheid, de oogst
en het vee. Geen wonder dat speciaal de landman belangstelling had voor deze teksten,
dat ze in de lekenastrologie de naam ‘Bauernpraktik’ kregen en met de boekdrukkunst
een ruime verspreiding beleefden.
Tot nu toe zijn we twaalf Middelnederlandse jaarprognosen op het spoor gekomen,
maar ongetwijfeld zullen er met de tijd nog meer opduiken(15). Van deze twaalf zijn
slechts twee uitgegeven: één daarvan is zeer fragmentarisch bewaard (A), de andere
(N) werd slordig en zonder signatuur geëditeerd(16).
Deze teksten zijn:
1) U = Uppsala, Universitetsbiblioteket, Ms. De la Gardie 56 (tussen 1400 en
1429)), ff. 51r-51v.
2) A = Aardenburg, Gemeentearchief, Boek met den Knoop (± 1380), f.45v
(bevat slechts drie dagen).
Edities: Van Dale, 45-76; C.B.G., 365-366.
3) H1 = Den Haag, K.B., Kon. Ned. Ak. Wet. XXVIII (begin 16o), ff.69v-72v.
4) H2 = idem, ff. 92v-100v.
en
5)
6) L = Leeuwarden, Prov. Bibl. van Friesland, 641 (± 1470), ff. 28r-29r.
7) D = Dresden, Sächsische Landesbibliothek, M 33a (± 1480), f. 10v(17).
8) N = Arnhem, Rijksarchief in Gelderland, Hertogelijk archief inv. nr 8, XIV
Libri, liber I, f. 47r (15o).
Editie: Schotel, I, p. 169.
9) H3 = Den Haag, K.B., Kon. Ned. Ak. Wet. XXVIII (begin 16o), ff.100v-102r.
10) H4 = ib., ff. 102r-102v.
1) H5 = ib., ff. 103r-104r.
12) H6 = ib., ff. 104r-106r.

(15) Zo citeert Schotel (I, p. 4) een uittreksel uit een 15o-eeuwse kerstprognose, die we niet konden
identificeren.
(16) We wensen hier onze hartelijke dank te betuigen aan Dr. P.C. Boeren, die ons de bewaarplaats
en de signatuur van dit handschrift kon bezorgen.
(17) Dr. W. Braekman is, nadat hij van onze plannen kennis kreeg, zo vriendelijk geweest van
de in C.B.G., p. 374, voetnoot 1, aangekondigde uitgave van D af te zien. We danken hem
hiervoor ten zeerste.
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L, A en H1 geven dezelfde berijmde tekst. A is het oudste handschrift, maar is
onvolledig overgeleverd: het bevat alleen de voorspellingen voor zondag, maandag
(waaraan een vers ontbreekt) en dinsdag, plus twee regels voor woensdag; H1 dateert
uit het allereerste begin van de 16o eeuw, zodat we als basistekst L gekozen hebben.
U, D en N hebben ieder een grotendeels verschillende versie in proza; N en D zijn
Esdras-prognosen(18).
Al deze teksten behoren tot de dag-groep.
H2 bevat twee ineengevlochten, maar toch duidelijk scheidbare teksten: na de uit
de weekdag afgeleide Esdras-voorspellingen, volgen telkens onmiddellijk de
gebeurtenissen waarvoor de nieuwe maan verantwoordelijk zal zijn. Zodat H2
gedeeltelijk bij de eerste groep hoort, gedeeltelijk bij de maan-groep. Van deze laatste
categorie is H2 (voorlopig?) de enige Middelnederlandse representant. We hadden
aanvankelijk duidelijkheidshalve deze tekst willen splitsen, hebben dat plan echter
laten varen, omdat: 1) door de juxtapositie beter de verschillen en de (zeldzame)
overeenkomsten uitkomen in de vooruitzichten steunend op de dagplaneet en die
steunend op de nieuwe maan; 2)

(18) In vele teksten wordt Esdras als auteur geciteerd. We mogen echter aan deze naam niet al te
veel belang hechten: er bestaat blijkbaar geen aparte Esdrasgroep, wat de inhoud betreft. Het
toeschrijven van sommige teksten aan deze profeet is, hoewel oud, volkomen apocrief (Eis,
p. 25). Esdras was een Babylonische Jood (4o/5o eeuw v. Chr.), die samen met Mozes
beschouwd wordt als de grondlegger van het moderne Judaïsme. Het Esdras-Boek in het
Oude Testament stelt de Bijbelexegeten voor een enorm verward probleem; het komt reeds
in de Griekse en Ethiopische vertalingen voor, schijnt nochtans gedeeltelijk apocrief te zijn.
In Boek II vinden we vermoedelijk de reden waarom Esdras als auteur van de prognosen
genoemd wordt: het geeft blijk van een zeker determinisme. Esdras (of Ezra) voorspelt daarin
de toekomst van het Joodse volk. De naam werd vaak verhaspeld: osdrus (D), Erra Pater
(passim in Engelse prognostica, cf. Förster, 349-350), Hudibras (Förster, 350), wat eveneens
zal bijgedragen hebben tot het weglaten van zijn naam in sommige teksten. Soms wordt de
naam van een andere profeet gebruikt: Oud-Franse jaarprognosen vermelden vaak als auteur
Ezechiel (Meyer 1), oudere Judeïsche teksten, behalve Esdras, ook David en Salomon; een
van onze Lunaria wordt aan Daniël toegeschreven (Nat., 589-598). Het is met deze
pseudo-profeten-voorspellingen net zo gesteld als met de medisch-natuurkundige literatuur,
waar overtalrijke apocriefe teksten onder de naam van een of andere autoriteit verspreid
werden om de geloofwaardigheid ervan te verhogen. Bovendien speelde vermoedelijk in
latere tijden een poging tot toenadering of gedeeltelijke verzoening met het kerkelijke
standpunt eveneens een rol bij het noemen van een bijbelprofeet als auteur.
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we niet zeker zijn dat deze teksten werkelijk door een copiist ineengestrengeld werden;
m.a.w. de mogelijkheid, hoe gering ook, bestaat dat deze dubbele tekst op een traditie
grondt; 3) het principieel niet verantwoord is wat ook te wijzigen aan of in een oude
tekst.
H3, H4 en H5 horen tot de groep van de meteorognostische jaarprognosen. H3 is
een duidelijk gechristianiseerde tekst en geeft een voorbeeld van een thans op het
platteland nog springlevend geloof: uit de weersgesteldheid op bepaalde
heiligenfeesten kan men afleiden hoe het volgende jaargetijde verlopen zal. H4 steunt
op de richting waaruit de wind waait op Kerstmis of ieder van de elf daarna komende
dagen, maar trekt daaruit geen meteorologische conclusies. Hetzelfde geldt voor H5,
waar de zonneschijn op dezelfde dagen geobserveerd wordt. H6 bestaat eigenlijk uit
twee verschillende tonitrualia, één gebaseerd op de weekdag, de andere op de maand
waarin het dondert.
We behandelen hier alleen de eerste acht jaarprognosen, en zullen de
meteorognostische predicties in een vervolg op dit artikel bespreken.

Uitgavetechniek.
De teksten worden diplomatisch gebracht, zonder de minste wijziging. Alleen de
afkortingen worden cursief opgelost. Om typografische redenen moest afgezien
worden van het onderscheid tussen lange en korte s, tussen ronde en rechte r, en kon
met al dan niet voorkomen van punten op i, j, ij en y geen rekening gehouden worden.
Eventuele correcties in het handschrift zelf vermelden we in een eerste reeks
voetnoten, samen met de varianten uit andere versies. Bij deze varianten werden
kleine spellingsverschillen als niet relevant beschouwd. Een tweede reeks voetnoten
bevat verklaringen en tekstcritische commentaar. De daarin met een asterisk gemerkte
woorden komen als zodanig, of met de betekenis die ze hier hebben, niet voor in het
Mnl. W. of Hwb.
L (A, H1)

De handschriften.
L: papieren handschrift, volgens De Vreeses aantekeningen in de B.N.M., van ±
1470. Vanaf f.3 oude foliëring van 1 tot en met 166. De inhoud bestaat voornamelijk
uit Latijnse medische teksten, waarin vaak Nederlandse woorden en zinnen
voorkomen. Middelnederlands zijn:
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- 26r-27r: jaarprognose op rijm.
- 54v-55v: Regimen tempore pestilentie: pesttractaat. Inc.
Item ist dat sake dat si verrisen in die lieske bi dat ghemacht.
- 67v-68v: De duodecim signis celi: iatromathematische tekst over de invloed
van de dierenriemtekens op de verschillende lichaamsdelen. Inc. Welke twalef
teykenen bewijst werden in den mensche. Ed. De Jager, pp. 322-325.
- 69v-90r: recepten, waarvan sommige Nederlands en Latijn door elkaar.
- 139v-144v: een pseudo-galenische tekst, die tevens voorkomt in:
Utrecht, U.B., 1328, 101r-109v (editie Daems);
London, Wellcome Institute, 291;
Den Haag, K.B., 71 H 45, 24v sqq.;
Paris, Arsenal, 8216, 3r sqq.
Inc. Van medicinen een copulaet ghenomen wt galienus boeken ende avicennen
Men sel mercken die complexie inden mensche of die mensche heet is. vochtich
of cout.
Schrift: duidelijk leesbare, mooi verzorgde littera bastarda. Aangezien de l hier
en daar een lus heeft, zouden we misschien beter van een ‘fere bastarda’ spreken (zie
Lieftinck, p. 29, fig. 31). De titels van de hoofdstukken en recepten zijn geschreven
in een grote littera textualis. Wat in de hier uitgegeven tekst vet gedrukt is, staat in
het handschrift in het rood.
A: voor de beschrijving van dit handschrift verwijzen we naar C.B.G.
H1: papier en perkament, 108 ff.; inhoud:
- 2r- 17r: kalender.
- 18r- 25r: over de planeteninvloed. Inc. Van die naeturen der planeten ende
haer werken.
- 26r- 32r: chronologische tabellen en berekeningen.
- 32r- 33r: Cisiojanus.
- 34r- 35r: recepten.
- 35v- 36r: gedicht. Inc. Ic breng u een druynckijn op dat ghijs wacht.
- 37r- 53r: prozatekst over de invloed van de maan: Van die teykenen der manen
ende van haren krachten.
- 53r- 57r: Over de 4 elementen.
- 57r- 63r: Over de 4 menselijke ‘complexien’.
- 63v- 69r: Van dat fyrmament: astronomisch tractaat.
- 69v- 74r: berijmde jaarprognose (= H1).
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-

74r- 92r: medische recepten.
93r-100v: Esdras-prognose (= H2).
100v-102r: meteorognostische prognose (= H3).
102r-103r: idem (= H4).
103r-104r: idem (= H5).
104r-106r: donderboek (= H6).
107r-108r: astrologische voorschriften.

Schrift: een slordige littera bastarda (die alleen van de textualis verschilt door de
vorm van de a; s en f worden bijna nooit onder de regel doorgetrokken), van
onregelmatige grootte, met een vette pen geschreven. Soms moeilijk leesbaar, omdat
vele letters slecht gevormd zijn en kennelijk heel vlug geschreven. Het onderscheid
tussen anlaut-v en -b is in sommige gevallen bepaald een probleem.

Tekst L, met varianten uit A en H1.
+

NV hoert ic sel iv doen verstaen.
hoe iaerlics die terminen gaen2.
Soe wanneer die iaers dach.
comt opten soenendach
5 Soe is die winter laeu bistonden.
somer ende herfst ghevonden6.
Moeylic van groten winden.
gueden tijt selmen dan vinden
Ende oec alre hande coren.

+

28r

H1 is voorafgegaan door een titel: Van dat belop vanden iaren.
1. A ontbreekt; H1... v...
2. A ontbreekt;
3. A Als van den jare den eersten dach
4. A... upten zondach
5. A... es...; H1... lawe...
6. A herest ende zomer worden vonden; H1... is geuonden
7. H1... groven...
8. A goede... salmen vinden; H1 Goeden...
9. A... alrande...

2.
6.

termine: bepaalde tijdruimte; hoe iaerlics die terminen gaen: hoe de jaarlijkse ‘termijnen’
verlopen.
ghevonden: vinden: te verduren krijgen, gekweld worden.
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10 tarwe bliuet veel verloren10.
Die wingaert wert wel gheraect.11.
mer dat oeft vrucht misraect.12.
Jonghe luden sellen steruen seer.
ridderen sellen om die eer14.
15 Tornieren ende oerloghen veele.15.
dieuen sellen seer stelen
Manendach
Toe welc tijt dat tiaer gaet in.
opten manendach meer noch myn.
Soe sel die winter sijn ghemanc.19.
20 die lenten guet sonder wanc20.
Die somer sel sijn guet.
die herfst groot vloet
Veel volcs sel siec wesen.23-24.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

A die terwe...; H1 Maer die tarwe...
A... wort...; H1... wort...
A maer die oeuchstvrucht wort...: H1 Inden oest wort die vrucht mismaect
A jongheliede zullen...; H1... veel ende zeer
A rudders zullen commen die eere
A torienten... zeere vele
A... zullen stelen
A heeft twee verzen méér: vele niemaren salmen bringhen van princen ende
van coninge
A So...; H1 Te...
A upten... no
A... zal
A... lentin goet...; H1... goet...
A ende die zomer ghetempert wel; H1 sel ontbreekt -... goet
A ontbreekt
A vele volx zal van euele wesen ribel

verloren bliuen: geen vrucht dragen, niets opbrengen.
gheraken: gedijen.
misraect: verwoest. De lezing van H1 is corrupt (oest), waaruit mag afgeleid worden dat H1
een legger had met oeft.
14. A is corrupt.
15. A is corrupt.
19. ghemanc: gemengd d.i. met allerlei soorten weer.
20. sonder wanc: zonder twijfel.
23-24. De versie van L en H1 is verkiesbaar boven die van A.
10.
11.
12.
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ende luttel selre ghenesen.
25 Tribulacie sel sijn groot.
lands heren sellen bliuen doot
Verwandelinghe sel van princen sijn.
strijt ende oerloghe opten rijn
Veel lands heren sellen bederuen.29.
30 ende mit stride selre veel steruen.
Comt hi des dinxdaghes soe merct.
soe sel die winter wesen starc
Soe moetet wayen in die lenten.33-34.
inden somer selt sijn groot reghen.
35 Men sel van beesten groet onghemac doghen.35.
ende die herfst sel seer droghen
Tarwe sel vele bederuen.
enter wiuen sel veel steruen
+
Dat volc sel steruen vander gadoot.39.
40 scepen sellen hebben noot

+

28v

24. A die trage zullen lettel ghenesen; H1... sels...
A heeft twee verzen méér: het zal zijn vreese onder die liede vrouwen zullen
doen omme mieden
25. A... zal...
26. A... zullen...; H1 Lans heren...
27. A wandelinge zal van heeren; H1 Veel wandelinge...
28. A... upten...
29. A landsheeren vele in striden verderuen; H1 lans heren selen...
30. A ende beesten vele steruen
31. A ...sdisendaghes...; H1... des merck
32. A die winter sal... sterc; H1... sterck
33. A die lentin waeyhende ende wac
34. A die zomer reynich ende onghemac; H1 selt ontbreekt.
35. A salmen van tempeesten doghen; H1... besten... -groet ontbreekt
36. A... die eerst zal...
37. A die taerwe zal... verderuen; H1 taruwe
38. A der wiuen zullen...; H1 Ende der... sellen...
39. A ende vele volx steruen...; H1 Tvolct...
40. A... zullen ebben...; H1 Inden water sellen hebben scepen noot

29. bederven: om het leven komen, of (gezien vers 30) geruïneerd worden?
33-34. L en H1 hebben een corrupte lezing. Misschien stond er oorspronkelijk: Soe moetet wayen
in die lentijn / inden somer selt groot reghen sijn (cf. 65-66).
35. onghemac doghen: schade lijden.
39. gadoot: pest, eigenlijk: schielijke dood.
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Coninghen sellen steruen.
Oeft vrucht sel al bederuen
Het sellen wesen vele branden.
groot liden after landen44.
45 Honich wert wel gheraect.
ronten sel sijn mit vresen mismaect46.
woendach
Opten woensdach wert guet coren.
Wingaerde bliuen veel verloren
Die boem sel wel appel draghen.
50 veel bootscappen selmen draghen50.
Olie sel wel gheraken.
dat suuel sellen die lude mismaken52.
Wiuen sellen nemen man.
in veel steden wert hongher dan
55 Die lude sellen sijn in vare.55.
men sel horen vele niemare56.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
52.
53.
54.
56.

A... zullen...
A of vrucht vele verderuen; H1 Oest ende vrucht - al ontbreekt
A het zullen...; H1 Het sel...
A ende groot vernoey achterlande; H1 Ende groot vernoey achter lande
A...ende hoey wort...; H1 wort... gheracht
A Rome wort met...; H1 Romen...
A Vpten wonsdach wort goe [t...]; H1... wort... goet...
A winghaerts bliuets...; H1... worden veel...
H1 komt na 52: Die bomen sellen wel apele...
H1 ontbreekt
H1... sel...
H1 Wijfen...
H1... wort...
H1 sel ontbreekt -... nye maren

44.
46.

50.
52.
55.
56.

achter lande: overal in het land.
ronten: dit kan een corrupteel zijn van renten = bezittingen (Mnl.W. 6, 1284, 3), maar is het
vermoedelijk niet, omdat zich bovendien nog moeilijkheden voordoen in de syntaxis (ww.
staat in het enkelvoud). A en H1 hebben Rome(n), wat in het licht van anderstalige redacties
(zie Bronnen) te verkiezen is. De vorm Romen (H1) is een in de nom. ingedrongen ac.
bootscappen draghen: zendingen vervullen.
suuel: zuivelproducten; mismaken: bederven.
in vare: angstig, bevreesd.
niemare: nieuws, tijding.
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60

65

70

75

57.
58.
59.
61.
62.
63.
64,
68.
69.
71.
72.
74.
75.
76.
77.
78.

Die zwinen sellen bliuen doot.
die winter sel werden groot
Die somer guet die herfst nat. nochtan.
Soe comt die doot onder die man
Nv hoort nae my ende verstaet.
hoet des donredaghes vergaet
Dan sel die tarwe wel gheraken.
die winter sel nat weder maken
Die appelen sellen veel sijn.
veel wints sel hebben die lentijn.
Honich sel qualic gheraken.
die herfst groot weder maken
Die swinen sellen bliuen doot.
Die reghen sel wesen groot
Dat koorn sel vallen neder.
ende het sel werden groot weder72.
Opten vridach
Als hi comt opten vridach.
soe seg ic iv wat wesen mach
Die somer wert guet ende quaet die lenten.
die winter sel ghetempert sijn
Die herfst droech ende gueden spuet.77.
die tarwe ende wijn sel wesen guet

H1... swijnen...
H1... worden...
H1... goet... die herst nochtant
H1... hort na... verstat
H1... donrredages...
H1... taruwe qualicken geraken
65, 66, 67 ontbreken in H1
H1... herest sel...
H1... swijnen...
H1... coren...
H1... worden weder
H1 iv ontbreekt -... wat dan...
H1 wert ontbreekt -... goet...
H1 Die winter die sijn getempert
H1... herst droge... goede spoet
H1 sel hebben die taruwe ende wijn goet

72.
77.

groot weder: storm.
gueden spuet: voorspoed.
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80

85

90

95

79.
80.
82.
84.
85.
87.
88.
90.
91.
92.
93.
95.
97.

Die luden sellen hebben oghen seer.79.
+
kinder sellen steruen soe lanc soe meer
Lands heren sellen sijn verbolghen.
ridderen sellen oerloghen volghen
Men sel ouerlands heren claghen.
dat lant sel wel olie draghen
Opten saterdach comt
Toe welctijt opten saterdach.
dat nuwe iaer beghinnen mach.
Lenten ende winter sellen waeyen meest.87.
inden winter sel sijn tempeest
Die herfst sel seer spaken.89.
die tarwe sel qualijc raken
Ander vrucht wert redelijc.
die vrucht wert te wynnen pijnlijc
Die kinder varen toe mouden.93.
ende oec vele vanden ouden.
Die lude sellen hebbe quale.
ende dat hoey sel raken wael
Weer saghers sellen after lande.97.

+

29r

H1 sellen ontbreekt -... die ogen
H1 Die kinder...
H1 Die ridderen... - sellen ontbreekt
H1... veel olye...
H1 D...
H1... waen mest
H1 Inden somer...
H1... taru...
H1... wort...
H1 maer si wort te winnen pijnlic
H1 Kinder sellen varen ter mouwen
H1 Die lude ontbreekt
H1 Waersagers sellen gaen achter lande

79.
87.
89.

93.
97.

oghen seer: oogkwalen.
waeyen: winderig zijn.
spaken: welkome vindplaats van een ww.: dor en heet zijn; het Mnl.W. 7, 1630 heeft slechts
drie voorbeelden: één bij Kiliaen, één uit het Zutfens-Groningse handschrift, en één uit het
16o-eeuwse toneelstuk Trou moet blijcken.
toe mouden varen: begraven worden; bij uitbreiding: sterven.
gaen moet in L ingelast worden (zie H1); weer saghers: lees, met H1: waersaghers.
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menighe vrese sel sijn van brande.
Dit hebbe ic van den tijt bescreuen
100 God moet ons sijn bliscap gheuen Amen

98. H1 Het sel menige vrese wesen van brande
H1 heeft twee verzen méér: Dit is tesamen alle gader
van nabugodoneser den ouden vader
99. H1 vanden tiiden al bescreven
100. H1 God wil ons allen...

Dialectkenmerken
L is volgens de Bouwstoffen (328, 5) Noordmiddelnederlands. Dit kan nader
gespecificeerd worden:
de vormen sellen en sel (passim), after (44, 97), lude(n) (13, 52, 55, 79, 95), het
meervoud luden (14, 79) wijzen naar Holland. Op het eerste gezicht is guet daarbij
bevreemdend (8, 20, 21, 47, 59, 75, 77, 78), maar deze vorm, ontstaan door
palatalisatie, hetzij door analogische umlaut, is in het Mnl. lang niet beperkt tot
Brabant (cf. Van Loey II, 87, Opm. 1).
spuet (77) kan ofwel werkelijk umlaut hebben (<*-ti-suffix), of om het rijm (:
guet) aangepast zijn.
iv (1, 74) wijst naar het Westen en naar Holland; mit (passim) kan net zo goed
Hollands als Brabants zijn. Alleen nuwe (86) is uit meer centrale of oostelijke streek
afkomstig (Brabant, Limburg).
Daarom, en in aansluiting bij de talrijke guet-vormen, zouden we dit dialect niet
in West-Holland, maar iets meer oostelijk, naar de Brabantse grens toe, willen situeren.
A is beslist Vlaams: zullen (passim), ebben (40), rudders (14), commen (14), up
(18, 28, 47), reynich (34).
H: ten einde op een ruimere basis te steunen, hebben we al de teksten uit hs. H bij
dit dialectonderzoek betrokken. Niettegenstaande de grotere hoeveelheid materiaal,
is het niet mogelijk gebleken tot een definitieve conclusie te komen. H vertoont een
mengelmoes van kenmerken, waarvan de meeste èn in Holland èn in Brabant kunnen
thuishoren; voorts wijzen sommige naar het Noorden, andere naar het Zuiden. Slechts
één ding staat vast: H is beslist niet Vlaams:
sel, sellen (passim, en uitsluitend): (Noord-) Holland; inf. weese (H2: 98) en misse
(H2: 188): niet Vlaams; -scap (H2: 43): Brab. en Limb.; lude(n) (H2: 70, 121, 147,
170, 202, enz...): oostel., Limb., Holl.; mit (H4: 33): Brab., Holl.; suluer (H5: 10, 29):
vooral Brab.,
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ook Holl.; achter (H1: 44, 97): niet Holl., zuidelijk; twie (H3: 11, 18, 26, 32): vooral
Z-Brab. en Holl. kust; nuwe (H1: 86; elders nyeuwe): Brab./Limb. Voorts staat er
geregeld een diacritisch teken op u, soms zelfs op u = v.
We staan hier voor de uitloper van een lange traditie van afschriften, waarbij niet
meer kan worden uitgemaakt wat substraat, en wat superstraat is.

Verhouding van de drie teksten.
Naar de ouderdom is de volgorde, met telkens min of meer 100 jaar tussenruimte:
A - L - H1.
A heeft niet als legger kunnen dienen voor L of H1: er ontbreken verzen, anderzijds
bevat A een paar regels meer; hier en daar is een vers corrupt (bv. 14 en 24).
L kan evenmin de Vorlage van H1 geweest: de epiloog van H1 ontbreekt in L; de
volgorde is enigszins anders in 49-50; de verzen 50 en 64-67 ontbreken in H1; H1
stemt soms overeen met A, soms met L, en staat af en toe apart.
Daar er vermoedelijk een groot aantal copieën van deze tekst in omloop waren, is
het bizonder moeilijk aan de hand van slechts drie getuigen een filiatie op te bouwen.

U. Handschrift.
Voor een uitvoerige beschrijving, zie Nat. pp. 80-98.

Tekst
1

+

Hoet jaren sal1.
Als dat nuwe jaer comt opten sonnendach
dan selt een groot winter wesen(1)
(2)
Ende een windighen(3) vasten4.

+

51r

*jaren: denominatief gevormd naar een voorbeeld als wederen bij weder; = een jaarverloop
hebben.
(1) doorgeschrapt: ende een.
(2) doorgeschrapt: goede vaste.
(3) doorgeschrapt: zomer.
4. *vasten: lente.
1.
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5 ende een starc zomer ende droghe Ende een
goet oest ende veel scapen ende alles dinghes
ghenoech
Als dat nuwe jaer comt opten manendach
dan salt een mistich winter wesen(4)
10 (5) Ende een goede(6) vasten ende een windighe
zomer ende(7) een
quaet oest den volke ende luttel honich
Als dat nuwe jaer comt opten dinxsdach
dan selt een mistich winter wesen ende win
15 dich ende een windigen vasten ende een wack
+
zomer ende veel wijns ende zeer veel froyts
Als dat nuwe jaer compt opten woensdach dan
selt een groot winter wesen ende een zwaer vas
ten ende een droech zomer ende een goet oest ende
20 veel froyts ende wijns ende veel iongher lude
sullen steruen ende luttel honich ende veel scapen
Als dat nuwe jaer compt opten donredach
dan salt een soet winter wesen ende veel waters
Ende een windighe vasten ende een droech
25 zomer ende een goet oest ende veel wijns ende
alle ander dinghes ghenoech
Als dat nuwe jaer comt opten vridach
dan salt een mistich winter wesen ende een
goede vasten Ende een starc zomer ende een goet
30 oest ende veel lude sullen coude hebben ende veel
scapen sullen bederuen op die zee ende veel sca31.
pen sullen steruen
Als dat nuwe jaer comt opten saterdach
dan salt een mistich winter wesen ende
35 een windighe vasten ende een droech zomer
ende een spade oest ende luttel wijns ende alle36.

(4)
(5)
(6)
(7)
31.
36.

+

51v

doorgeschrapt: ende win.
doorgeschrapt: dich.
doorgeschrapt: he.
doorgeschrapt: veel wijns ende seer veel froyts.
scapen: lees scepen.
spade: laat, of: lang.
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anders dinghes ghenoech ende veel husen
sullen bernen int jaer

Dialectkenmerken.
Voor een gedetailleerde bespreking van de taal van dit handschrift verwijzen we naar
Nat. pp. 166-175: we kwamen daar tot de conclusie dat een Zuid-Hollander een
Vlaamse Vorlage afschreef.

D. Handschrift.
Wij hebben het handschrift, dat zich in Dresden bevindt, niet kunnen raadplegen.
Voor een beschrijving (vooral van de inhoud) zie Lievens, nr 15, pp. 46-48, waaruit
we citeren: ‘papier, ± 1480, 10 bll.’.
Schrift: littera cursiva currens, in een mooie, vaste hand.

Tekst.
1

+

Als den jaers dach coemt
opden sondach zoe saelt sijn een
swaer wijnter ende een wijndich3.
ende goet coren sal sijn dat jaer
ende wele scape ende wele ander
5 beesten ende den wijn goet ende
lettel olien Item als den jaersdach
coempt opden maendach soe saelt
sijn ghemeine wijnter tijlijke8.
somer groet wonden wele waters
10 vechtijnghe van rijdderscape
+
ende verwandelijnge van prijncen wele
coningen selen steruen den wijn sal
goet sijn wele bien selen steruen
Item als den jaersdach coemt opden
15 dijsendach soe saelt sijn goet wijnter

3.
8.

+

10va

+

10vb

na wijndich is een woord vergeten: ofwel lente (zie U, 4), ofwel herfst (zie L, N).
ghemeine: gewone; tijlijke: geschikte.
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20

25

30

35

40

45

ende sate een nat somer ende wele16.
scapen ende ander beesten wele honechs
ende wele olien Item als den jaersdach
coemt opden goensdach zoe salt goet
tijt sijn ende wele wijns ende wele
appelen ende ander oeft goet somer
wele sieke lieden goet oegst
groten honger in menige stede
Item als den jaers dach coemt opden
donderdach zoe salt sijn tijlike
wijnter wele corens de beesten
seelen dier sijn wele waters27.
wele olien goet somer goet oest
ende in dat jaer salt geerne peys
sijn Item als den jaersdach coempt
opden vrijdach soe salt sijn tijlijke
wijntre quaet somer wele kijndre
seelen steruen(1) ertbeuinge
sal sijn wele scape selen steruen
wele olien sal zijn Item als den jars
dach coempt opden saterdach zoe
salt sijn wijndich winter mistich
soemer de tarwe sal hebben pijne
de wijn diere wele lieden seelen
hebben den cors ende wele lieden40.
selen steruen vanden corssen ende van
ander siecheden
Item het was een prophete te Jherusalem die gheheeten was osdrus hij
seyde dat god onsheere seyde ende tonde den kijnderen van(2) israel
hoe dat wederen soude ende ghescien in elc jaer biden lope45. vanden jare

16.
27.
(1)
40.
(2)
45.

sate: rust, vrede.
dier: duur, schaars.
doorgeschrapt: wat (?) wijn.
cors: koorts.
doorgeschrapt: isa.
wederen: een bepaalde weersgesteldheid hebben.
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Dialectkenmerken.
Deze tekst vertoont duidelijke Brabantse eigenaardigheden: se(e)len (passim); rekking
van i vóór n: wijnter (3, 8, 15, 26, 32), wijndich (3, 37), vechtijnge (10), kijnd(e)re(n)
(32, 44), prijncen (11); saelt (2, 7, 15).
Opmerkelijk is de veelvuldig voorkomende spelling w voor anlaut-v.

N. Handschrift
Arnhem, Rijksarchief in Gelderland, Hertogelijk archief inv. nr 8, XIV Libri, liber
I, fol. 47r.
De tekst is onvolledig: hij breekt af na de prognose voor Donderdag, de rest van
de bladzijde (± de helft) bleef blanco.
De overige inhoud van dit handschrift wijkt zeer sterk af van de hier medegedeelde
tekst: het bevat een groot aantal brieven, ordonnanties, inventarissen en
geschiedkundige stukken. Op f. 46v staat een lijst van 38 ‘ongeluksdagen’.
Schrift: 15o-eeuwse, verzorgde littera cursiva, met talrijke afkortingen.

Tekst
1. Et woenden eyn propheet Int lant van Jherusalem die lyet ons
beschryuen, woe sich die /1.
tyt ende weder van jare te jair schicken sall, Ind dat by den jairssdach /
Item Als die jairssdach koempt opten sondach, so salt lange wynteren,
zomer ind herffste wyndich /
Guede tyt van allen koern, mer wenych weytz ende luttell freutz, planteyt
van wynen /4.
5. vele jonger lude sullen steruen, voile dieffen sullen dan syn, Ind voile
orloech onder den fursten /
Item als hij koempt opten Maendach, so sall die wynter matich syn, die
lenten guet, die /
zoemer getempert, het sall voile waters syn, voile volckz sieck ende

1.
4.

woe = hoe.
weytz: gen. partit. van weit = tarwe.
freutz: gen. partit. van freut = fruit.
planteyt: overvloed.
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quellick konnen genesen /
Sterffte van beesten Orloghe ind sterffte onder den princen /
Item als hij koempt opten dynxsdach, so salt die wynter groot syn, die
lenten zere wyndich /
10. dye soemer natt ende voile onweders ende tempeste, die herffst droeghe,
luttel terwen /
Ind wenych wyns, voile volx sall haestlick steruen, voile schape sullen
verderuen, vele /
huyss bernen, honich ende olij sall waell geraken /
Item als hy koempt opten Goensdach sall die wynter starck syn, die zoemer
guet ende luttell wack /
die herffst getemperiert, voile sterfft onder den mannen.
dat koern sall guet werden, lutell wynss /
15. voile freutz ende olye, ende wenych zuyvell /
Item als hy koempt opten donersdach, so sall die terwe waell geraken ende
die appell ende peren ende der /
gelycken vrucht, die wynter natt, die leyntell wyndich, die herffst guet,
lettell honychz /17.
vele olij ende wass /

Dialectkenmerken.
Duidelijke Noord-Oostelijke (Gelders-Overijsselse) kenmerken: woe (1), ind (2, 3,
5, 11), voile (5, 7, 10, 11, 14, 15), salt (3.p.s.) (9), fursten (5), quellick (7), auslaut-z:
weytz (4), freutz (4, 15), volckz (7), honychz (17); verdubbeling van sommige
consonanten: sall (2, 6, 7, 13, 14, 16), jairssdach (2, 3), herffste (3, 10, 14, 17), lettell
(17), luttell (4, 13, 14), sterffte (8, 14), natt (10, 17), huyss (12), waell (12, 16), wynss
(14), zuyuell (15), appell (16), wass (17).
Vermoedelijk wijst ook het mv. dieffen (5) naar het N-Oosten.
Maar:
sullen (3.p.pl.) (5, 11), vele (11), ende (2, 4, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 18); ook wisselen
luttel- en lettel-vormen af, alsook terwe en weit; de lengte-aanduider is vaak i (y),
maar soms e.
De tekst vertoont dus overwegend Noord-Oostelijke kenmerken, is echter
vermoedelijk gecopieerd naar een westelijke (Vlaamse?) legger.

17.

leyntell: met l-dissimilatie uit n: lenten, en rekking van de beklemtoonde vocaal.
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H2.
+

1 Hoe dattet we / deren sel in elc jaer /
HEt was een propheet in / iherusalem geheten esdras die /
5 seide dat onse heer god ver5. / toechde den kinderen van /
iherusalem Hoe dattet wederen / soude in elken iaer Ende
dat / naden ganc vanden nyewen / 10 iaer /
Als die iaersdah / comt opten sonnen /
dach So selt wesen / een sachte winter Ende een /
15 groet achter winter15. / Een windige vasten ende /
wancke Ende lúttel froeyts17. / Ende wacke oest ende
luttel wijn /
+
Ende veel scapen Ende luttel / 20 honichs in dat iaer Ende /
vel beesten Ende veel nye / we maeren selmen horen /
van coningen ende van / princen Als die /
25 maen ontfanct opten / sonnendach in loumaent /
so sel die lenten wesen / seer wac Ende die somer /
wesen windich Ende co / 30 rens ende veel froys Ende /30.
men sel hebben veel be-(1) / taelgen in veelen steden /31.
Dat coren sel wesen / quaelijc geraect in veel /34.
+
35 steden ende dat vroyt mede / N. Item men sel veel vetaelgen36/37./
maken in dat iaer / Ende veel lantsheeren sellen /
varen heeruaert Die beesten39. / 40 sellen wel gheraken men /
sel veel wonders horen ende / veel nyemaeren van veel /
lantscappen Ende veel kindren / sellen steruen Ende
ueel pays /
45 selmen maken in dat iaer / Ende grote nijt ondert volct /
ende veel scapen sellen steruen / COmt dat nyewe iaer /
opten maenendach / 50 soe selt sijn gemeen winter /

+

92v

+

93v

+

94r

vertoechde: vertogen = op bovennatuurlijke wijze doen zien, openbaren als in een
visioen.
15. achterwinter: nawinter.
17. wancke: onvast.
30. froys: gen. met -t-syncope of assimilatie, bij froyt.
(1) b: verbeterd uit v.
31. betaelge: strijd.
34. qualijc geraect: mislukt.
36/37. *vetaelge: duidelijk met anlaut - v (ook in 74 en 99) = betaelge: strijd.
39. *heeruaert varen: een krijgstocht ondernemen.
5.
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+

tidelic somer Groot water / veel siecheden Vechtinge/
van ridderen Ver / wandelinge van princen /
55 Weninge van vrouwen / Coningen sellen steruen /
Die winselen worden57. / goet Veel bieen sellen /
steruen Oec selt sijn een / 60 mistege winter ende goede /
vasten Windichge somer / Een quade oest Luttel /
wijns Luttel froeyts / Veel scapen sellen steruen /
65 Als die maene ont / fanct opten maenendach /
+
in loumaent in dat iaer / sel wesen diertijt in veel /68.
steden Ende groten hetten69. / 70 onder die luden
Ende veel wij /
ven sellen steruen van kinde / Ende dat froyt sel wel
gheraken /
in dat iaer Ende sel geschien / veel vetaelgen van groten /
75 heren Ende inden somer sel gro- / te tempeest ende
veel siech /
heden Ende grote sterft Dinx /
onder den beesten dach /
Als dat nyewe iaer / 80 ingaet op den dinx /
dach Soe selt wesen grote / winter ende mistich Ende /
+(2)
mistich Ende een natte / somer Die herfst droge /
85 Dat corne wordt dier / Scapen ende ander besten /
sellen steruen Ende het / wort vreselijc met sce- /
pen te vaeren bider / 90 se Veel honichs Die /
wijn ende die oly wort / dier Veel wijfen sellen /
steruen Ende lutten froyts / Een goede vast ende /
95 windige somer Als / die maen ontfaet opten /
dinxdah in loumaent / Dan sellen weese gro- /
te vetalaege ende veel met /
+
100 nide Ende hartelijc selt100. / worden nyelt met orlogen /101.
Die winter sel sijn wel / getempert(3) Item inden /

+

94v

+

95r

+

95v

+

96r

winsel: voordeel, verdienste.
diertijt: hongersnood.
hette: eig. de hitte van een gevecht.
doorgeschrapt: vuc.
nide: woede in de strijd, strijdlust;
*hartelijc: eig. hardelike: streng, hard, wreed.
101. nyelt: vermoedelijk een bijvorm van nient (Mnl.W. 4, 2393) = te niet; ontstaan door
contaminatie met (ver)nielen? Cf. Mnl. W. 4, 2390, op niel.
(3) rt verbeterd uit mt.
57.
68.
69.
(2)
100.
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somer sellen gescien(4) tem / 105 peest Die bieen ende die /
beesten sellen ster veel ster-106. / uen Ende(5) oec selt dier /
tijt sijn van veel dingen / Ende grote hetten ende grote /
110 sterft ondie vrouwen van110. / kinde die somer dorge ende111. /
dat coren dier(6) Ende men sel / luttel vischen vaen(7)
indie / se Ende lutten wijns ende / 115 luttel froeyt /
+
Des woensdachs / Comt dat nyewe jaer / opten woensdach
so sel / wesen een goet tijt van /
120 hauere Ende veel wijns / ende veel aaes Ende wort121. /
goet comenscap te be-122. / driven Veel lúden sellen
sterúen beide man ende / 125 wijf Een sachte winter /
veel oly goede somer / Veel luden sellen siec /
worden van menysoen128. / Een goet oest Die /
130 herfst ghetempert / Een goet oest Die /
herfst getempert Lut- / tel honichs veel nye /
+
wes selmen horen Ende in / 135 sommigen steden groten /
honger Ende oec selt wesen / starcke winter swaere vasten /
Ende droge somer Ende vel / scapen sellen in dat iaer /
140 steruen Als die maen / ontfaet opten woensdach /
in loúmaent dan sel wijn / ende froeyt wel geraken /
Ende die vrieden sellen veel144. / 145 strijden onderlinge:
die win / ter sel wac sijn Veel ion- / ge lúden sellen steruen
in / dat iaer Ende die winter / heet ende goet: in die somer
150 / luttel(8) honichs ende veel /
+
husen sellen verbarnen(9) / Comt dat nyeiaer op /

+

96v

+

97r

+

97v

ondanks de volgende n draagt de laatste e een afkortingsteken voor n.
ster: moet geschrapt worden.
inlassingsteken (omgekeerde, spitse v).
ondie: lees: onder die.
dorge: metathesis van droge.
dier: r verbeterd uit?
vaen: hieruit (later) verbeterd: vagen.
*aaes: gewin.
comenschap: handel.
menysoen: buikloop.
vrieden: vermoedelijk is de afkorting voor n op de verkeerde e terecht gekomen, en
moeten we lezen vriende.
(8) luttel: de u draagt een afkortingsstreepje (horizontaal), dat wij hier oplosten als t.
(9) verbarnen: v' boven de regel ingelast.

(4)
106.
(5)
110.
111.
(6)
(7)
121.
122.
128.
144.
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ten donredach so is / die winter tidelic veel cor- /
155 ens Die beesten sellen / dier sijn veel appellen /
Luttel honichs: een win- / dichge lenten een goet /
somer Een goet oest ende / 160 een droge herfst Veel /
beesten sellen steruen / veel waters Veel olye /
Lúttel corens sel dan sijn / Gheruste ende paeys sel164. /
165 dan sijn Oec selt sijn / een droge winter droge /
+
somer ende veel wijns ende / lùttel froeyts Ende het sel /
len sijn veel goeder scapen / 170. Ende veel oude lúden
sellen /
steruen N. Als die maen / ontfaet opten dronredach /
in loumaent Dan sel / corn ende wel gheraken174. /
175 ende veel ander dingen mede / Dat vleys sel sijn dier /
Veel volcs sel steruen beide / ionc ende out Het sel veel /
waters sijn in die winter / 180 Ende grote torment
in die see /
Ende veel froeits ende ander / dingen Ende lúttel(10)
vleys /
sche sijn te crigen Vrijdach / Coemt dat nye iaer /
185 opten vridach so selt ti / delijc(11) winteren Ende een /
quaet somer en herfst / Terwe sel misse wijn /
sel worden goet Die / 190 kindre sellen steruen aert /
beueuinge sel sijn waer191/192. / ringe van conningen veel /
oly: veel scapen Dat ge / uogelt sel(12) dat iaer ster /
195 uen Ende oec selt wesen / droge(13) winter Droge somer /
ende goet oest Ende veel / wijns En lúttel froeyts /
+
ende luttel honichs Ende het / 200 sellen sijn veel goeder /
scapen ende veel ouder / lúden sellen steruen /
Als die maen ontfaet / opten vridach in loumaent /
205 In dat iaer selmen vechten / veel strijden Die somer /
ende die winter sellen droe / ch sijn Ende die lenten /

164.
174.
(10)
(11)
191/192.
(12)
(13)

+

98r

+

99r

*gheruste: rust, kalmte.
na ende ontbreekt een woord.
doorgeschrapt: f.
tidelijc: c verbeterd uit?
waerringe: waarschuwing.
doorgeschrapt: een haal.
aan droge vastgehecht: een haal.
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windich Die luden / 210 die baden sellen veel(14) /
drencken Luttel froeyts211. / selre sijn dat coren sel dier /
sijn Die wijn sel wel ge / raken Maer die ander /
+
215 dingen sellen dier we / sen in dat iaer Ende men /
sel veel vechten ende ver / slaen Die somer droge /
ende die winter Ende veel ion / 220 ger luden sellen
verdrenken /
Ende het sel wesen veel / wijns ende alle dinc sel /
wesen die Saterdach / Comt dat nyewe iaer /
225 opten saterdach So / selt sijn een windich /
wint ende mistich(15)227. / Quade lenten misselic228. /
somer genereert met229. / 230 veel tempeesten een /
+
droge herfst Tarwe / wort ghepijnt wijm232. /
wort dier Corsen sellen233. / oeck regeneren veel lúden234. /
235 steruen in dat iaer Oec selt / wesen groot water ende /
goeden oest Ende swaere / uasten ende ueel wijns /
Ende grote tempeest in / 240 die see Ende het sel sijn /
goeden tijt Ende veel huysen / sellen verderuen in dat /
iaer Als die maen / ontfaent opeten saterdach /
245 in loumaent so selt sijn / stormige winter Een /
+
waeynde vasten Ende die lu / den sellen gans ende248.
ghesont /

+

99v

+

100r

+

100v

(14) doorgeschrapt: d.
211. drencken: verdrinken.
(15) doorgeschrapt: Qat.
227. wint: lees: winter.
228. misselic: wisselvallig, veelsoortig.
229. genereert: genereren: verwekken.
232. ghepijnt: pinen: door zwoegen verkrijgen;
wijm: lees: wijn.
233. corsen: koortsen.
234. *regeneren: ontstaan door contaminatie met generen? Lees: regeren: heersen (intr.),
betekenis die het Mnl.W. 6, 1199-1201 niet geeft. Hierbij hoort wat Verdam noemt

248.

(ib., 1200) een ‘eenigszins vreemde glosse in Teuth.1 206: dach regierre dat is eyn
die van guden regimente is, dieteticus’, waarbij hij noteert: ‘dieteticus, eig. dagverdeeler,
hij die zijn tijd goed gebruikt?’. Met regiment wordt bedoeld: een ‘gezondheidsregimen’
zoals er sinds de oudheid vele in omloop waren, en die voorschreven hoe men over
zijn gezondheid kon ‘regeren’. Het eerste lid van dach regierre is waarschijnlijk te
wijten aan een verkeerde etymologie van dieteticus.
gans ende ghesont: gebruikelijke tautologie.
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sijn veel scapen sellen steruen / 250 Ende veel husen
sellen ver- /
barnen in dat iaer /

Bronnen.
Bij dit soort literatuur bestaat uiteraard weinig hoop op het ontdekken van de bron.
Indien we veronderstellen dat er een oertekst zou bestaan hebben, dan moeten we
eerst nog weten wáár die tot stand kwam. Volgens Böker (p. 223) waren de
karakteristieken van de Babylonische planetengoden eerder beperkt, en heeft de
hellenistische astrologie ze voor het eerst ‘mit zahlreichen Charakterzügen,
Körpereigenschaften, Attributen und mythischen Schicksalen verschwenderisch
[ausgestattet]’.
De afstand echter tussen deze Griekse teksten en onze Westelijke middeleeuwse
redacties is zo groot, dat er door tijd en ruimte heen onnoemelijk veel wijzigingen
aan toegebracht werden: 1) zoals reeds gezegd steunde de lekenastrologie niet meer
op een wetenschappelijke basis: de grootste willekeur werd dus mogelijk. Zo konden
sterrenwichelaars de gangbare voorspellingen gedurende het jaarverloop verifiëren,
sommige gebeurtenissen in tegenspraak met de prognose bevinden, en de tekst
aanpassen of aanvullen. 2) Bij het copiëren werd vaak van de ene dag op de andere
overgesprongen, waardoor telkens een nieuwe tak in de filiatie ontstond: cf. Boiss.,
waar aan de tekst voor ‘donderdag’ de laatste drie voorspellingen voor ‘vrijdag’
werden toegevoegd (veel wijn, oogkwalen, kindersterfte). 3) De vertalers of copiisten
interpreteerden hun bron soms verkeerd: cf. Mercati B formido infirmitatis en Mercati
C formidines, infirmitates (door verkeerd oplossen van afgekorte uitgangen?); Grieks
Kαρπ ς of Lat. fructus (door verwarring met frux) konden in de volkstaal allerlei
vertalingen krijgen: ‘ooft’, ‘groenten’, ‘koren’, ‘tarwe’, enz...; Pecorum wordt soms,
via een onduidelijke lezing, porcorum (of vice versa?): cf. Mercati A, op dinsdag:
porcorum interitus, Mercati B, ib.: pecorum interitus, wat in de vertaalde teksten
enerzijds ‘vee’ of ‘beesten’ geeft, anderzijds ‘zwijnen’; ook oves en boves worden
verward; in het Mnl. schepen en schapen (cf. U 31, waar de fout gemakkelijk kon
hersteld worden, dank zij de toevoeging ‘op zee’), enz...
Interessant is ook in dit verband de lezing in H2 193-195: Datgeuogelt sel dat iaer
steruen (eveneens in Mercati C), waar de meeste andere teksten hebben: ‘bijen
sterven’ (Duits: Eis D, Gotha; Latijn:
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Eis L, Mercati A, CPG 213; Frans: Meyer 2). Men is geneigd hieruit te concluderen
dat in de Latijnse bron aves gelezen werd i.p.v. apes. Maar een Griekse tekst (Boll)
heeft (weliswaar voor een andere dag): μελιττ ν α πτην ν δαι λεια(19), wat ons
noopt H2 en Mercati C als de juiste versie te beschouwen, tenzij de Griekse tekst een
hervertaling zou zijn uit het Latijn. Zo ontstaan, alleen voor dit punt, twee
verschillende groepen in de filiatie. 4) Sommige teksten waren het resultaat van twee
of meer ineengewerkte bronnen: cf. H2 en Eis. 5) Reeds zeer vroeg (o.m. bij Beda)
zien we een duidelijke poging tot verchristelijking van de heidense elementen, tot
een interpretatio ecclesiastica van de hellenistische bronnen: de dagnamen werden
gewijzigd naar kerkelijk gebruik in prima feria, secunda feria, enz..., waardoor het
rechtstreekse en uiteraard onscheidbare verband met de planetarische jaarregenten
schijnbaar opgeheven werd; de jaarsdag werd vervangen door het Kerstfeest (H4,
H5)(20); er was een zekere voorkeur voor het apocrief toeschrijven aan bijbelse figuren.
Het ligt dan ook voor de hand dat de versies hoe langer hoe meer gaan afwijken
èn van een hypothetische archetypus, èn onderling, waarbij sommige een
gemeenschappelijke kern bewaren, andere bijna geheel verschillend worden.
Niets bewijst bovendien dat oorspronkelijk de drie gebieden uit de Middeleeuwse
teksten (weerkunde, politiek, gezondheid) een geheel vormden. Het is best mogelijk
dat oude prognosen, aansluitend bij de iatromathematiek, aanvankelijk alleen maar
predicties gaven voor gezondheid, ziekte en dood, of, in rechtstreeks verband met
de meteorologie, exclusief weersvoorspellingen brachten. Waarschijnlijk echter zijn
de politieke vooruitzichten het uitgangspunt geweest van de nieuwjaarshoroscopie:
we vinden die reeds, lang vóór de Griekse invloed, in de Oosterse landen: ‘Nach
orientalischem Glauben wird das Schicksal eines Volkes von dem höchsten Gott am
Neujahrstag gesprochen’ (Gundel 1, p. 70).

(19) δα
λεια is natuurlijk het tegenovergestelde van wat in de andere teksten bedoeld wordt,
maar bij dit veel voorkomende verschijnsel van volledige tegenspraak moeten we hier niet
stilstaan.
(20) We zijn het niet eens met Eis die de Kerstgroep wil scheiden van de jaarsdaggroep (p. 25).
Er is geen fundamenteel verschil; de eerste is slechts een weinig belangrijke, verchristelijkte
variant van de tweede, die oorspronkelijk is.
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Hoe het ook zij, en of we al dan niet in deze vorm één enkele of drie ineengevlochten
teksten moeten zien, we stellen vast dat de overgeleverde versies onderling zelden
of nooit volkomen overeenstemmen. Daarvan hebben we, alleen al voor het Mnl.,
een goed voorbeeld, waar slechts voor de rijm-prognose schijnbaar een uitzondering
bestaat; schijnbaar, omdat hier vooral de (moeilijk te wijzigen) vorm succes had.
Het is dus niet de bedoeling een gelijkluidende bron te vinden, maar na te gaan
waar een gemeenschappelijke kern bestaat. Daarvoor hebben we de Mnl. teksten
punt voor punt gedetailleerd, en ieder van die punten vergeleken - onderling, en met
anderstalige redacties.

A. De Middelnederlandse teksten onderling.
Zoals te verwachten was, stemmen geen twee teksten volkomen overeen. Toch kunnen
we uit deze gedetailleerde vergelijking interessante conclusies trekken:
1. L (A, H1): stemt, hoewel enigszins uitvoeriger dan N, hiermee in grote mate
overeen. Voor de zondag verschillen ze slechts in één punt (winter), dat in N schijnt
te berusten op een foutieve lectuur:
1) paleografisch is een lezing lanc voor laue volkomen aanvaardbaar;
2) de versie van L wordt gestaafd door die van H2 en anderstalige teksten;
3) de prognose van N komt nergens elders voor.
Maandag: in N ontbreekt ‘oorlog op de Rijn’, maar hiermee staat L trouwens
helemaal alleen, en zonder Vorlage. Daar er nochtans in beide teksten sprake is van
strijd en dood van vorsten, kunnen we veronderstellen dat deze formule herhalend
gebruikt werd in L, en dan wellicht de tweede keer uit rijmnood aangevuld met een
plaatsbepaling? Dat de zomer ‘goed’ is in L, en ‘getemperd’ in N, maakt niet veel
verschil uit.
Dinsdag: hier is het onderscheid tussen beide teksten enigszins groter, maar
belangrijk is dat zij enkele omina uitsluitend gemeen hebben, wat weer op een nauwe
verwantschap wijst. We stellen hier ook een engere aansluiting vast bij H2.
Woensdag: ondanks enkele afwijkingen blijkt weer een hecht verband met N,
vooral voor de ‘zuivel’-predictie, waarvoor nergens een voorbeeld te vinden is. De
exclusiviteit van de ‘tijdingen’ deelt L met H2.
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Donderdag: de omschrijving in de tabel (‘herfst fel’) luidt in het handschrift: ‘groot
weder in de herfst’: wellicht is ‘groot’ ontstaan door verkeerde lezing van een legger
‘goet’; hierdoor zou deze volkomen alleenstaande formule verklaard worden, en zou
L aansluiten bij alle andere Mnl. teksten en een deel van de mogelijke bronnen.
Op enkele punten constateren we weer een verband, soms exclusief, met H2.
Vrijdag: een hele reeks voorschriften komen alleen in L voor. Met N kunnen we
niet meer vergelijken, aangezien die tekst afbreekt na Donderdag. Een viertal punten
(waarvan twee exclusief) deelt L met H2.
Zaterdag: hetzelfde geldt ook voor deze dag: er is een beperkte overeenkomst met
H2.
Er bestaat bijgevolg een enge verwantschap L - N, die op eenzelfde bron moeten
teruggaan.
2. U: de tekst van Uppsala is zeer beknopt en schijnt met de overige Mnl. versies
slechts een geringe connectie te hebben. In het handschrift werden opvallend veel
verbeteringen en doorhalingen aangebracht, wat ons enigszins wantrouwig zou
moeten stemmen t.o.v. de aandacht en de acribie waarmee de copiist te werk ging.
Bij nader inzicht moet dit wantrouwen echter geluwd worden: vele vooruitzichten
in U blijken in anderstalige teksten voor te komen (zie verder).
In Middelnederlands verband neemt U een grotendeels onafhankelijke plaats in,
waaruit we, bij ontstentenis van andere testimonia, voorlopig moeten afleiden dat
deze tekst een oorspronkelijke bewerking is van een nader te bepalen bron.
3. D: ook D hoort tot de beknopte versies, maar vertoont op menige plaats
overeenkomst met L en nog iets meer met H2, waarmee het enkele prognosen exclusief
deelt.
4. H2: is de jongste uitloper, in handschrift, van een traditie die reeds ± 200 jaar
vroeger een vrij ingewikkelde vorm vertoont. Het is dan ook geen wonder dat we
hier een soort van synthese krijgen, waarin we duidelijk ten minste twee
ineengevlochten, uiteenlopende versies onderscheiden. Hierdoor ontstaat menige
interne tegenspraak (bv. Maandag: ‘zomer gunstig’ en ‘zomer windig’; Woensdag:
‘winter zacht’ en ‘winter sterk’; Donderdag: ‘veel koren’ en ‘weinig koren’
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enz...), en tevens herhalingen (bv. Maandag: ‘weinig fruit’; Vrijdag: ‘veel schapen’).
Eén van die twee redacties schijnt tamelijk dicht bij die van L en N te staan, terwijl
de andere eerder aansluit bij U en vaak ook bij D. Het is een wijdloops mengelmoes
geworden, een soort van smeltkroes waarin niet alleen elementen uit al de andere
teksten te vinden zijn, maar tevens een reeks voorspellingen die nergens anders
voorkomen, en waarvoor drie verklaringen mogelijk zijn:
1) een onbekende bron: dit lijkt weinig waarschijnlijk, gezien het aantal
geraadpleegde documenten uit allerlei streken en periodes, maar blijft tenslotte
mogelijk;
2) corruptelen: ook dit is moeilijk te aanvaarden, omdat de afwijkingen te talrijk
en te duidelijk zijn; we mogen toch niet 23 formules als fout beschouwen;
3) oorspronkelijke interpolaties van een bewerker, op eigen bodem ontstaan.
Dit lijkt de meest aanvaardbare oplossing.
Wat de maan-jaarprognose in H2 betreft, deze vertoont slechts sporadische
overeenkomsten met de dag-jaarprognose. Het is moeilijk uit deze tekst iets af te
leiden, behalve dat hij weer uit ten minste twee redacties is samengesteld en dat dit
bizonder slordig gebeurde, met talrijke herhalingen (Vrijdag: ‘zomer en winter droog’,
‘velen zullen verdrinken’, ‘veel wijn’; Donderdag: ‘weinig vlees’; Zondag ‘veel
strijd’) en tegenspraak (Maandag: ‘veel koren en fruit’, ‘koren en fruit mislukt’;
Woensdag: ‘winter nat’, ‘winter heet en droog’).

B. Vergelijking met anderstalige teksten.
Heel wat elementen in de Mnl. prognosen duiden op een buitenlandse oorsprong:
het herhaald bespreken van de olie-oogst wijst wellicht op een zuidelijke herkomst;
de autoriteit Esdras is afkomstig uit de Babylonische sfeer; Nabuchodonosor (H1)
wijst naar Mesopotamië; het iatromathematische verband tussen astrale regenten en
bepaalde ziekten is eveneens Oud-Babylonisch (Boll 2, p. 134); hoofdzakelijk uit
Egypte stamt de voorspelling van oogkwalen (Boll 2, p. 135). Al deze, voor het
merendeel oeroude gegevens zijn vanuit het Middellandse-zee-gebied West-Europees
gemeengoed geworden.
In de hoop min of meer een gemeenschappelijke kern te kunnen bepalen en uit te
maken welke teksten het dichtst bij de Mnl. versies staan, hebben we een grondige
vergelijking gemaakt met Griekse, Latijnse, Duitse, Engelse, Franse en Provençaalse
redacties. Voor het
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Grieks en het Latijn hebben we ons niet willen vergenoegen met oude teksten, maar
hebben tevens laat-middeleeuwse prognosen gekozen, zoals die in omloop waren
tijden het ontstaan ervan in de volkstaal. Ook prognosen in verschillende volkstalen
werden bij dit onderzoek betrokken: zij kunnen of als rechtstreekse bron gediend
hebben, of naar een zelfde tekst vertaald zijn.
Voor deze vergelijkende studie beschikten we over een groot aantal teksten, zó
groot dat een keuze moest gemaakt worden, waarbij voor het Grieks uitgegeven
calendologia de voorkeur kregen. De jaarprognosen in het Latijn en in de volkstaal
werden vaak geraadpleegd op het handschrift of op een fotocopie, voor enkele werd
een bestaande editie gebruikt.
Aangezien we ons ten volle bewust zijn dat voor een definitief onderzoek alle
overgeleverde teksten moeten gebruikt worden, dit echter wegens materiële
moeilijkheden bijna niet te verwezenlijken is, delen we hieronder een lijst mede van
de verschillende calendogia waarvan het bestaan ons bekend is, en die voor een groot
gedeelte gesignaleerd worden in de geraadpleegde werken. De door ons gebruikte
teksten worden voorafgegaan door de afkorting waaronder ze in de vergelijkingstabel
voorkomen.

Grieks:
- M. Tischendorf, Apocalypses apocryphae. Leipzig, 1866, p. XIV.
- M. Zotenberg, Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale
XXIV (1883), p. 409: begin van hs. Paris, B.N., ms. grec de l'ancien fonds no
22, f. 277.
- Boiss. = Paris, B.N., ms. grec ancien fonds no 2286, ff. 110-111; ed. Boissonade,
186-187.
- du Cange = Cod. reg. 945; ed. du Cange, p. 548(21).
- Athene, Bibl. Publ., 1350 (19o), ff. 24-25; éd. Delatte, p. 151-2.
- Mü. 276 = München, B.S.B., Cod. 276 (14o); ed. Boll 1, pp. 126-127.

(21) Je tiens à exprimer ma grande reconnaissance à Monsieur le Professeur Marcel Hombert, de
l'Université de Bruxelles, qui a bien voulu m'aider à déchiffrer et à traduire ce texte
incroyablement corrompu.
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Latijn:
-

Beda = P. Migne, Patrologie latine XC, 951-2.
Heidelb. = Heidelberg, CP.G. 213 (15o), ff. 143r-144r.
Mü. 339 = München, U.B., 8o Cod. ms. 339, 108v.
Bamberg, LIII 38, 67r-68r: zelfde tekst als Beda.
London, B.M., Harley 3017 (10o), 63v-64: zelfde tekst als Heidelb.
Roma, Vaticana, Ms. Palat. lat. 235 (10o/11o), f. 39r.
Paris, B.N., Ms.lat. acq.nouv. 497 (15o), f. 78r.
London, B.M., Old Roy. 12 C.XII (14o), 86v.
Cambridge, U.B., H.H. 6.11, f. 67.
Montp. = Montpellier, Fac. Méd., ms. 301, f.lr en 105v. ed. Bouch., p. 133-5.
Urb. = Codex Urbinas lat. 1398 (15o), 19v-21r. ed. Gundel 3, pp. 226-228.
Erfurt, Cod. Ampl. 0.62b (141): twee verschillende teksten, een Kerst- en een
Nieuwjaarsprognose (f.185v).
Paris, B.N., Cod.lat. 6584 (13o), 35v.
Roma, Vaticana, Stift d. Kön. von Schweden, nr 567 (10o): Inc. geciteerd door
Hellmann, p. 59.
London, B.M., Cotton Tiberius AIII (± 1020), 36r (met Engelse glossen) =
Latijnse tekst van Beda.
Rouen = Rouen, A 454, f.261v; ed. Meyer 1, p. 88.
Bamberg = Bamberg, S.B., Cod. lit. 84 (14o); ed. Eis, pp. 68-69.
Bamberg, S.B., Cod. lit. 90 (14o).
Jun.83 = Oxford, Bodleian, Junius 83 (± 1253), f.10r; ed. Br.G., p. 368.
Oxford, Bodleian, Digby 75. } cit. Förster, p. 348.
Oxford, Bodleian, Digby 103. } cit. Förster, p. 348.
Oxford, Bodleian, Rawl. B 196. } cit. Förster, p. 348.
Oxford, Bodleian, Rawl. C 486. } cit. Förster, p. 348.
Oxford, Bodleian, Rawl. C 814. } cit. Förster, p. 348.
Oxford, Bodleian, Ashm. 345, f. 68r en f. 69r. } cit. Förster, p. 348.
Oxford, Bodleian, Ashm. 1393. } cit. Förster, p. 348.
London, B.M., Cotton Cleop. D IX. } cit. Förster, p. 348.
Göttingen, App. dipl. 16E. } cit. Förster, p. 348.
Mercati A = Roma, Vaticana, Palat.lat. 1449 (9o), 119v-120;
Mercati B = Roma, Vaticana, Lat. 248 (12o), 11v;
Mercati C = Roma, Vaticana, Lat. (15o), f. 156; ed. Mercati, pp. 77-79.
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- München, B.S.B., Cod.lat. 6382 (11o), f.42; begin medegedeeld door Eriksson,
p. 9.(22)

Duits:
- Wig. = Wigan, Bibl. Lindesiana, Lat. 105 (± 1310), 1r; ed. Priebsch, 338-339.
- Brem. 1 = Hs. Hannover, Staatsarchiv, A.A. 16 (anno 1332), ff. 41r-41v; ed.
Brem., pp. 40-41.
- Brem. 2 = Hs. id., ff. 71r - 71v; ed. ib., pp. 68-69.
- Heidelberg, Cod. Pal. germ. 226 (15o), 98v-99v.
- Utr. = Utrecht, ms.var. 414 (einde 14o), ff. 91r-93r; ed. Utr., p. 138.
- Mü. 825 = München, U.B., 4o Cod. ms. 825, 77v-78r: zeer beknopte versie,
nauwelijks iets meer dan weersvoorspellingen voor de vier seizoenen.
- Mü. 745 = München, U.B., 4o Cod. ms. 745, 148v-149r.
- Mü. 595 = München, U.B., 2o Cod. ms. 595, 47v-48v (begin van 1o dag
ontbreekt); Kerstprognose.
- Mü. 595bis = München, U.B., idem, 48v-49v; Nieuwjaarsprognose.
- Ith. = Ithaca, Cornell University, M2, 13r-v: zelfde tekst als Stockh.
- Stockh. = Stockholm, K.B., X 113, ff. 4v-5r; ed. Stockh., pp. 94-95.
- Mü. 398 = München, B.S.B., CGM 398, 29r-30r (anno 1435): combinatie van
Beda, Bamberg en Heidelb.
- Wien, Ser. Nova 262 (einde 14o), 1r-1v.
- Add. = London, B.M., Add. 17.987 (anno 1446), 114r-116r.
- Heidelberg, C.P.G. 214 (anno 1321) = oudste Duitse versie.
- Eis = Heidelberg, C.P.G. 557 (15o) 13r-14r; ed. Eis, pp. 66-68.
- Sammlung Eis, Cod. 54 (15o) 9r-10r: sterk gelijkluidend met vorige tekst.
- Gotha = Gotha, Chart. A 980, (± 1400), f. 168; ed. Björkman, p. XI.

Italiaans:
- Lucca, Capitolo, Cod. 500 (13o); ed. Mercati, p. 79 (fragment).

(22) Nog andere teksten bij: L. Thorndike and P. Kibre, A Catalogue of Mediaeval Scientific
Writings in Latin. Revised and Augmented Edition. London, 1963.
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- Paris, BN, Cod. lat. (nouv. acq. 299 (14o), 25r(23).

Spaans:
- Paris, B.N., Cod. lat. Par. (nouv. acq.) 299 (14o): begin bij Hellmann, p. 57.

Frans:
- Meyer 1 = Rouen, A 454 (Theol. 536), 247v-248v; ed. Meyer 1, pp. 84-91. Dit
is een Ezechiel -prognose; de volgende, sterk verwante teksten worden door
Meyer geciteerd:
- Paris, B.N., 12786. }
- Ashburnham Place, Appendix, 171 (onvolledig, einde ontbreekt) }
- Brussel, K.B., 10574-19585, 112v. }
- London, B.M., Old Roy. 12 C.XII (14o), f. 88. }
- Paris, B.N., fr. 837, f. 207: volledig gelijk aan Meyer 1. }
- ib., fr. 1555 (15o en 16o), f. 113: slechte tekst. }
- ib., fr. 15210, f. 77. }
- ib., fr. 25546, f. 139. }
- Paris, B.N., ms. fr. 25408: Esdras.
- Oxford, Bodleian, Ashm. 342, f. 28.
- Bartsch = Paris, B.N., ms. fr. 1745 (Provençaals); ed. Bartsch, pp. 315-316.
- Montpellier, Fac. Médecine, 435 (15o): proza-versie van Ezechiel.
- Oxford, Bodleian, Digby 86: Anglo-Normaans.
- Paris, B.N., fr. 25408, laatste folio.
- Paris, B.N., fr. 12786, f. 82v: Ezechiel.
- Cambridge, U.B., EE.1.1., f. 1.
- Cambridge, U.B., Phillipps 4156, f. 183.
- Meyer 2 = Cambridge, U.B., G.G.1.1. (141); ed. Meyer 2, pp. 323-325.
- Oxford, Corpus Christi College, 59, f. 116 = zelfde tekst als Meyer 2.

(23) We danken van ganser harte Collega Prof. Dr. L. Mourin, die zo vriendelijk was de taal, naar
het Incipit, te onderzoeken, en ons mededeelde dat het dialect vermoedelijk Oud-Venetiaans
is.
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Roemeens:
- Ms. Caster, Codex miscell., ff. 39v-41r (ca. 1750).
- Ms. Acad. Rom., Codex miscell. 1799 (ca. 1750), ff. 124-127.
Beide teksten zijn gelijkluidend; de laatste werd uitgegeven door M. Gaster,
Chrestomathie roumaine. Leipzig/Bucarest, II, pp. 58-59. De Roemeense versies
gaan terug op Slavische bronnen.

Engels:
- Jun. 23 = Oxford, Bodleian, Ms. Junius 23, (anno 1120), f. 148; ed. Cock. III,
p. 159-160.
- Assm. = London, B.M., Cotton Vesp. D 14 (12o), f. 75v; ed. Assmann, p. 369.
Zeer beknopte versie, stemt bijna volkomen overeen met Beda, maar heeft nóg
minder: voor sommige dagen wordt alleen een prognose voor de 4 seizoenen
gegeven.
- Oxford, Bodleian, Digby 88 (15o), f. 12b: Esdras.
- London, B.M., Cotton Tib. A III (± 1020), f. 39v.
- London, B.M., Harley 2252 (15o) 153r-v: twee verschillende rijmprognosen;
ed. M.A. Denham, A Collection of Proverbs and Popular Sayings relating to
the Seasons. 1846, pp. 69-72.
- Oxford, Bodleian, Ashm. 189, f. 210r = identiek met tweede tekst van vorig
handschrift.
- Oxford, Bodleian, Digby 88, f. 77 (15o): Kerstprognose.
- Oxford, Bodleian, Ashm. 393, f. 36.
- Ib., Ashm. 1447, f. 39r.

Bij deze vergelijking werden de teksten zo weinig mogelijk geïnterpreteerd, m.a.w.
varianten die duidelijk op eenzelfde oorsprong teruggaan (bv. verschillende
benamingen voor graangewassen) werden niet volkomen gelijkgesteld. Het is nochtans
vaak moeilijk te oordelen over een eventuele gelijkschakeling in de geest van de
vertaler / bewerker / copiist: bv. de vertaling van lat. fructus, gr. Kασπ ς is ‘droge
zomer’ hetzelfde als ‘aestas bona’, of is de bedoeling pejoratief, d.i. ‘dor’? Mogen
we ‘goede wijn’ gelijkstellen met ‘veel wijn’, ‘zachte winter’ met ‘warme winter’?
Waar het om lichte schakeringen ging hebben we tot overeenkomst besloten, in
twijfelgevallen het teken ± gebruikt.
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[Noot van de redactie: de tabellen op p. 250 tot 264 zijn niet weer te geven. De
redactie verwijst de lezer naar de scans op de website.]
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Conclusie.
Het is overbodig bij deze vergelijking een gedetailleerde commentaar te geven: de
tabel spreekt voor zichzelf, en wijst overduidelijk op onnoemelijke verwarring,
afwijking, corruptie en interpolatie in deze soort literatuur. Voor geen enkele van de
Mnl. teksten werd een rechtstreekse bron gevonden. Treffender is nog dat we in de
volledige gamma slechts uiterst zelden twee overeenstemmende versies vinden (zoals
bv. Stockh. en Ith.; Harley 3017 en Heidelb.). Hoe meer teksten we bij dit onderzoek
betrokken, hoe meer het totale gebrek aan uniformiteit tot uiting kwam. Hieruit dient
afgeleid te worden dat het aantal in omloop zijnde redacties enorm was, en bijgevolg
het aantal thans ontbrekende tussenschakels eveneens.
Een andere vaststelling is dat, hoe verder we ons chronologisch verwijderen (naar
de Oudheid toe) van de Mnl. teksten, hoe minder talrijk de punten van overeenkomst
zijn. Dit noopt ons tot het besluit dat de Mnl. versies, zoals ze hier overgeleverd zijn,
niet op oudere middeleeuwse teksten steunen, maar tamelijk recent ontstonden. Het
is echter niet mogelijk tot een meer begrensde datering te komen. De oudste Duitse
tekst dateert van 1321, de oudste Mnl. van ± 1380.
Bovendien doet de vergelijking van de Germaanse teksten onderling beslist geen
opvallende eenvormigheid uitkomen; de Mnl. traditie schijnt meer in Lat./Romaanse
bodem te wortelen dan in Duitse; nog geringer is de overeenkomst met de Engelse
calendologia. De stelling van Bauer schijnt hier, althans gedeeltelijk en voorlopig,
bewaarheid te worden(24).
De volgende grote lijnen komen naar voren:
L: de Griekse redacties bieden weinig identieks; de meest verwante Latijnse teksten
zijn: Mercati A, B, C (vooral C: 15o-eeuws!), Heidelb. (15o), Bamberg (14o) en
Montp. (de codex is 10o-eeuws, maar het calendologion werd later toegevoegd), die
bijgevolg ook onderling verbonden zijn; de Duitse vertonen iets minder overeenkomst,
maar de meeste gemeenschappelijke punten treffen we aan in: Utr. (eind 14o),

(24) p. 122: ‘Eine dritte [Schwierigkeit] sehe ich in der allzu unumschränkt verfochtenen These,
dass das Abendland, soweit es sich auf antike Ueberlieferung stützt, eine Kultureinheit
darstellte. So überblickt der letzte Herausgeber von Bolls Sternglaube die hierher gehörenden
Motive in dem einen Kapitel “Die lateinische Astrologie des Mittelalters”, das eine Scheidung
nach Nationen glaubt entbehren zu können.’

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1971

266
Add. (1446), Eis (15o) en Mü. 745 (15o).
U: is ook hier, net zoals t.o.v. de Mnl. versies, een speciaal geval; de overeenkomst
met een of andere tekst is nooit constant, en verandert van dag tot dag. Toch lijkt U
af en toe wel iets meer te steunen op Beda (vooral Maandag en Donderdag).
D: zou kunnen beschouwd worden als een soort synthese van gemeenschappelijke
kenmerken, waarbij nu eens overeenkomst bestaat met Lat.-Romaanse teksten, dan
weer met Griekse of Duitse.
N: daar N grotendeels aansluit bij L vertoont het een zeker verband met de aldaar
besproken teksten.
H2: als combinatie van ten minste 2 prognosen maakt H2 een vergelijking niet
eenvoudig, omdat we hier eigenlijk naar twee bronnen op zoek moeten gaan. Het
resultaat is teleurstellend, vermoedelijk vooral omdat beide teksten in H2 niet nà
elkaar, maar in elkaar verwerkt werden. Toch merken we voor een groot gedeelte
een belangrijke overeenkomst met de 3 Mercati-calendologia, terwijl de laatste punten
in H2 meestal alleen blijken te staan. Mogen we hieruit afleiden dat deze een
oorspronkelijke interpolatie zijn?
Als mogelijke uitlopers van de rechtstreekse bronnen schijnen dus in aanmerking
te kunnen komen:
Grieks: vooral Boiss., soms ook du Cange;
Latijn: Heid., Montp., vooral de drie Mercati-teksten, waarbij op te merken valt
dat de combinatie Beda ± Mü. 339 vaak een bijna volledige Vorlage biedt: deze
vullen elkaar op allerlei punten aan en lopen haast nooit samen;
Duits: de meeste overeenkomst vertoont Add., eng verwant met Utr. en Eis;
Frans: de Franse teksten leverden niet veel resultaat op; Meyer 2 bevat méér
gemeengoed dan Meyer 1 of Bartsch, maar een rechtstreeks verband komt niet tot
uiting;
Engels: deze staan blijkbaar apart, met slechts schaarse gemeenschappelijke
elementen. De Engelse calendologia zijn vermoedelijk, los van het vasteland, en véél
vroeger(25), ontstaan in een beknopte vorm (cf. Beda), waarna zij zich onafhankelijk
ontwikkelden en uitbreidden tot een min of meer geïsoleerde traditie.

(25) Oudste Engelse tekst: anno 1120; oudste Duitse: anno 1321!
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Schouder aan schouder speurtochten in de poëzie van de dichters
van 't Fonteintje
door Pieter G. Buckinx Lid van de Academie
Wanneer een dichter voorgoed afscheid van ons neemt, krijgt zijn werk plots een
nieuwe dimensie en een diepere betekenis. Zijn verlangen naar het geluk, maar ook
het levensdrama waaraan niemand ontkomt, weerspiegelen zich duidelijker en intenser
in alles wat hij geschreven heeft. Niet zonder ontroering herleest men zijn gedichten,
men verdoezelt zelfs de gebreken en bijna ieder woord krijgt een accent van
menselijke waarachtigheid en poëtische intensiteit.
Vier dichters, die door een jarenlange vriendschap met elkaar verbonden waren,
zijn ons vrij spoedig na elkaar ontvallen: Richard Minne (1965), Maurice Roelants
(1966), Karel Leroux (1969) en Reimond Herreman (1971).
Hun nobele vriendschap heeft mij steeds geboeid: zij was gebaseerd op een
gemeenschappelijk artistiek inzicht, op levensoptimisme, op ironie en op een ruimheid
van denken, die ieders levensopvatting eerbiedigde.
Deze vriendschap was ontstaan in de normaalschool te Gent, waar Maurice
Roelants, Karel Leroux en Reimond Herreman hun literaire proeven uitwisselden.
Dat deze proeven de neerslag waren van een onverdeelde bewondering voor Karel
van de Woestijne, daarvan getuigen de verzen die in 1914 in een bescheiden bundeltje
dat Eros getiteld werd, door Roelants en Herreman, onder de schuilnamen Maurice
Minne en Raymond Vere gepubliceerd werden. Tijdens de eerste wereldoorlog
hadden zij zich te Brussel gevestigd, waar de vriendschapsbanden nog nauwer werden
toegehaald en zij hun onverminderde bewondering voor Karel van de Woestijne
bleven betuigen. Roelants en Herreman koesterden grootse plannen en droomden
van een Vlaamse uitgeverij in de hoofdstad. Zij bundelden, eveneens onder
pseudoniem, drie vrij onbelangrijke toneelstukken, die onder de titel ‘Verwachtingen’
door De Troyer te Koekelberg uitgegeven werden.
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Er hing echter na de bevrijding storm in de lucht. In de literaire republiek werden
gezaghebbende grootheden neergehaald. Het poëtische geprevel moest de plaats
ruimen voor de opstandige kreet en voor de humanitair gerichte gemoedsuitbarsting.
Het individualisme en ook de oude, beproefde vormen hadden afgedaan. Profetische
bezweringen, leuzen en slagwoorden moesten de opstand voorbereiden van de door
de oorlogsgruwel neergedrukte mensheid. Op het puin van de oude waarden zou een
nieuwe wereld worden opgebouwd.
Ook de Vlaamse expressionisten, die na de wapenstilstand aan het woord kwamen,
zouden zo goed als alles wat naar het traditionele zweemde, hooghartig de rug
toekeren en in luidruchtige manifesten naar een grondige hernieuwing streven van
de literatuur, voornamelijk van de poëzie. Toen in 1921 de modernisten de hoogste
toon voerden stichtten Maurice Roelants, Richard Minne, Raymond Herreman en
Karel Leroux het minuscule maar fraai gepresenteerde tijdschriftje, dat zij in alle
bescheidenheid 't Fonteintje noemden maar dat als een reactie bedoeld werd op de
buitensporige vormexperimenten van de expressionisten. De zenuw of de schakel
die de Fonteiniers met een rijk verleden verbond, kon niet zonder schade doorgesneden
of verbroken worden. Niet in polemieken of manifesten, maar uitsluitend door hun
creatief werk wilden zij hierop de nadruk leggen.
Jan van Nijlen, die later een kleine bloemlezing uit hun werk samenstelde, getuigde
in zijn inleiding: ‘Deze vier jongelingen is een gave gemeenzaam: zij zijn niet ontbloot
van gezond verstand. Dat is in deze tijd van anarchie niet zo alledaags. Zelfs niet bij
dichters’.
En verder: ‘Hun lied onderscheidt zich van dat hunner voorgangers door een toon
die men zelden in de Vlaamse poëzie waarnam, een toon van zachtzinnige, soms
enigszins weemoedige ironie. Althans op vele plaatsen. Dat is een eerste stap op de
sedert lange tijd verlaten weg die naar het classicisme leidt. Het bewijst dat deze
dichters streven naar evenwicht en niet naar een ten koste van alle andere
hoedanigheden veroverde orginaliteit’.
Aanvankelijk volgden deze vier dichters het spoor van de Van Nu en Straksers,
om zich later veeleer te richten naar de Franse fantaisisten. Hoewel zij als epigonen
van Karel van de Woestijne beschouwd werden, toch kan het niet ontkend worden
dat zij gaandeweg een eigen klank hebben laten horen in de Vlaamse poëzie. Zij
bleven trouw aan de traditie, om de vormhernieuwing bekommerden zij zich niet.
‘Het gevolg was, schreef André Demedts, dat zij als de overlevenden van een vroegere
tijd behandeld en voorbijgezien werden.
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Schijnbaar verdroot het hen niet. Zij lieten alle verwijten over zich heengaan,
ontweken stelselmatig elk zwaarwichtig betoog en kwamen slechts in het veld om
een vlugge speelse aanval te beginnen of met een ironische glimlach een slag te
ontwijken’.
‘'t Fonteintje’ heeft slechts drie jaar bestaan. Het verdween in 1924. Het wilde
geen hernieuwing brengen, het was een waarschuwing. Een protest tegen de
drukdoenderij.
De markantste persoonlijkheid van de groep was Richard Minne, die trouwens het
eerst in bredere kring de aandacht op zijn werk wist te vestigen en ook spoedig tot
Noord-Nederland doordrong. Hij was een rasechte Gentenaar - Van zijn jeugd af
heeft het typisch karakter van de Arteveldestad haar stempel gedrukt op zijn
geestelijke ontwikkeling. Alhoewel zijn oeuvre weinig omvangrijk is, toch getuigt
het van een eigen persoonlijkheid: achter een soms spottende glimlach verbergt
Minne het bijtend, uit ontbering en onmacht ontstaan gevoel van deernis en
opstandigheid, dat de geboren Gentenaar kenmerkt. Richard Minne beschikte over
een dartel talent, dat hem toeliet enkele eenvoudige, volkse, scherp-sarcastische,
maar altijd boeiende verzen te schrijven.
De titel van zijn enige dichtbundel ‘In den zoeten inval’ geeft duidelijk het klimaat
weer waarin deze verzen zich bewegen: achter dit aanlokkelijk uithangbord verbergt
zich een eenvoudig, maar gekneusd en opstandig man, die ondanks zijn soms bijtende
ironie, frisse en tintelende verzen schrijft met een sterk gevarieerde ritmische zwier.
Maar achter de woorden die hij bespeelt als ‘de vedelaar met zijn gesprongen snaar’
trillen de ontroering en de weemoed om alle onrechtvaardigheden en om alles wat
verloren gaat. Hoe Richard Minne deze ontroering en deze weemoed ook trachtte te
verbergen achter zijn speelse ironie, nu en dan, als hij de onderstroom van het
menselijk leed hoorde en ook zijn eigen eenzaamheid herkende, dan brak een gevoel
van deernis door de ijskorst, even heftig als in zijn sarcastische verzen. Zo in het
gedicht ‘Verweer tegen de winter’ een van de gaafste gedichten die Minne geschreven
heeft.
Gij land van sneeuw en snerpend ijs,
wat heb ik van u te verwachten?
Boven het bos begint de reis
der witte maan door al de nachten
en 't is alsof de stilte kraakt.
In uwen grond, onder de zoden,
liggen huivrend mijn goede doden
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terwijl mijn zieke ziele haakt
aan iedren droom, o Abisag!
gij die daar rust onder de tente
in 't roze gloren van den dag.
Waarom, gij land van snerpend ijs,
brengt gij uw zoon zo van de wijs
en zucht ik altijd naar de lente?

Hij zong niet voor de toekomst, hij zong voor het heden, heeft hij gezegd. Hij wist
dat er aan hem geen rechte kant was, maar als hij door zijn dichterlijke sensibiliteit
onweerstaanbaar naar de zonkant getrokken werd, dan kreeg zijn vers een religieuze
intensiteit, die ons laat vermoeden dat hij dieper getroffen werd door de simpele
taalkracht van Guido Gezelle dan door de taalpracht van de innerlijk verscheurde
Karel van de Woestijne.
Ik ben, o Heer, niet van dat hout
waaruit ge uw heiligen snijdt,
ofschoon gij duizendvoud
in mij verstrengeld zijt.

‘Er zit in dat werk stof voor psychologen, getuigde Jos de Haes, want het moet een
boeiende bezigheid zijn verklaringen te zoeken voor het feit dat een man nu eens de
warme of gekneusde plekken in hart en ziel toont, in een korte opwelling van
losbrekende jubel of allerkwetsbaarste melancholie, om ze daarna te verbergen en
te negeren achter groteske maskers, of onder het pantser van een agressieve brutaliteit,
en ze tenslotte geheel onder een poëtisch stilzwijgen te bewaren’.
Richard Minne overleed op 1 juni 1965. Nog geen jaar nadien, op 25 april 1966,
ontviel ons Maurice Roelants. Hij had maar pas zijn zeventigste verjaardag gevierd.
Met hem verdween een van de belangrijkste letterkundigen van de generatie die na
de eerste wereldoorlog aan het woord kwam. Niet vooral als dichter, maar als
romanschrijver heeft hij bijgedragen tot de hernieuwing van de Vlaamse literatuur.
Met ontroering herlas ik na zijn overlijden de laatste strofe van een gedicht dat hij
mij drie jaar tevoren gezonden had:
Het zij zo. Ik ga. Nu de blik niet keren.
Wat een rust, de sneeuw, voor een laatste reis,
in een stalen nacht, zonder angst of begeren:
aan 't firmament staat Gods melkweg van ijs.

En als opdracht had hij eraan toegevoegd:
blijf gij moedig en fier het lot ondervragen, ik
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mag meer onthecht, want zoveel ouder,
een streep onder de rekening zetten.

Evenals Minne was ook Roelants een geboren Gentenaar. Maar hoe heel anders is
beider poëzie en beider evolutie geweest. Men kan zich afvragen of Minne niet louter
toevallig in de redactie van het tijdschriftje terecht gekomen is? Want evengoed als
bij Gaston Burssens, bij wie hij dichter aanleunt, had zijn ontwikkeling een andere
koers kunnen nemen. Zijn poëzie heeft weinig raakpunten met die van Roelants, die
trouwens uit ander hout gesneden was. Niemand heeft hem treffender getekend dan
Albert Westerlinck toen hij schreef: ‘Hij is een wijs vitalist en een glimlachend
stoïcijn. Een vitalist zonder dronkenschap, een stoïcijn zonder verstarring. Of zo ge
wilt, een verzaker met de glimlach, een genieter met maat’.
Roelants debuteerde in 1915 met ‘Eros’, in 1918 gevolgd door ‘De kom der
loutering’. In deze verzen trilt duidelijk zijn bewondering na voor Karel van de
Woestijne. Het duurde echter tot 1930 eer de bundel ‘Het verzaken’ verscheen waarin,
naast een kleine keuze uit de vorige bundels, slechts 34 nieuwe gedichten opgenomen
werden. Uit deze titel kon afgeleid worden dat Roelants voorgoed afscheid van de
poëzie genomen had en dat hij zich voortaan uitsluitend aan het proza zou wijden.
Met ‘Komen en Gaan’ immers had hij reeds als prozaschrijver een grote faam
verworven, terwijl hij als dichter door de expressionisten van meet af aan op het
achterplan gedrongen werd. Dat Roelants het als dichter niet opgegeven had was
echter duidelijk. Getuigde hij zelf niet, dat er voor hem niets is dat boven de directe
zelfbelijdenis gaat, tenzij naderhand het toesnoeren van de lippen, het zich resorberen
van de schoonste gevoelens en gepeinzen in een gouden stilte? Het verlangen naar
het geluk, dat aan al de werken van Roelants een sterk-persoonlijk karakter verleent,
is immers een bij uitstek lyrisch motief, dat niet alleen heviger en intenser, maar ook
vollediger en directer tot uitdrukking kan worden gebracht in het gedicht dan in de
roman. Reeds van in zijn jeugd is dit geluksverlangen, naast het onbestemd verlangen
naar de dood, het thema geweest dat Roelants tot het schrijven van zijn zuiverste
werk heeft geinspireerd. Het spelen met de doodsgedachte erfde hij van Karel van
de Woestijne maar diens tragische gespletenheid, het merg van zijn poëzie, werd bij
Roelants een zich vaak herhalend verlangen naar blijdschap en geluk, naar
geborgenheid en stilte.
Aan uwen boezem einden alle tochten,
mijn vrouw, die mij met God en mens verbindt.
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Altijd ontboeid en nimmer vrijgevochten,
troost zich mijn ziel aan u en aan ons kind.
Met u en bruine herfst in dezen huize,
de appels geblonken op de schouw, in rij,
wachtende boeken, vuur en vlammend suizen,
is 't hart, hoe droef ook, toch onzegbaar blij.

De verzen die in ‘Het Verzaken’ voorkomen zijn gevoelsuitstortingen en
overpeinzingen over het leed, de liefde, het geluk en de vergankelijkheid van de
dingen.
Ook in de zeventien gedichten die Maurice Roelants in 1947, (bijna twintig jaar
na Het Verzaken onder de titel ‘Pygmalion’ bundelde, heeft hij op heviger wijze dan
vroeger dit geluksverlangen uitgebeeld. Dit lang gedicht is inderdaad een ode
geworden aan de liefde en het geluk, met hier en daar, onder de indruk van de
oorlogsomstandigheden, een donker kreunen om de woeste belaging van de mens,
die niet geboren werd om te haten, maar om God en zijn schepping lief te hebben.
In deze ode, waarin de dichter zich achter de Pygmalionfiguur verschuilt, ten einde
aan zijn lyrische vervoering de volste uitdrukking te kunnen geven, roept hij de
symbolen en motieven op van het geluk, dat hem als in een roes bedwelmt.
Aan deze oorspronkelijke cyclus heeft Roelants nadien onder de titel ‘De lof der
liefde’ een tweede en derde cyclus toegevoegd: ‘Aphrodite op aarde’ en ‘Wat het
orakel weet’ - Elke cyclus bevat zeventien gedichten van drie vierregelige strofen,
wat er duidelijk op wijst dat het hele gedicht planmatig werd opgevat en uitgewerkt.
Kunst is, naast de menselijke aandrift en de geestelijke spanning, ook vooral een
kwestie van ordening, evenwicht en beheersing. De geestdrift, het levensgevoel en
de geestelijke spanning krijgen slechts hun volste betekenis als zij door de
taalschepping en de vormkracht van de dichter tot schoonheid omgeschapen worden.
Dat Maurice Roelants in ‘De lof der liefde’ een poging gedaan heeft om een sterk
harmonisch geheel te scheppen is duidelijk. Vooral in de eerste cyclus is hij daarin
geslaagd. Hij betuigde zich hier als de bedreven ambachtsman, de literaire architect,
die uit zijn felle gemoedsbewegingen verzenreeksen opbouwt en ze met weelderige,
soms barokke fiorituren versiert. Zelfs als het bouwmateriaal bijna is opgebruikt
weet hij nog een eigen stijl aan zijn vers te geven. Ik weet het wel, er komen in ‘De
lof der liefde’ ook minder geslaagde, ietwat overladen verzen voor, maar daarnaast
bevat deze bundel vele prach-
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tige, volle strofen, waarin de ontroering en de vormkracht van de dichter tot een
harmonische eenheid zijn uitgegroeid. Zoals in volgend gedicht, dat een duidelijk
beeld geeft van wat Roelants hier bereikte:
De zilverwilg vol meel trilt in zijn grijs geblaarte,
dat zacht is als de duif bij zeer bleek parelmoer.
Ook in mijn hart is 't stil, vloeit olie en straalt klaarte,
nu ik dit ledig uur niet opgezweept beroer.
Ik leef immers uit u sinds ik u heb getogen,
ik schiep een vuur, het vuur heeft mij mijn gloed onthuld
gij brandt uw merk in mij, mijn licht brandt in uw ogen,
wat u vervoering schenkt, daar ben ik van vervuld.
Wat zou ik dan beangst aan wind en wolken vragen
naar een vaag teken dat ons lot verbonden blijft?
Hoe licht lijkt soms de doem verminkt de last te dragen
van liefde die ons schendt maar bloedig schoon beklijft.

Zes maanden voor zijn dood publiceerde Roelants zijn laatste dichtbundel ‘Vuur en
dauw’, waarin weer spontaan het gevoel doorbreekt en de gedachte aan de dood bijna
voortdurend aanwezig is. Daardoor kregen deze verzen een ongewone diepte en
warmte. Roelants droeg deze bundel op aan Reimond Herreman, Karel Leroux en
de reeds overleden Richard Minne, als herinnering aan ‘een geheel leven
broederlijkheid’. Met dit ultiem gebaar heeft hij in zijn laatste levensmaanden, toen
sommigen hem griefden en kwetsten, de trouwe vriendschap bevestigd die de vier
redacteurs van het tijdschriftje, over alle ideologische grenzen heen, met elkaar
verbond.
Drie jaar na Roelants overleed Karel Leroux. Hij heeft zich steeds op het achterplan
gehouden. Slechts na herhaald aandringen kon men hem ertoe bewegen een van zijn
gedichten of verhalen in een tijdschrift te publiceren. Hij is trouwens nooit een
veelschrijver geweest. Hij was meer een stille genieter van het leven en de schoonheid,
dan een dynamisch dichter. In 1917 verzorgde zijn vriend Maurice Roelants de
uitgave van de eerste dichtbundel van Leroux ‘Van het beginsel des Levens’. Al
publiceerde hij nadien nog gedichten in tijdschriften en bloemlezingen, tot een nieuwe
dichtbundel kwam het niet meer. De zeldzame gedichten die wij van hem bezitten,
getuigen van een poëtische sensibiliteit, die de zuivere dichter verraadt. Zij zijn
gekenmerkt door een aristocratische eenvoud en een milde
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aandacht voor het leven. Zijn beste gedicht ‘Albast van haren leest’ dat in geen enkele
bloemlezing ontbreekt, is karakteristiek voor de sobere en eenvoudige wijze waarop
Karel Leroux uitdrukking wist te geven aan de gelukservaring, die naast de nobele
weemoed, die diepere ondertoon vormt van zijn poëzie.
Albast van haren leest,
zou er volmaakter lijn
naar stof of naar den geest
ooit de uwe kunnen zijn?
Wie zegt mij waarin 't meest
aan goddelijken schijn
belichaamd is geweest:
in deze lenden fijn,
in deze welige weelde,
heup der antieke beelden,
in dezen buik zo rein,
dat hij voor wie hem vonden
in marmer, en geschonden
van Venus zelf zou zijn.

Reimond Herreman, de laatste van de vier vrienden, is ons dit jaar ontvallen. Hij
stond hier te Wulveringem, twee jaar geleden, op deze plaats, om zijn herinneringen
op te roepen aan Karel van de Woestijne. Ik zie nog dat zijn ogen vochtig werden
toen hij zijn lezing aanving. Hij was een nobel en gevoelig man.
Al debuteerde hij op achttienjarige leeftijd met het bundeltje ‘Eros’, hij was
vijfendertig jaar oud toen zijn eerste belangrijke dichtbundel ‘De Roos van Jericho’
verscheen. Wie deze bundel thans herleest wordt nog steeds getroffen door de dartele
en ironische toon van deze verzen. Zoals in de beste gedichten van Richard Minne
sluit deze dartele ironie bij Herreman een meer tragische, of weemoedige kijk op het
leven echter niet uit en vaak treft ons de diepere ontroering, die achter de schijnbaar
gemoedelijke woorden trilt. Herreman heeft echter een afkeer van alle sentimentaliteit,
die hij dan ook achter een zachtmoedige spot verbergt. Zoals in volgend vers, waarin
hij met een glimlach de herinnering oproept aan zijn jeugd:
Ik, bij koeien grootgebracht,
droomde wakker elke nacht
van paleizen met prinsessen,
die om prijs hun zwarte tressen
voor mijn weiger aangezicht
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deden wiegelen van licht.
Had ik er één uitverkoren,
moest zij gauw mijn mismoed horen,
dat ik al haar moeskens moe
weer verlangde naar mijn koe.

Eenzaamheid en weemoed vormen de ondergrond van dit ironisch spel. Achter de
doodgewone speelse woorden schuilt een verborgen verdriet. Men raadt de droefheid
achter de glimlach; de speelse fantasie en de spot worstelen met de pijn:
Zij zaten samen voor een gouden glas,
vroeg in de ochtend, aan een koel terras.
Zij dronken niet; tenzij elkanders ogen,
met blikken die - zo bitter jong - niet logen,
en spraken niet: de taal der liefde was
hun vreemd of geen van beiden boeken las.
Zij keken mijn kant uit en zagen niet
hoe spot in mij worstelde met verdriet.

Maar er komen in ‘De Roos van Jericho’ ook reeds gedichten voor die op een dieper
graven naar het geheim van het bestaan wijzen.
De tweede, nog belangrijker dichtbundel van Herreman ‘Het helder Gelaat’ werd
in 1938 bekroond met de driejaarlijkse Staatsprijs voor poëzie. In deze bundel die,
naar het woord van Dr. August Vermeylen, onder het allerrijpste van de hedendaagse
kunst te rangschikken valt, graaft Herreman nog dieper naar het wezen van de ziel
en naar de raadsels van leven en dood. Het ironisch spel maakte plaats voor een
ontroerende verinnerlijking en een vergeestelijking van het gevoel. De dichter verbergt
zich niet meer. Daardoor kreeg zijn vers een directer en oprechter klank. De weemoed
om het verlies van de jeugd en de droefheid om het vergaan van de dingen knagen
aan dit gevoelig, steeds naar geluk strevend hart, dat tenslotte berusten zal in het
besef van onze vergankelijkheid, maar dat uit dit besef de wijsheid heeft gepuurd
dat het leven een weldaad is en dat men slechts met droefheid verzaken kan aan de
glans van dit bestaan en aan de schoonheid van deze aarde.
‘In Het helder Gelaat, heeft Herreman ongetwijfeld het hoogste gegeven waartoe
hij in staat was op het ogenblik dat hij de daarin opgenomen gedichten schreef. Zij
zijn een volmaakte uitdrukking van zijn innerlijke bezieling’ getuigde André Demedts.
Volgend hooglied, met de onvergetelijke laatste versregels en met de ritmische
vervoering die de woorden voortstuwt naar het einde,
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betekende een van de vele hoogtepunten in de poëzie van Reimond Herreman:
Hoe zal ik het hooglied zingen
met de woorden van iedere dag!
Mijn keel is niet te bedwingen,
al heb ik geen naam voor mijn lach.
De toekomst bestraalt het verleden,
uw stem roept mij ver en bij:
de kim golft aan al uw leden,
gij zijt berg en dal in de mei.
Uw heup duizelt naar uw lenden,
maar langs uw dij stort ik neer;
de bergstromen die mij doorrenden
monden uit in uw schoot als een meer.
En nooit is dit lied uitgezongen,
de wereld deint oeverloos
en die zee is in bloemen gesprongen
en uw borst is de schoonste roos.

Men kan dit hooglied ‘bezielde pathetiek’ noemen, men kan op bepaalde tekorten
wijzen, maar men ontkomt niet aan de bezwerende levensroes, die uit het merg van
de woorden breekt,
‘Voorzeker kan men Het Helder Gelaat een typisch klassieke bundel noemen
wegens de vormgeving, schreef Albert Westerlinck, maar het meest oer-klassieke is
hier in Herreman wel het zoeken en reeds af en toe vinden van een evenwicht in de
voldoening van ziel en zinnen, een menselijke harmonie als ideaal en werkelijkheid’.
De derde dichtbundel van Herreman ‘Wie zijn dag niet mint zal ten onder gaan’
verscheen in 1940. Hij is rustiger van toon en getuigt van een door geestelijke
bezinning verworven levenswijsheid. De dichter aanvaardt het leven, omdat het
leven, ondanks alles, goed is om geleefd te worden. Ook in zijn laatste bundel ‘De
Minnaars’ is dit levensgevoel aanwezig, maar het heeft nog aan verinniging en
bezonkenheid gewonnen. Hart en geest hebben zich verzoend en de dichter heeft
zijn eigen levenswijsheid verworven.
Naast de traditionele vormgeving, die men in zijn beste gedichten inderdaad
klassiek mag noemen, treft het werk van Reimond Herreman door zijn oprechtheid
en vaak ontroerende eenvoud. Hij heeft een afkeer van plechtigheid, en toch gaat er
van zijn gedichten een grote wijding uit. Bovendien bezit hij een zuiver gevoel voor
ironie, een uit weemoed en wijsheid gepuurde ironie, die aan zijn poëzie, ook aan
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zijn hermethische gedichten, waarin de abstracte symboliek aan H. Hensen herinnert,
een zeldzame frisheid verleent. Zoals Roelants, die een boekje schreef over de vele
mogelijkheden om gelukkig te zijn, had ook Herreman iets van een moralist. In 1943
publiceerde hij zijn klein dagboek van het geluk ‘Vergeet niet te leven’ waarin hij
de lezers aanzette, door de wijsheid, de goedheid en de schoonheid, het klein geluk
van elke dag te leren waarderen. Terecht heeft René Lissens hem dan ook ‘een
glimlachend epicurist’ genoemd.
Sedert Jan van Nijlen in 1924, onder de titel ‘De dichters van 't Fonteintje’ een
bloemlezing samenstelde uit de gedichten die door de vier redacteurs: Karel Leroux,
Reimond Herreman, Richard Minne en Maurice Roelants, in hun miniatuurtijdschriftje
gepubliceerd werden, zijn zij onder deze benaming de geschiedenis ingegaan, niet
alleen omdat zij een ander, zachter geluid lieten horen dan de vrij rumoerige
expressionistische dichters, maar vooral omdat zij door een nobel vriendschapsverbond
aan elkaar gehecht, niet alleen in hun tijdschriftje, maar ook later, ondanks alles, tot
het einde toe, schouder aan schouder hebben gestaan. Hun tijdschriftje was reeds
sedert lang verdwenen en de storm van het expressionisme was geluwd, toen hun
eerste belangrijke bundels verschenen. Getuigden hun jeugdverzen van hun
bewondering voor de Van Nu en Straksers, later hebben ook Jan van Nijlen, Willem
Elsschot. Jan Greshoff, en vooral de Franse fantaisisten een vruchtbare weerslag op
hun evolutie gehad. Men heeft vaak gewezen op een zekere verwantschap in de
poëzie van de Fonteiniers met Tristan Derême, Paul - Jean Toulet en Jean Pellerin.
Al kan men inderdaad niet op rechtstreekse invloed wijzen, toch bewegen sommige
verzen van Minne en Herreman zich in dezelfde sfeer. Het lijkt mij dan ook duidelijk
dat de speelse virtuositeit, de eenvoud en de vormbeheersing van de dichter van ‘Le
Tiroir secret’ met wie Minne ‘onder 't raam der kosmische poëten’ wilde gaan zingen,
de Fonteiniers ervoor behoed hebben de taal en het ritme te blijven hanteren op de
weelderige en krampachtige wijze waarop hun bewonderde meester Karel van de
Woestijne het hun had voorgedaan.
Ondanks de vele raakpunten die de Fonteiniers aanvankelijk met elkaar gemeen
hadden, zijn zij literair steeds verder uit elkaar gegroeid en erin geslaagd, elk voor
zichzelf enkele persoonlijke, frisse, expressieve en vaak ontroerende gedichten te
schrijven, die een verrijking betekenen van ons poëtisch erfdeel.
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De dichter Edward Hoornik
door Pieter G. Buckinx
Lid van de Academie
Enkele jaren geleden, in 1960, nodigden wij de Nederlandse dichter Edward Hoornik
uit om tijdens de Poëziedagen te Wemmel voor te dragen uit eigen werk. Het regende:
wij moesten het schilderachtig Poëzie-eiland verlaten om een schuiloord te zoeken
in een met dansmotieven en bloemslingers versierde zaal. Ik zie nog hoe ontroerd
Hoornik naar mij opkeek toen ik hem voorstelde en daarbij de herinnering opriep
aan zijn gevangenschap in de folterkampen van Buchenwald en Dachau. Het werd
heel stil in de zaal, toen Hoornik zijn gedichten voorlas. Het leek wel of wij een stem
uit een andere wereld hoorden.
Wat onmeedeelbaar is je mee te delen,
dat is een opgaaf die ik niet volbreng:
dat ik, gestorven, nog in leven ben,
en 't voor de mensen daaglijks moet verhelen.

Vele jaren gingen sindsdien voorbij. Maar toen ik op 1 maart 1970 vernam dat
Hoornik te Amsterdam door een hartaanval getroffen werd, kwam het mij voor of
ik opnieuw de monotone maar volle klank hoorde van zijn stem. ‘Zijn vrienden
hadden hem willen huldigen bij zijn zestigste verjaardag, schreef Garmt Stuiveling.
Maar toen ze bijeenkwamen, enkele dagen daarvóor, met honderden, was het voor
zijn begrafenis.’
Gedurende vijfendertig jaar had hij actief deelgenomen aan het literaire leven in
Nederland. Hij beschouwde het schrijverschap echter niet vooral als een beroep,
maar als een roeping. Hij wilde zich loszingen van zijn angst, door erin weg te
vluchten.
De hoge en snelle bloei van het expressionisme was reeds voorbij toen de dichter
Ed. Hoornik omstreeks 1935, in Nederland op het voorplan trad. Reeds hadden Bloem
en Adriaan Roland Holst hun eenzame wachtpost betrokken, toen Marsman de
zogenaamde romantische poëzie van Kloos tot Buning afwees, om in de plaats van
wereldvlucht, vege tranen en ruisende dromen, realiteitsaanvaarding, weerbaarheid,
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koelte, soepelheid en snelheid te vragen en het epigonisme in al zijn vormen te
brandmerken. Maar toen Menno Ter Braak de schoonheid had ontmaskerd, zou men
op zoek gaan naar het primitief materiaal dat door Marsman werd bewerkt, om niet
alleen zijn oorspronkelijkheid maar ook zijn scheppingskracht in twijfel te trekken.
Jos. Panhuysen noemde de verzen van Marsman rhetorisch en bovendien ongetwijfeld
barbaars. Had Marsman op drijfzand gebouwd? Had het vitalisme zijn
aantrekkingskracht verloren? Ongetwijfeld had het idealisme plaats gemaakt voor
een ironisch neerblikken op het eigen leed. Een fijngevoelige dichter als Gerrit
Achterberg, die een nieuwe wereld openbaarde, werd een duisterling en een epigoon
genoemd en het duurde jaren vooraleer hij als dichter werd erkend. De Forumdichters,
met Du Perron, Vestdijk en Greshoff aan het hoofd, keerden zich in hun zakelijke,
in wezen neo-realistische poëzie, af van de hooggestemde toon die in het werk van
de expressionisten en van de vitalisten al te plechtig en vaak al te rhetorisch geklonken
had. Alleen de gewone spreektoon beantwoordde nog aan het hard en sarcastisch
levensgevoel van deze tijd. Het is begrijpelijk dat deze gewone spreektoon de
generatie waartoe Hoornik behoort zou beïnvloeden, al zijn Aafjes, Achterberg, Den
Brabander en Hoornik zelf vrij spoedig hun eigen weg gegaan.
In de realistische poëzie, die door Hoornik werd nagestreefd, was geen plaats meer
voor de romantische illusie: ‘een vlucht naar Arcadië ziet de hedendaagse jongere
minder als een lafheid dan wel als een onmogelijkheid’ getuigde Hoornik zelf. ‘Nu
de realiteit gedrenkt is in een sfeer van angst en ondergang zal de dichter het
wereldbeeld eerder als ruïne en leegte dan als paleis en lente-eiland ervaren. Parallel
daarmee zal hij de natuur meer als vergaan dan als worden van krachten, meer als
leven, waarin de dood is ingeboren, begrijpen, en, zo haar bloei hem nochtans ontroert,
zal hij deze als tegenstelling tot de levenloze werkelijkheid hanteren. Hij betovert
de dingen niet, zoals de magiër Nijhoff, hij ontmaskert ze. Zijn evocatie van de
werkelijkheid geschiedt in nuchtere, krachtig-beeldende, scherp-psychologische en
in hun onthulling beklemmende concreta’. En verder: ‘Het menselijk organisme heeft
de angst al zo lang ondergaan dat het, na er aan gewend te zijn geraakt, er niet meer
buiten kan. De dichter, wiens gevoel allengs is afgestompt, heeft de angst nodig als
de excessieve sfeer, die zijn verbeelding activeert’.
In die jaren werd voornamelijk door het existentialisme opnieuw de aandacht
gevestigd op de invloed die de angstbeklemming op de artistieke scheppingen heeft
geoefend, al is deze inspiratieve kracht niet
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nieuw en al heeft zij o.m. reeds in de Griekse tragedie tot aangrijpende hoogtepunten
gevoerd. (Men denke aan de oerangst en aan de angst voor het onafwendbaar lot).
Zowel Freud als Pascal, zowel Goldstein als Heidegger en Sartre hebben naar de
oorzaken van onze angst gezocht, maar het is vooral Sartre geweest die, door de
angst te isoleren of op het voorplan te dringen, hem als het ware in het middelpunt
geplaatst heeft van de moderne litteraire scheppingen. Jean Paul Sartre heeft in zijn
eigen tijdsgebeurtenissen zijn sterkste bondgenoot gevonden. Het is dan ook
vanzelfsprekend dat de dichter, die het leven in zijn volste waanzin onderging, zich
bezwaarlijk aan de invloed van deze bondgenoot onttrekken kon.
Meer nog dan de jongeren die, ondanks alles, altijd weer opnieuw met nieuwe
idealen bezield zullen zijn, zouden de reeds tot rijpere leeftijd gekomen dichters de
angst en de walg aanvoelen van deze ontzettende tijd. De nimmer aflatende
spanningen, de oorlogsgruwelen, het schrikbewind en de fatale gevolgen van dit
alles, hebben deze dichters dieper aangegrepen dan hun persoonlijke nederlagen. In
de folterkampen, in de loopgraven, op de puinen van de verwoeste steden heeft de
angst de wanhoop gevoed. Een nieuwe demon beheerste de geesten en zaaide twijfel
en verbijstering over een rijper-wordend geslacht, dat eenmaal in blinde overmoed
de strijd had aangebonden tegen het geweld, maar dat nu de leuzen teloor zag gaan
in de gruwel van een ontzettende realiteit. De dichter werd de gevangene van zijn
tijd; hij was niet langer de extatisch bezielde maar de rusteloos gefolterde, die eenmaal
geloofde in de waardigheid van de mens, in zijn adel en zijn grootheid en in de
bezwerende kracht van zijn meesterschap, maar die thans de indruk had zelf zijn
handen te hebben bevuild en in de adembeklemmende angst van de als persoonlijk
aangevoelde nederlaag, niet langer geloven kon in de bezwerende kracht van de
magiër en de tovenaar, van de zanger en de schepper. Sommige dichters pleegden
zelfmoord; anderen stierven in de kampen of werden bedolven onder de puinen. Nog
anderen versomberden in de cel of doolden, als uitgeworpenen, de doodskou in het
bloed, over deze duistere wereld. Tot hen behoort ook Ed. Hoornik, die tijdens de
bezetting in Buchenwald verbleef en sedertdien enkele gedichten schreef waarin het
steeds terugkerend motief van de levensvrees en de verdwazing tot een angstwekkende
levensvervreemding heeft geleid.
Het zou verkeerd zijn de angstbeleving bij Hoornik uitsluitend te beschouwen als
de rezultante van zijn verblijf in Buchenwald. Wie de
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evolutie van deze dichter van het begin af aan heeft meegemaakt, weet dat Hoornik
als het ware voorbestemd was tot de angst. Volgens Freud zou de scheiding van het
kind van de moeder bij de geboorte de oersituatie zijn die de bron wordt van alle
angst. Er bestaat reden toe om aan te nemen dat Hoornik zich nooit van deze
verstikkingsvrees los heeft kunnen maken en dat deze eerste beklemming diepe
sporen nagelaten heeft in zijn geest. Daar is vooreerst zijn vertedering voor het
moederbeeld, naast de schijnbare hardheid en de wrange onverschilligheid tegenover
de vaderfiguur.
Typisch in dit opzicht is het gedicht: De Erfgenaam:
In welken winter was 't, dat ik een bobslee had,
met jongens speelde en van meisjes droomde,
dat er een blos over mijn wangen stroomde,
wanneer ik 's avonds met mijn sommen zat
en deed, of ik niet merkte dat zij binnentrad,
en 't water nam, dat op de kachel stoomde?
‘Komt vader wéér niet?’ riep ik dan, maar schroomde:
‘Vader - zei ze - heeft zaken in de stad.’
Ik ging naar boven als de andre nachten.
Zij bleef, als ik, alleen met haar gedachten
en zag, als ik, ijsbloemen op het raam.
De maan kwam op. Toen grifte ik haar naam:
‘Moeder’ stond er; waarop bleef ik nog wachten?
'k Werd van haar eenzaamheid de erfgenaam.

In zijn herinneringen wiegelt de dichter in een licht-rozet, wanneer hij zijn moeder
thee ziet schenken, maar in het gedicht Het Huis klaagt hij zacht:
Dood is het water in de moederschoot;
dood is het lichaam, dat mij eens omsloot.
Ik blijf het voelen en ik schommel even.

En tijdens de mobilisatieperiode roept hij uit in zijn angstdroom:
‘Moeder’, riep ik, en wrong mij
tussen de kijkers vooraan.
‘Allen verloren’, zo zong zij,
zo zong mijn moeder,
toen wees zij. En ik stond vooraan.
Mijn uniform hing over de stoelrand,
een bies ving het licht van de maan.
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Er moet, in dit verband, ook gewezen worden op de bundel ‘Geboorte’ waarin Hoornik
zich vereenzelvigt met de jonge vrouw die moeder gaat worden:
Over mijn schoot vouw ik de handen:
Wie schrijft daarin ons beider lot?
Ik hoor het kloppen op de wanden;
Nu klopt mij God.

Reeds door zijn ‘Eerste Verzen’ (1933-36) flitsen de beelden van angst en
vervreemding. Schroomvol buigt hij zich over een kind, over een zonderling man,
over een bochel, over een liliputter, over een kinds vrouwtje. Maar de verschrikking
culmineert in het gedicht De Trap, de goorste trap ter wereld ergens in een deurloos
huis:
Hier hing de lucht van duistre driften,
van dieren, van een ziekenbed;
gemene woorden, raadselschriften
waren er kris-kras neergezet.
De treden kraakten, barstten, sprongen,
en telkens stootte ik in een kuil,
ontbinding drong zich in mijn longen,
mijn handen sloegen in het vuil.
En steeds weer hoorde ik druppels vallen,
vergeefs zocht ik het druipend oog,
toen telde ik, maar de getallen
verstikten mij, mijn keel was droog.

Die trap, waar gevochten wordt en gemoord, slaat de dichter in boeien en plant zich
in zijn wezen voort:
De Scala Sancta ligt in Rome,
de Scala Sancta is een grap,
als Christus nog eens hier zou komen,
ik zou Hem voeren naar die trap,
de eindeloze trap der armen,
die voor dit éne lied niet wijkt;
schenk mij als Jacob Uw erbarmen:
een trap, die tot de hemel reikt.

Maar Hoornik zou nog sterker in de ban geraken van deze obsessie in het lange
gedicht ‘Mattheus’ (1937). Een waanzinnige ontsnapt uit het gesticht, doolt rond in
Amsterdam, belandt in het Rijksmuseum en
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wordt ten slotte terug naar het gesticht gevoerd. Het is vanzelfsprekend dat een dichter
als Hoornik zich door deze zonderlinge figuur heeft aangetrokken gevoeld: een
menselijk wrak, op dooltocht door de wankelende stad. Naast de epische uitbeelding
van de waanzinnige angst en het suggereren van het onverklaarbare in de dingen, is
dit gedicht een voortdurend verschuiven en in elkaar vloeien van werkelijkheid en
droom:
Wat is verleden, wat is heden,
wat werkelijkheid en wat is droom,
wat dringt zo zwaar in al zijn leden
als sappen in een ouden boom?
Wat zijn dat rond hem voor geluiden,
is dat een kop, daar op die piek,
is dat een stoet van Joodse bruiden,
wat breekt daar uit, is dat muziek?
Mattheus heeft opnieuw geleden
van 't spel der poppen op den Dam:
hij zag hoe 't hoofd werd afgesneden;
de kindren juichten, hij werd bang,
waar moest hij heen? zo bovenmate
alleen was hij tevoren niet;
o, 't dode water en de straten
zo grauw... En toen, toen brak dat lied,
waarin het avond werd; de trage
en warme wind, die langs de gracht
woei, scheen het moeizaam voort te dragen,
en waar die heen week was de nacht.

Op de achtergrond van dit alles verrijst het grijze en stenen beeld van Amsterdam:
een nuchtere, bijna zakelijke fusaintekening waarin de lijnen veeleer gesuggereerd
dan zuiver afgerond werden.
Zo sterk heeft Hoornik zich laten boeien door de waanzinnige angst van deze
dompelaar, dat Mattheus als het ware de verpersoonlijking geworden is van de
moderne mens, die losgeslagen van zijn oorsprong, wankelend door de stad schrijdt,
op zoek naar zijn bestemming.
De angst voor de vernietiging van de persoonlijkheid en voor de apocalyptische
ondergang van deze wereld spreekt nog op beklemmender wijze uit de verzen die
Hoornik na zijn verblijf in het concentratiekamp van Buchenwald schreef.
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Ik kan wel knielen en mijn schedel breken,
kluizenaar worden of wellicht cipier,
het kruis vereren, met gevangnen spreken,
in regen lopen om een nachtkwartier,
of, als Van Gogh, voor de berooiden preken,
mijn hemd verscheuren, arm zijn als een mier,
en met een scheermes mij het oor afsteken,
krankzinnig sterven; maar het helpt geen zier.
Onmachtig ben ik, God, U te belijden.
Poolstilte waart Gij, toen ik om U schreide,
wanhopig wachtend het gestelde uur.
Gij laat mij hongren zonder rust of duur;
Gij hebt mij lief achter een blinde muur.
Hoe haat ik U, hoe blijf ik U verbeiden.

Lang na de bevrijding getuigde Hoornik dat het botste geschrift, dat kamptoestanden
beschrijft, in hem associaties teweegbrengt en herinneringen opwekt, die de kracht
van realiteiten hebben en wel zo hevig, dat ze hem tot in de slaap vervolgen: ‘Eenmaal
in die werkelijkheid terug, is het kleinste voorval, een toevallige ontmoeting, een
krantenbericht genoeg: heden en verleden schuiven dan in elkaar en alles gebeurt
opnieuw. De wereld werkt er trouwens wel toe mee, de dagen te laten samenvallen
en ons vandaag even vereenzaamd, vervreemd en verworden te maken als de mens
in het concentratiekamp was.’
Gevangenis, waarin ik ben en blijf:
strooien matras met de verborgen vijlen;
scheermes, dat ik ga slijpen aan de spijlen;
nagel waarmee ik op de muren schrijf;
spiegel met het doorsneden bovenlijf;
hoe ik ook loop, ik kan hem niet omzeilen;
in het voorbijgaan stokt het hoofd een wijle;
de hand grijpt naar de hals, zo lang, zo stijf.
Dit zie ik, als ik in de tramruit blik,
in voorjaarsstraten, waarin orgels zingen,
als ik verlegen naar een vreemde knik.
En iedren dag opnieuw moet ik mij dwingen
tot het duel met de gewone dingen:
ik doe het, maar soms is het of ik stik.

Deze verzen van Hoornik brengen ons in verwarring; zij roepen
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raadsels in ons wakker en zij doen ons verlangen naar een wereld, die wij eenmaal
als kind in een bliksemflits hebben mogen zien. Deze verzen zijn het tegendeel van
charmerend, zij obsederen ons, want zij komen de waanzin nabij. Zij zijn dan ook
veeleer tijdsdocumenten geworden dan de zuiver-scheppende vertolkingen van een
lyrisch gemoed. Typisch voor deze poëzie was inderdaad de mechanische
zelfherhaling waartoe Hoornik zich hier verleiden liet. Het eentonig en gelijkmatig
ritme, dat de gewone spreektoon nabijkomt, versterkt nog de indruk dat Hoornik het
sedert lang had opgegeven zich te verweren: er was geen verweer meer, er was geen
moed meer, er was alleen nog moedeloze weerloosheid.
Maar ligt hierin niet de tragische spanning van zijn poëzie? Het leven is immers
gebaseerd op de immer zich hernieuwende herhaling van de hoogste levensmomenten,
zowel in de poëtische schepping als in de intiemste liefdesbeleving, zowel in de
hoogste vervoering als in de diepste versombering en vervreemding.
Het gevoelsleven van de dichter wordt bepaald door slechts enkele, steeds
terugkerende thema's en motieven, die gaandeweg worden uitgediept of verruimd.
De zelfherhaling, een vorm van poëtische zelfhypnose, was bij Hoornik een poging
tot verdieping en verruiming, tot bezinning en zelfbevestiging. Het centraal thema
in zijn poëzie, de nooit aflatende angst, kreeg trouwens een nieuwe dimensie in zijn
laatste verzen. Al pratend met zichzelf, zichzelf steeds herhalend, werden oude
waarheden herboren, met nieuwe ervaringen ineengevlochten en onder woorden
gebracht.
Al voelde Hoornik zich niet thuis in deze wereld, al onderging hij de angst als een
nederlaag, het kleine bundeltje ‘Het menselijk bestaan’ (1951) wees op een kentering
in zijn gevoelsleven. Een korte poos bood de liefde hem enig uitzicht al ontkwam
hij, ook in de overgave aan de vrouw, niet aan het knagen van het verdriet.
Een vrouw beminnen is de dood ontkomen,
weggerukt worden uit dit aards bestaan,
als bliksems in elkanders zielen slaan,
tezamen liggen, luisteren en dromen,
meewiegen met de nachtelijke bomen,
elkander kussen en elkander slaan,
elkaar een oogwenk naar het leven staan,
ondergaan en verwonderd bovenkomen.
‘Slaap je al?’ zeg ik, maar zij antwoordt niet;
woordeloos liggen we aan elkaar te denken:
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twee zielen tot de rand toe vol verdriet.
Ver weg de wereld, die ons niet kan krenken,
vlakbij de sterren, die betoovrend wenken.
't is of ik dood ben en haar achterliet.

In het lange gedicht ‘De Vis’ (1962) een verhalend gedicht, is de dood niet langer
een obsessie, maar de opvlucht uit de aardse angst naar de bevrijdende gebieden van
de geest. Daardoor won zijn poëzie aan ontroeringskracht. Al heeft men hem een
neorealist genoemd, zijn werk was in wezen romantisch. Het was een
ontvluchtingspoging: hij wilde zich loszingen uit zijn angst. En daardoor geeft zijn
poëzie een beeld van de periode waarin zij ontstond. De poëzie gaf een zin aan zijn
leven, want in zijn beste verzen heeft hij de oeroude boodschap bevestigd die aan
zijn al te korte aardse reis een diepere betekenis gaf: de dood betekent de uiteindelijke
bevrijding.
De poëzie van Hoornik was een tragisch tijdsdocument, maar de gevoelswereld
die erin tot uitdrukking kwam behoort nog niet tot het verleden.
Op de vraag of het nog zin heeft poëzie te schrijven, zou hij geantwoord hebben:
dat juist de poëzie een zin kan geven aan het leven omdat zij bezinnig en zelfbevesting
is en omdat zij in zeldzame momenten, de diepere betekenis van het bestaan openbaart.
Zolang de menselijke waardigheid bedreigd wordt, zolang er honger geleden wordt,
zolang de haat het menselijk bestaan ontluistert, zolang de mens zich de beangstigende
vraag stelt ‘waarom hij leeft?’ zal hij, in de poëzie, in het wonder van ‘het woord’
dat altijd een onthullend en magisch teken was, op zoek gaan naar wat zijn diepste
wezen beroert en naar zijn uiteindelijke bestemming.
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Een Middelnederlands Medisch Vademecum uit het handschrift van
de Norbertijnerabdij te Heverlee
door Dr. W.L. Braekman
Inleiding
Als gevolg van de in de laatste jaren toegenomen belangstelling voor het
Middelnederlands proza der artes, is geleidelijk een beter inzicht gegroeid in de
verscheidenheid, die in de middeleeuwse Nederlanden bestond op het gebied van de
medische vakliteratuur in de volkstaal.
Na de uitgave van reeds enkele van de voornaamste teksten beginnen zich tevens
een paar, toch nog vage lijnen af te tekenen van de onderlinge beïnvloeding van
werken, die dezelfde materie tot onderwerp hadden. Ook van de min of meer grote
of (en) blijvende populariteit, waarin bepaalde werken zich blijkbaar mochten
verheugen, kan men zich hoe langer hoe meer een precieser en vollediger wordend
beeld vormen.
Het fragmentarisch bewaard gebleven, op de praktijk gerichte medisch vademecum,
dat in deze bijdrage wordt uitgegeven, laat op zijn beurt toe een paar nieuwe gegevens
toe te voegen aan de steeds gevarieerder wordende staalkaart van de in de late
middeleeuwen te onzent in omloop zijnde medische vakliteratuur. Dit in een
vijftiende-eeuwse hand geschreven traktaat komt voor in een handschrift dat zich in
de Norbertijnerabdij van Park te Heverlee bevindt. Naast het hier uitgegeven
vademecum bevat dit interessant handschrift nog andere medische werken, waarop
we verder bij de beschrijving van dit handschrift nog de gelegenheid zullen hebben
nader in te gaan.
Ter situering van dit traktaat dient vooraf toch even bondig een overzicht gegeven
te worden van de tot nu toe gepubliceerde traktaten, die een min of meer uitgesproken
gelijkenis vertonen met het werk dat hier wordt bekend gemaakt.
In de eerste plaats verdient in dit verband het Liber magistri Avicenne vermeld te
worden dat door L.J. Vandewiele in 1965 werd uitgege-
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ven(1). Het komt voor in het rond 1351 door Johannes de Altre of Jan van Aalter
geschreven manuscript 15.624-41 van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel. In totaal
omvat het achtenveertig ‘capittels’, en neemt, in verband met het Heverleese
handschrift (verder vermeld als H), een wel heel belangrijke plaats in, zoals we verder
nog de gelegenheid zullen hebben aan te tonen.
Uit ditzelfde handschrift had C. Broeckx reeds in 1867 een ander geneeskundig
werk uitgegeven(2), dat met zijn tweeënveertig hoofdstukken in omvang en ook in
opzet sterke overeenkomst met het eerstgenoemde werk vertoont.
Bij dezelfde soort medische vakliteratuur kan ook de zgn. ‘Jonghe Lanfranc’
ondergebracht worden. Dit is een tweeledig traktaat dat uit Hs. A 19 van het St. John's
College te Cambridge enkele jaren geleden door R. Müller werd uitgegeven(3).
Inmiddels is gebleken dat dit werk, dat met Lanfranc van Milaan slechts de naam
gemeen heeft, in nog verscheidene andere handschriften tot ons gekomen is(4).
In het Boec van Medicinen in Dietsche, ten slotte, waarvan een uitgave door W.F.
Daems werd bezorgd(5), komen ook - naast andere delen - passages voor die gelijkenis
vertonen met het hier uitgegeven vademecum(6).
Een overzicht van de inhoud van het vademecum in de fragmentarische vorm
waarin het bewaard is, krijgt men het vlugst aan de hand van de titels van de
verschillende ‘capittels’, die we hier even opsommen:
1.
Dat capittel van dissenteria
2.
Eyn gewis stuck... vur den roeden bueck

(1) L.J. Vandewiele, De ‘Liber Magistri Avicenne’ en de ‘Herbarijs’ (K.V.A. Brussel, 1965),
deel I: Liber Magistri Avicenne.
(2) C. Broeckx, Traité de médecine pratique de maître Jehan Yperman, médecin belge (XIIIe-XIVe
siècle) (Antwerpen, 1867). Een nieuwe uitgave van dit werk, bezorgd door Dr. L. Elaut, is
persklaar.
(3) R. Müller, Der ‘Jonghe Lanfranc’ (Altdeutsche Lanfranc-Uebersetzungen I, Bonn, 1968).
(4) Zie mijn bespreking van Müllers werk in Janus LV (1969), 304-306. Verdere hss. werden
ontdekt door Dr. R. Jansen-Sieben, die samen met Doc. Dr. Dr. G. Keil een nieuwe uitgave
voorbereidt.
(5) W.F. Daems, Het Boec van Medicinen in Dietsche (Leiden, 1967).
(6) Andere gelijkaardige traktaten zijn tot nu toe alleen in handschriften toegankelijk. Dit is b.v.
het geval met het interessant uitvoerig kompilaat in Hs. 8216 van de Bibliothèque de l'Arsenal
in Parijs (fols. 3-50), dat ik hoop binnen afzienbare tijd uit te geven. Zie ook mijn
Middelnederlandse Geneeskundige Recepten (K.V.A. Gent, 1970), p. 50.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
30.
31.

End teghen dissenteria end lienteria
End dese crude stemppen den lichaeme
End lienteria is eyn menisoen
Dyarria is eyn simpel menysoen
Noch eyn ander van dissenteria
Syrop... teghen alle menysoen
Dat capittel van den steyne
Dyt water het geschickt... den steyn
Vur den steyn
Noch eyn ander stuck vur den steyn
Noch eyn manire van den steyne
Dat irsten... ten grauele end ten steyne
Hoe dat comt dat men bloet pyst
Die lettinghe der vrinen
Noch eyn ander dat gewis is
Tegen die water sucht
Noch eyn ander... vur die water sucht
Noch eyn ander... vur die water sucht
Dat capittel van asma
Van qualicheit
Dat capittel van den spenen
Noch eyn ander... van allen maniren van spenen
Van der ghelsoecht
Van der watersucht
Eyn waerhafftich... water vur die watersucht
Vur dat roet menysoen
Eyn puluer thegen den steyn
Noch eyn ander stuck vur den steyn

In deze eenendertig hoofdstukjes zijn duidelijk twee groepen te onderscheiden. De
ene omvat de uitvoerige, de andere de kortere, in persoonlijker stijl geschreven
‘capittels’.
De langere hoofdstukken zijn verder gekarakteriseerd door het zogoed als geheel
ontbreken van Hoogduitse (één uitzondering is in (nr. 5) voor hen), Nederrijnse
(eveneens één uitzondering: synt i.pl.v. syn in 13) of Nederduitse vormen. Deze groep
omvat de volgende nummers: 1, 3, 4 tot 9, 13, 14 tot 16, 21 tot 23, 25 en 26. Een
derde factor die alle tot deze groep behorende hoofdstukken kenmerkt, is de
gedeeltelijk slechts te vermoeden gelijke bron waaraan ze zijn ontleend.
Deze bron is, naar alle waarschijnlijkheid, een kompilatiewerk dat in de
Nederlanden ontstaan lijkt te zijn (men mag aannemen in het Westelijk deel ervan),
en dat zelf hoofdzakelijk op Salernitaanse bronnen steunde. Als relictvormen uit dit
ouder Hs. zijn te beschouwen de enkele Vlaamse (ten N.W. van de Schelde)
taalvormen die in H voorkomen: suldi (1, 11, 15, 24, 26, 28), sullen (22), sult (28).
Bij de
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aantekeningen zal men trouwens verschillende parallelle plaatsen uit de Collectio
Salernitana aantreffen(7). De hoofdbron voor deze groep ‘capittels’ in H is uiteindelijk
de Practica van Bartholomeus van Salerno. Toch heeft H niet rechtstreeks op dit
Latijns werk gesteund, doch wel op een oudere Mnl. bewerking ervan. Deze
bewerking in het Mnl., waarvan een volledig handschrift totnogtoe niet werd
gevonden, is fragmentarisch overgeleverd(8), niet alleen in de hier besproken zeventien
langere hoofdstukken uit H, doch eveneens in het reeds genoemde Westbrabantse
Liber Avicenne (verder steeds L.A. genoemd)(9). Dit laatste medicijnboek, dat
omstreeks 1351 werd voltooid(10), bevat immers zes van de ‘capittels’ in H (1, 3, 5,
6, 13 en 14). Vermits in verscheidene gevallen H een betere lezing heeft dan L.A.
lijkt het uitgesloten dat H rechtstreeks uit L.A. heeft geput. Veel aannemelijker is
dat beide eenzelfde bron gebruikt hebben. Deze gemeenschappelijke bron is dus
wellicht een uitvoerige Mnl. vertaling van de Practica van Bartholomeus van Salerno
geweest, die reeds in de eerste helft van de 14e eeuw in de Nederlanden in omloop
moet geweest zijn en waaruit H een veel groter deel dan L.A. bewaard heeft.
In verband met L.A. mag er hier ook terloops de aandacht op gevestigd worden
dat er tussen H en L.A. nog meer verwantschap bestaat dan de parallelle plaatsen
waarover hierboven gesproken werd. Er zijn ook nog de vijf passages die op het
einde van het Antidotarium Nicolaï in H voorkomen(11). Deze vijf passages behoren
niet tot dit Ant. Nic., doch we vinden ze wel terug in L.A. Ook deze vijf ‘capittels’
maakten - naar men kan vermoeden - deel uit van de oudere Mnl.
Bartholomeusvertaling.
Het feit dat een dergelijke veertiende-eeuwse Mnl. Bartholomeusversie zou bestaan
hebben, wat door de fragmenten die in H en L.A. overgeleverd zijn, zeer
waarschijnlijk wordt, is een belangrijk nieuw

(7) S. de Renzi, Collectio Salernitana (Napels, 1852-59). Deze verzameling wordt verder vermeld
als Coll. Sal. Ik ben grote dank verschuldigd aan Dr. Gundolf Keil voor zijn hulp bij het
opsporen van de parallellen in de Coll. Sal.
(8) Zo leest men in 25: ‘die werken daer aff vyndi int capittel van apostemien in die siede’. Het
bedoelde ‘capittel’ komt echter in H niet (meer?) voor.
(9) L.J. Vandewiele, Op. cit.
(10) J. Deschamps, Middelnederlandse Handschriften (Eeuwfeestuitgave van de Hand. der Kon.
Zuidned. Mij. voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis XXIV (1970)), pp. 261-264.
(11) Zie verder, bij de beschrijving van het Hs., Deel I, B.
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gegeven voor het aandeel van de Nederlanden in de verspreiding en de invloed van
de Practica gedurende de middeleeuwen.
Tot nu toe was voor de Nederduitse en ten Westen ervan gelegen taalgebieden,
de bekendheid met de Practica alleen geattesteerd door enkele fragmenten ervan die
voorkomen in het Gothaer Arzneibuch, waarvan het oudste handschrift van omstreeks
1400 dateert(12). Het laatste van dit uit twee delen bestaande kompilatiewerk is een
bewerking en sterk vermeerderde versie in het Nederduits van de oudere Hoogduitse
vertaling van de Latijnse Practica van de Salernitaanse arts. Als gevolg van het
ontdekken van het Heverleese handschrift, blijkt dat in de Nederlanden eveneens
een uitvoerige vertaling van hetzelfde werk bekend was die wel, zoals de Hoogduitse,
rechtstreeks op de Latijnse tekst zal gesteund hebben.
Terloops moge ook vermeld worden dat uit het medicinaal werk, dat in de
veertiende eeuw door de Wurzburgse arts Ortolf van Bayerland werd samengesteld(13),
eveneens bekendheid blijkt met de Practica. Bij Ortolf vindt men trouwens ook een
paar fragmenten die een parallelle vertaling zijn van gedeelten uit H: dit is het geval
voor 7 (Ortolf 116) en 9 (Ortolf 153).
Doch keren we nu terug naar de tweede groep hoofdstukken in H. Zoals reeds
gezegd zijn ze doorgaans veel korter en persoonlijker dan die van de eerste groep.
De volgende ‘capittels’ maken er deel van uit: 2, 10 tot 12, 17 tot 20, 24, en 27 tot
31. Ze hebben wellicht eveneens een gemeenschappelijke bron, die mij echter tot op
heden onbekend gebleven is(14).
Men kan wel vermoeden dat de bron een min of meer zelfstandig, ten minste
gedeeltelijk op eigen praktijk steunend kompilatiewerk was. De eigen ervaring blijkt
uit de persoonlijke noot die in verscheidene hoofdstukjes naar voren treedt: ‘ick heb
thoe tryr laten probyren’ (12), ‘dat ick probirt heb mer dan eyns’ (17), ‘dat ick weit
dat waer is’ (20), en ‘ick weit voer waer dat eyn gewis stuck is’ (24).
De stad Trier en de onmiddellijke omgeving waren de samensteller

(12) S. Norrbom, Das Gothaer Arzneibuch und seine Sippe (Mittelniederdeutsche Arzneibücher
I, Hamburg, 1921), p. 3.
(13) J. Follan, Das Arzneibuch Ortolfs von Baierland nach der ältesten Handschrift (Veröff. d.
Intern. Ges. f. Gesch. d. Pharmazie N.F. 23, Stuttgart, 1963).
(14) Cf. brief van Dr. G. Keil (3.9.1970): ‘Für die kurzen... Rezepte lässt sich die Vorlage noch
nicht genau nachweisen’.
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van deze bron wel bekend. Trier wordt steeds opnieuw genoemd. Aan de reeds
hierboven geciteerde vermelding dienen nog toegevoegd te worden: ‘ick hebt gesyn
thoe tryr thoe den catuseren aen den procurator’ (11), ‘eyn ritters vrou thoe tryr’ (19),
ook de wellicht Trierse ‘ioncker conraet klotz’ (27).
In deze groep hoofdstukjes vooral komen de vele Nederduitse en Nederrijnse
vormen voor die door de scribent wellicht ongewijzigd uit zijn bron werden
overgenomen(15):
Nederduitse vormen: sick (10), zogoed als steeds thoe (één enkele maal te in 1),
ader (18) met a i.pl.v. o. Nederrijnse vormen: kalt (2), hald (11); de spelling hey (7,
9) voor hij (naast hy in 22); mannich (2), mannick (19); 3e pers. mv. praes. synt (13,
23, 24), syntter (21), welke vormen toch ook sporadisch in Limburg voorkomen en
algemeen zijn in Oost-Gelderland en Overijssel; sold (31), het ook Nederduitse holt
(29), dissen (10) en het betr. vnw. den (17), die ook wel in Limburg voorkomen;
badem (13) dat, zoals ader, ook in Gelderland en Westfalen voorkomt.
Opmerkelijk is bovendien dat ook Hoogduitse vormen - op één reeds vermelde
uitzondering na - uitsluitend in deze groep ‘capittels’ voorkomen: im (11, 27) voor
hem, in (5) voor hen; bys hey genyst (10), bis (12, 18); wasser (18), maar overal
elders (ook in 18) water; vryssche eyer (12) naast versch(er) (1, 14, 25, 27); essich
(12) naast edick (1, 3, 15, 23, 25); ritter (17).
Het voorkomen van deze Hoogduitse vormen sterkt het vermoeden dat de tweede
bron van H een Nederduits medicijnboek was, dat zelf reeds een niet steeds
volgehouden om-schrijving was van een oorspronkelijk in het Hoogduits geschreven
werk. De Hoogduitse vormen zouden dan te beschouwen zijn als niet aan het
Nederduits aangepaste vormen die door de scribent van H onveranderd werden
overgenomen uit zijn Nederduitse bron.
De scribent van H zelf heeft zijn beide hoofdbronnen - de veertiende-eeuwse
Westmnl. Practicavertaling en het Nederduitse medicijnboek - in zijn eigen dialect
omgeschreven, doch niet volledig. Dit eigen dialect van de scribent was het Brabants
of Westlimburgs, zoals blijkt uit de taalvormen van deze dialecten die in de tekst als
geheel beschouwd op de voorgrond treden: bediet (7), liede(n) (14, 16, 25), vier (1),
oude (1), out (1, 9), soude (7), houden (14), coude (22),

(15) Voor het onderkennen van de verscheidene dialectische lagen in de tekst, ben ik grote dank
verschuldigd aan Dr. M. Gysseling.
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cout (25), werm (1), seldi (7, 21, 22, 25), seldine (25), selen (9), hem (3, 14), hen
(13), haer (25), dese (4, 14), ick (11, 17, 27: alleen Brabants), naast het éénmaal
voorkomende algemeen Limburgse ich (24), luttel (22), allutken (23), 3e pers. mv.
praes. syn (1, 12, 23, 25), lidw. m. enk. der (2, 9, 24, 26), nuwe(n) (22, 24), de laatste
twee zijn Limburgs en ook Zuidnederrijns; naast der komt ook die (1, 3) voor dat
zowel Brabants, Noordlimburgs als Nederrijns is; beyne (3), dat alleen Limburgs is.
Aangezien het handschrift, waarin het hier voor het eerst uitgegeven medisch werk
voorkomt, nog niet volledig beschreven werd, lijkt het aangewezen de daartoe geboden
gelegenheid hier niet te laten voorbijgaan.
Dit manuscript bevindt zich, zoals hierboven reeds werd gezegd, in het archief
van de Norbertijnerabdij van Park te Heverlee bij Leuven(16). Volgens de nieuwe
nummering die, met toestemming van de prior, een paar jaar geleden door A. Brounts
aan de handschriften werd gegeven(17), staat het nu bekend als Hs. nr. 4.
Het werd in mei 1926 door de toenmalige abt gekocht van het bekende antikwariaat
der gebroeders Moorthamers, dat toen nog te Antwerpen gevestigd was.
In dit papieren Hs. (afmetingen 215 × 145 mm) dat door verscheidene handen,
daterend uit verschillende eeuwen werd geschreven, zijn duidelijk twee delen te
onderscheiden. Het eerste gedeelte, dat door één enkele geoefende hand in
vijftiende-eeuws gotisch boekschrift (textualis) werd geschreven, telt 28 regels per
bladzijde. In het tweede deel zijn verscheidene handen in cursief schrift uit de 16e
en 17e eeuw aan het werk geweest.
Misschien nog in de 16e eeuw werd het Hs. doorlopend genummerd. Daar de
laatste folio het nummer 173 draagt, moet het manuscript toen nog 173 bladen geteld
hebben. Nu is dit echter niet meer het geval.

(16) Over het handschriftenbezit van deze abdij raadplege men A. Brounts, ‘Jacob Clinkart (†
1383), kopiist en prior van de abdij van Park’, Analecta Praemonstratensia XLIII (1967),
302-315 en verder de daar gegeven bibliografie.
(17) Persoonlijke mededeling van wijlen A. Brounts (brief van 12.10.1968). Ik maak van de
gelegenheid gebruik om E.H. Prior van de abdij te danken voor de welwillend verleende
toelating het Hs. ter plaatse te bestuderen. Dank ook aan de archivaris Pater F. Maes o. prem.
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Het handschrift bevindt zich immers in een erbarmelijke toestand(18). Het eerste
bewaarde folio draagt het nummer 31, zodat de eerste dertig bladen verloren zijn
gegaan. Doch ook verder in het Hs. zijn allerlei lacunes en onregelmatigheden te
bespeuren: folio's ontbreken, andere werden van plaats veranderd en één enkele maal
werd aan twee op elkaar volgende bladen hetzelfde nummer gegeven (fol. 56).
Folio's die nu in het Hs. ontbreken: 1-30; 40; 42-48; na fol. 50 ontbreekt ten minste
één blad (alhoewel de nummering doorloopt); 61-68; na fol. 78 ontbreken twee bladen
(zie verder), alhoewel ook hier de nummering doorloopt; na fol. 89 ontbreken
eveneens enkele bladen; fol. 92.
Folio's die zich niet op hun oorspronkelijke plaats bevinden, zijn: 52, 56bis, 60,
75, 90-91. Voor enkele ervan zijn we erin geslaagd hun juiste plaats te bepalen, zoals
hieronder zal blijken.
In totaal telt het Hs. nu nog 127 bladen.
Daar het middeleeuws deel (deel I) van het Hs. veruit het belangrijkste is, zullen
we op dit gedeelte, waarin zich trouwens ook de hier uitgegeven tekst bevindt, meer
in detail ingaan. Bij deel II echter beperken we ons tot enkele summiere gegevens
over de inhoud.

Deel I (fols. 31-91)
Zoals reeds terloops werd vermeld, werd dit gedeelte geschreven door één enkele
goed leesbare hand. Op een paar kleine, onhandige pentekeningen van medische
instrumenten na, zijn de enige versieringen de rode paragraaftekens, de gerubriceerde
beginletter van elk ‘capittel’, de met rood aangestipte hoofdletters en dito
onderstreepte opschriften.
Weinig talrijk zijn de sporen van latere gebruikers, naast enkele verklarende
interlineaire of (en) marginale glossen, dient een misschien nog uit de 15e eeuw
daterende toevoeging op fol. 51v vermeld te worden.
Na wat hierboven reeds over het Hs. werd meegedeeld is het duidelijk dat over de
katernenopbouw van dit eerste deel slechts met grote omzichtigheid enige gegevens
kunnen worden verstrekt.
Zeker is dat het eerste deel, zoniet uitsluitend, dan toch overwegend, in zijn
oorspronkelijke toestand moet hebben bestaan uit katernen van

(18) De band moet zeer lang geleden verdwenen zijn; een gedeelte van het huidige fol. 1 is door
waterschade verloren gegaan.
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elk vier dubbelbladen (8 folio's). De eerste vier (waarin wellicht de eerste twee bladen
ongenummerd waren) zijn volledig verloren gegaan (de nu ontbrekende fols. 1-30).
Het oorspronkelijke vijfde katern (nu katern 1) is nog volledig bewaard (fols. 31-38).
Van de volgende katernen (hoeveel precies is niet duidelijk) blijft één enkel
dubbelblad over (fols. 49-50) alsook enkele helften van dubbelbladen (fols. 39, 41,
51, 52, 56bis, 60). Tot één en hetzelfde katern behoren de fols. 53-58, waarschijnlijk
oorspronkelijk een katern van vier dubbelbladen, waarvan er één verdwenen is. Fol.
59 is het enige restant van enkele volgende katernen. Op één dubbelblad na is het
katern waartoe fols. 69-74 behoren volledig bewaard gebleven. Het laatste bewaarde
katern (4 folio's) is eveneens volledig: ertoe behoren fols. 76-81 en fols. 90-91, welk
laatste dubbelblad in feite thuis hoort tussen fol. 78 en 79. Fol. 75 is het enige
overgebleven blad van een katern dat wellicht op het laatste bewaarde katern volgde.
Het lijkt in alle geval het laatste bewaarde blad van deel I te zijn.
Naar schatting moet deel I oorspronkelijk uit 13 of 14 katernen van elk 8 folio's
bestaan hebben. Nog niet de helft van dit oorspronkelijk aantal is bewaard gebleven.
Dit eerste deel omvat fragmenten van drie verschillende traktaten.
A. Fols. 31r-50v, fol. 52 en 56bis.
Dit gedeelte van het handschrift bevat de tekst die hier wordt uitgegeven. Een
overzicht van de inhoud en een verdere bespreking ervan wordt hierna gegeven.
Vermelden we hier alleen dat het tweede van de op elkaar volgende bladen die
het nummer 56 dragen (dus fol. 56bis), door diegene die deze nummering aanbracht,
eerst 46 werd genummerd, wat daarna verbeterd(!) werd in 56. In feite is 46 wel het
correcte nummer.
B. Fols. 51r-88r en fols. 90r-91v.
Incipit (fol. 51v): þ Aurea alexandrina.
Aurea alexandrina hebben die visieke vonden properlicke tegen alle
siecheiden vanden hoefde dat van coude comt Ende meist tegen die passie
vanden reuma...
Explicit (fol. 88r): ...Doe salstu nemen vander groete radelen end die
wortelen vander pardekens euen vele end witten wyn end gedaen doer eyn
stermyn End daer in gemenget . .ij worm cruyt end dat salmen te gader
dryncken.
Dit is een versie van de Mnl. bewerking van het Antidotarium Nicolaï die nauw
verwant is met die welke door W.S. Van den Berg uit Hs.
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15. 624-41 van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel werd uitgegeven(19). Op het
einde komen echter enkele toevoegingen voor die niet in het Brusselse Ant. Nic.
voorkomen, en die men ook tevergeefs in de Latijnse tekst zou zoeken. Deze
toevoegingen zijn vijf in aantal, en men treft ze ook in bijna dezelfde volgorde aan
in het Liber Magistri Avicenne uit het reeds genoemde verzamelhandschrift van de
Kon. Bibl. te Brussel (Hs. 15. 624-41)(20).
Andere versies van dezelfde Mnl. bewerking van het Ant. Nic. komen voor in
Bibliothèque nationale, Parijs, Ms. néerlandais nr. 54 en Wenen, Nationalbibliothek,
Ms. 2818. Een andere bewerking komt voor in Stadsarchief Keulen, Ms. Hist. Arch.
W. 4o 279.
Een veel nauwer bij de Latijnse tekst aansluitende Mnl. vertaling komt voor in
een Hs. van de abdij te Tongerlo en in Kon. Bibl. Brussel, Hs. 4260-63. Deze vertaling
werd nog niet uitgegeven.
Ten slotte dient volledigheidshalve nog een fragment vermeld te worden dat een
heel aparte plaats inneemt(21): Tübingen, Ms. Germ. (Folio), nr. 751, fol. 28v. Dit is
niet als een deel van een eens volledig Ant. Nic.-Hs. te beschouwen(22).
Wat de volgorde van de bladen in dit gedeelte van het Hs. betreft, dient opgemerkt
te worden dat fols. 90-91 zich op een verkeerde plaats bevinden: deze twee bladen
volgen op fol. 78; fol. 60 volgt in feite op fol. 51, en fol. 52 dient tussen fol. 50 en
51 ingelast te worden. De volgorde is dus: fol. 49, 50, 52, 51, 60, 53 enz. tot 59, 61
enz. tot 78, 90-91, 79 enz. tot en met 88.
Een folio dat volgens de huidige nummering tot dit gedeelte van het Hs. behoort,
maakt in feite deel uit van het hierboven onder A vermelde traktaat (fol. 56bis, zie
bij A). Fol. 75 lijkt zich niet op de oorspronkelijke plaats te bevinden; naar alle
waarschijnlijkheid maakt de tekst die erop voorkomt, deel uit van het hierna onder
C te vermelden werkje.

(19) Eene Middelnederlandsche Vertaling van het Antidotarium Nicolaï (Leiden, 1917).
(20) Zie L.J. Vandewiele, Op. cit., deel I, r. 327 e.v. en nrs. 41, 43, 42 en 44.
(21) W.F. Daems, ‘De Middelnederlandse Vertalingen van het Antidotarium Nicolaï’, Scientiarum
Historia III (1961), 1-20.
(22) Voor een vergelijkende en samenvattende studie over alle bekende Mnl. Ant. Nic.-vertalingen
zie W. Braekman und G. Keil, ‘Fünf mittelniederländische Uebersetzungen des “Antidotarium
Nicolaï”. Untersuchungen zum pharmazeutischen Fachschriftum der Mittelalterlichen
Niederlande’, Sudhoffs Archiv LV (1971), 257-320.
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C. Fols. 88r-89v en fol. 75.
Incipit (fol. 88r): þ Nu willen wy leren end nu merckt die gulde lere teghen die
haestelicke doet dat is tegen die pestelencie...
Explicit (fol. 75v): ...cantarelle cordumeni salisgemme bamach.
Dit gedeelte van het Hs. bevat een fragment van een pesttraktaat. Een ietwat
uitvoeriger versie van ditzelfde werkje is volledig bewaard in het 15e-eeuwse Ms.
Sloane 68 (fol. 60r e.v.) van het British Museum te Londen(23). De tekst op fols. 88r-89v
loopt parallel met de Sloanetekst, doch de passage op fol. 75 komt er niet voor en
dient dus wel beschouwd te worden als een toevoegsel(24), eigen aan het Park-Hs.

Deel II (fols. 93-173).
Over dit niet-middeleeuwse gedeelte kunnen we zeer bondig zijn. Het bestaat uit een
zeer verscheiden verzameling van in hoofdzaak medische teksten. De voornaamste
zijn:
1) fols. 93-96r: ‘Van dingen die heet syn inden yersten graet’, en verder in de 2e,
3e en 4e graad; opsomming van dingen die respectievelijk ‘kolt’, ‘vocht’ en
‘droege’ zijn in elk van de vier graden, en van dingen die purgeren, stoppen,
enz. De namen van de materia medica worden in het Latijn gegeven, alleen op
fol. 93 werd het Nederlandse equivalent tussen de regels toegevoegd (in een
andere hand).
2) fols. 96r-101v: losse geneeskundige recepten.
3) fols. 102r-103r (verkeerdelijk 123 genummerd): middelen om bedorven wijn
opnieuw drinkbaar te maken (begin imperf.).
4) fols. 103v-121v: losse recepten in verschillende handen, meestal geneeskundige
en alchemistische preparaten (fol. 122 is blanco).
5) fols. 123r-173v: alchemistische recepten, werkwijzen en bereidingen, ook een
anekdote ter illustratie van de wonderbare eigenschappen van ‘tabaco’ op fol.
158v, en eindigend met een gedeeltelijke en sterk geschonden ‘Tafele van desen
bouck’.

(23) Voor de vergelijkende uitgave van beide versies zie mijn bijdrage: ‘Twee Middelnederlandse
Prozatraktaten en enkele Recepten tegen de Pest’, Scientiarum Historia XIII (1971), 65-91.
(24) Deze tekst werd gedrukt in een aanhangsel bij het in de vorige noot vermelde artikel.
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Tekst
Nota: Wat in de tekst tussen rechte haakjes staat is door mij toegevoegd,
meestal aan de hand van de parallelle plaatsen uit L.A. De afkortingen
werden opgelost en cursief gezet. Ontbrekende delen werden door
stippellijnen aangeduid. Puntige haakjes duiden letters of woorden aan die
boven de regel werden geschreven.
De nummering van de hoofdstukjes, de indeling in alinea's en de leestekens
werden door mij aangebracht.
De meest voorkomende gewichtsaanduidingen , en lb. zijn
respectievelijk te lezen als dragma, ons en pond.

(fol. 31r) [1. Dat capittel van dissenteria.](1)
Dissenteria is eyn vn[gemac?]. Van deze [me]nisoene(2) syn [iij manieren?]. Die ene
heit dissenteria, die ander heit lien[tiria] die .iij. dyarria. End dit syn die teykene in
dij[ssente]ria. Dat den sieken aff gaet dat is gemynget met bloede end hy geuoelt in
den lychaem sweren(3) end stecte end som tytz bouen den nauel. Es die pyne bouen,
dat den sieken eirst doer gaet est(4) digestie dat is wel verduwet end daer nae comt
roet bloet end claer end hy geuoelt inder tyt grote pyne end stect bouen den nauele.
Comt die materie van ondere den nauel soe komt veel vul bloet vit end daer nae
digestie. End indien tyt geuoelen sy swere end stecten onder den nauel. Es die materie
omtrent die nauel soe gheuoelt die sieke grote pyne end stecte omtrent den nauel.
End dat dye lieden verduwen dat heiten die meisters digestie end byder digestien
moegdy weiten waer dat die materie [es] soe bouen soe in die myddel soe onder. Es
dissenteria bouen end die digestie gelu is offte swert offte g[roe]ne. þ Die geuet hem
dyalca[d]ion (?) myt sape van w[ege] breide offte puluer. Nemt gommi van arabie,
bolum armenicum, end meinghet myt syroep van rosen e[nd] dy salmen dryncken
end men magh dese .ij. pul[uer n]emen myt allerhande spysen. þ Eyn ander. N[em]
bolum armenicum, ypoquistidos, sum[ac dats ene] (fol. 31v) [gomme, spodium, bloet
van draken, gomme van arabien,] dragagant, end die tempert myt rose water offte
myt reghen[water offte] myt water offte myt sap van plantagi[nis end] doet hem
dryncken.

(1)
(2)
(3)
(4)

Van dit opschrift zijn alleen nog enkele fragmenten van letters te zien.
menisoene: buikloop.
sweren: pijnen.
est: Lat. voor is.
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þ Eyn ander. Syet [wed]ren(5) vleysch myt tyseine(6) op gerste gesoden [en] d myt
edicke offte eyn oude hynne gesoden myt vleysche end was thoe gedaen end doderen
van eyeren end latet in syden(7): dat sop salmen supen. End wylt men, men mach dye
hynne alleyn syden myt den doderen. Is die digestie van flumen þ Soe stampt kersse
end sidet in edick(8) end(9) doeter thoe caneel gepuluersirt, end borne(10) op terwe
gesoden salmen ock nemen, End nagele myt der kersse gestamp. þ Ock is goet gheten
melck myt doderen van eyeren off gedroncken alsoe warm recht als melck die wter
koe comt is ock goet. End doet hem eten voer die spyse fruchten die stoppen als
moruwe(11) mespelen end coctana(12) suldi nemen rou off gesoden. Comt die materie
van onder end die digestie gelu is offte swert offte groene, soe geuet hem clistirie(13)
aldus gemackt. þ Nemt gallen end achacien, eyken noten, wegeb[r]eide wortelen,
die gesoden end geperst doer eyn lyn[ne]n cleit dan ghietter allau in die clisterie dit
is de forme:(13bis). End smelter in schaepen[roet] het is te beter.
þ Eyn ander [pu]luer. Nemt gallen end sied se [in reg]enwater end int sap van
plantaginis end dan [doeter in] olie end schapen roet dan temperet(14) (fol. 32r) in
doderen van eyeren end geuet al werm myt eynre clisterien pipen(15). Syn die digestie
van flumen ende mer siet wyt cliber(16) þ Soe suldi nemen die moeder(17) van edicke
end regen water end nemter thoe oude scoen end out parcament verbrant end
gepuluersirt ende gallen end siedet alte gadere end dan cliestiret.
þ Ey[n] ander. Mack eyn gat in eyn ey scale end doet wte dat daer

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(13bis)
(14)
(15)
(16)
(17)

wedren vleysch: bokkevlees.
tyseine: gerstewater.
in syden: verzieden, d.i. zolang laten koken tot een deel van de vloeistof verdampt is.
edick: azijn.
Na end staat th doorgestreept.
borne: water.
moruwe: rijpe.
coctana: zie de aantekening.
clistirie: klisteer, lavement.
Hierna volgt in het Hs. een primitieve afbeelding van een soort trechter. Deze afbeelding
noch de vier eraan voorafgaande woorden komen in L.A. voor.
temperet: meng het, breng het in de juiste verhouding.
clisterien pipen: klisteerspuit.
cliber: gom, slijm.
moeder: bezinksel.
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in is end werpt puluer van pepere ghenoech op den doder, dan doetene opt vier bernen
altemale end puluert dat end stroyet op syne spise.
þ Eyn ander. Nemt sangwis draconis end mastick end bolus armenicus end
puluerisiret end stroyet op syne spise dit is sonderlicken(18) goet teghen dye vurscreuen
sicheit. þ Noch eyn ander. Stampt eyn hantfol plantaginis end frutse in eyn panne
myt verschen schapen roete end legghet al heit op eyn plaester van werke(19) end
doeten daer op sitten mytten fundamente(20) dat helpt ock sere. þ Noch eyn ander
plaster: legt in edick roede rosen enen haluen dach end daer nae droecht se ter sonnen
offt teghent fier end dan puluerse. End dan nemt balaustia ende gallen .ana. . .s.(21)
end dan menget te gader end gersten meel o.s.(22). End dan temperet myt edicke end
doeter thoe alluttel(23) olien om dat die plaester niet en verdroeghe end menghet te
gader myt sape van plantaginis end dan plaestert op die stede daer dye pyne is in den
lichaeme.
2. þ Eyn gewis stuck dat mannich mael probyrt is (fol. 32v) vur den roeden bueck
dat men noempt in brabant dat roet menisoen.
Du salt nemen eyn hantfol eickelen end salt die braden in die ameren(24) van der
assen end salt dan die in eyn kan vol roeden wyns doen. End salt dan nemen eyn
stuck staels end salt dan gluen heit macken end sals dan in die kan myt roeden wyn
werpen end die kan thoe. End dat stael kalt laten werden. End den wyn myt den
eyckelen doer eyn doeck geslaegen end dat sal der krancke dan dryncken(25) dan sal
der bloet ganck ophoren(26) end sal genesen werden. probatum est.
3. End teghen dissenteria end lienteria seldi sieden byuoet in wyn off in borne end
wassen daer in langhe die voeten(27) end die beyne end doent hem dryncken syropus
rosarum. End plaester op eyn leder ceero-

(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)

sonderlicken: bizonder.
werke: pluksel van stof. L.A. heeft de synoniem stoppen.
fundamente: aars.
een half (s. = semis) ons.
een halve skrupel.
alluttel: een weinig
ameren: hete as; ameren van der assen: de nog hete delen van de as.
Na dryncken staat dat doorstreept.
ophoren: ophouden.
voeten: het Hs. heeft woeten.
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nium(27bis) end legt dat op die maghe. End siet myt scoersen van roeden eickelen end
bloemen van eghellentiere. End dan puluert folie, mastick, naghelen end dan doetter
in campher alluttel ende geuet den sieken dryncken. End siet ock in edick roede
coelen end myngter thoe gersten meel offt rugghen meel end plaestert op die maghe.
4. þ End dese crude stemppen(28) den lichaeme. Als terra sigillata, gallen, bolus
armenicus, end karabe, latue, mirtus, achacia, sumac, plantaginis, wilghen,
dragagantum, gommi de arabia, tamarindus, balaustia, sanguis draconis, moerbesien,
onripe prumen, onripe peren, (fol. 33r) roede coelen, ghewallen(29) myt melck, es[el]s
[me]lck, doderen van eyeren end terwen bloemen, amandelen end bloemen van ryse,
edick, rosen, berberis, spodij, tente, mastick, alkakengi, end cubeben, end naghele.
Dese stelpen alle sere end sterckelick.
5. End lienteria is eyn menisoen. Dat die spise doer den lichaem comt al geheil end
onuertert alsoe mense etet, alsoe comtse beneden doer; Eyn redene is om dat die
maghe ende die darme ghelat syn van slymygher flumen end die spise doer den
lichame sclydert(30). Die .ij. redene is dese om dat die cracht van den weder houwene
offte vanden onthoudene te kranck is. Die .iiij.de(31) redene is dese om dat die maghe
end die darme ghewont(32) syn van scarpen humoren. Comt dese faute by ghelatheiden
van slymigher flumen soe hebben sy swerheit in die maghe. End dat sy rupsenen(33)
is suer. End dan sietmen in haer digestie als padden ghereck(34). Ghy sultse irst purgiren
end snyden eyn hynne in stucken end siedense in borne. End dan nempt tsop vander
wortelen van polipodium . .iij. coloquintida . .j. dyt sap salmen dryncken: het purgirt
die materie van slymygher flumen end viscoes, syn te verstaene taye slymyghe
humoren end versche ghereck(35). Es die

(27bis)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)

ceeronium: Lat. ceronium d.i. waspleister.
stemppen: stelpen.
ghewallen: gekookt.
sclydert: glijdt.
.iiij.de: de .iij.de redene is door de scribent overgeslagen. Zie de aantekening.
ghewont: het Hs. heeft ghewone.
rupsenen: oprispen.
padden ghereck: kikkerdril (vgl. de aantekening).
ghereck: taai slijm.
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materie van flumen soe gefft hem dese electuarien(36). þ Dyamasticum end trifera
magna, Dyacoston(37), Dyacitoniton calidum off welck dat ghy wylt, end doet hem
nutten myt wyne off myt borne daer yser (fol. 33v) in gh[ebluscht es] daer men messer
oft scharmesser van aff ma[ckt] dat is stael. End haer spise woert geordenyrt al soe
sy is in die cure van dissenteria, myt com[in]e end nagele syn ock goet, end dese
.iij.(38) helpen ock stelpen end stercken seer. Comt lyenteria van crancheyden dat
keintmen dat die spyse ter stont mytter spoet doer komt in die selue varwe end in
dien seluen roeke mytter digestien. þ Curen hyr aff teghen. þ Nemt castorium, storax,
opij, belde saet, balaustia .ana. .ij.(39) end temperet myt plantaginis sape offte myt
hons rubbe sap. End mackt den siekene supen van terwyn bloemen gesoden myt
myspelen offte myt peren offte myt doderen van eyeren. End comt lienteria by
cranckheiden van verterne dat kentmen ock byder spisen dat sy nyet en doert(40) in
den lichamme end groue doer comt. End men sal hem ten seluen gheuen dat daer
voren staet alder naest desen. End comt dese voerscreuen siecheit van hytten Soe
salmen den sieken gheuen þ Triasandali end dyacodion End ander dynghen diemen
vynt in dat capittel van dissenteria. Mer gheuet in alle die spise dat licht is te verterne.
6. Dyarria is eyn simpel menysoen sonder sweren end stecken end sonder bittinghe
in den lichame. End die spise vertert wel end is eyn spolinghe des lychaems. End
somtytz comt van couden end somtitz van vremder spisen end van vremden dranck
end van vele te etene end van vele te drynckene. Alle die werken (fol. 34r) die behoren
in dissenteria end in lienter[ia die syn go]et in dyarria. End teghen wonden in die
le[ndene] end in die darme daer ock menysoen aff comt.
7. þ Noch eyn ander van dissenteria.
Dyssenteria is eyn bloet sucht offte menysoen die is myt siedin[ghe] end myt
crympelinghen(41) alsoet voerscreuen is in die derme. End de-

(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)

electuarien: electuarium, likkepot.
Dyacoston: zie de aantekening.
dese iij: naast comine en nagele is cubeben vergeten, zoals blijkt uit L.A. (zie de aantekening).
van elk twee drachmen.
doert: duurt, blijft.
crympelinghen: krampen.
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se siecheit comt onder tyden van coleren(42). End die gherechte comt somtytz mest
van colera prassima(43) ned somtytz van crancheiden van der leueren. Want als die
leuer cranck is soe en mach sy nyet dat bloet leiden offte synden(43bis) ten leden. End
dan synket ten fundamente wart. End als die siecheit comt van coleren soe is die
digestie gelu end myt bloede gemenget, maer comt die bloet sucht vander leueren
soe comt des bloetz vele. End het is roet end puer end geclontert. Want als dat bloet
comt van der leueren die heit is van naturen end et comt in die darmen beneden die
dan couder syn dan die leuer soe wert dat bloet dicke end geclontert. End daer by
segghen die dwase sotte meisters dat dat harde bloet syn stucken van der leueren.
End sy lyghen qualicken doer haren hals. End dese bloet sucht die vander leueren
comt die machmen qualicken curiren. End is die bloet sucht in den ondersten darm
soe gheuoeltmen grote sere omtrent den nauel. End die digestie is sere ghemynget
myt bloede end sy ghe(fol. 34v)[uole]n groete sere omtrent die lendene. End in die
bloet sucht vander leueren gheuoelt die sieke groet ongemack ter rechter syden. End
die bloetsucht hebben in den ondersten darm bouen den nauel soe moetmen hen
helpen myt medecinen bouen ten monde. Mer die de bloet sucht hebben in den
nedersten darm dye moetmen hulpen myt clisterien van onder end myt badene end
myt plaesteren.
End dit is die cure. Ermen hen gheuet medecinen die stemppen soe salmen purgiren
ouertellighe humoren daer die bloet sucht aff comt. þ Nemt mirabolani citrini .3.j.
offte .3.j.s. cleyne gepuluert end ghetempert myt rosen water end latent al soe staen
eyn nacht end wryngent smorgens doer eyn cleit end gheuent den sieken dryncken
end dyt salmen doen als die siecheit nyet ouder en is dan .viij. daghe end daer nae
en behoert(44) die purgacie nyet. End som tytz soe comt die siecheit offte dat bloet
van der leueren doer die darme geronnen(45) ten fundamente. End dit mach geschyn
van vele saeken dat hem die leden scheiden offte dat die leuer wort gewont offte dat
hem die aderen ontlucken(46). Mer welck van desen die saeke is dat soe moegdy weten
al dus(47). Dat bloet dat vanden aderen comt is roet end claer. End

(42)
(43)
(43bis)
(44)
(45)
(46)
(47)

coleren: gal, een van de vier lichaamsvochten.
colere prassima: c. prasina: groene gal.
synden: het Hs. heeft snyden; zenden.
en behoert... nyet: is niet aangewezen.
geronnen: gevloeid.
ontlucken: openen.
aldus: het Hs. heeft alsdus met doorstreepte s.
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dat van den wonden comt is swert end dicke. Dese ijterhande(48) bloede en(49) quetsen
die darme nyet; als die sieke ten stoel gaet comt dat voere dat ander, soe heuet hey
die spenen. End alsoe dat bloet comet (fol. 35r) gemenghet mytter digestien dat is
eyn teykene vander bloet sucht. Mer alst bloet comt naeder digestien dat bediet
siecheit der leueren want dat bloet comtter aff. End ware eyn mensche syn hant off
syn voete affgheslagen soe soude dat bloet weder keren ter leueren end alsoe beneden
van hem aff gaen claer end roet.
Dit is die cure. Comt dat bloet van den aderen van bynnen soe gheuet den sieken
dat bloet stelpet end die leuer confortirt. Als balaustia, rosen, spodium, achacia, bolum
armenicum, terra sigillata, gommi de arabice, ypoquistidos end der gelicken seldy
gheuen myt sape van plantaginis.
8. þ Syrop thoe macken teghen alle menysoen.
Syropus van allen maniren van menisoenen end dat stoppende is. Nemt sucker
end reghenwater.ana.j.lb., rosen .lb.j.s., mirtus . .j., cassie, spodij, ypoquistidos
.ana. .s., onripe myspelen die grone syn, dragant, gomme van arabien, .ana. .j.s.
End die(50) machmen pulueren end die anderen machmen stoten. End men salse alle
sieden int voerseide reghenwater end doent daer thoe sucker end clarent(51) myt wyt
van den ey.
9. þ Dat capittel van den steyne.
Dye redene van den steyne is dese. Somtytz wast die steyn in die lyndenen end
somtytz (fol. 35v) in die blase. Mer waer den steyn wast machmen weyten by den
grauele(52) die de sieke mackt mytter vrynen. Syn die grauele roet soe wast hye in die
lendene. End syn wyt soe wast hey in die blase. Dus wetmen by grauele waer die
steyn(53) is. End leyt hey in die lendene soe voelen sy grote wee in die hanken(54) end
in die rechte syde end in die voeten want daer leyt die saeke vanden steene end dyt
selue is vander rechter siede. Mer leit die steyn in die blase soe gheuoelt die siecke
grote snydinghe onder den nauel.

(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)

ijterhande: tweeërlei.
en: het Hs. heeft end.
Na die staat in het Hs. men pulueren.
Na clarent staat in het Hs. alst doorstreept.
grauele: graveel, zandachtig bezinksel in de urine.
Na steyn staat in het Hs. vast doorstreept.
hanken: heupen.
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Dat sy gheyne vryne macken en moghen dat comt van .iij. dynghen: dat yrste heyt
Stranguria is pynnelicheit van pyssen end dat is alsmen al drupende pyst. Dissuria
is datmen somtytz pyst end somtytz nyet. Scuria is alsmen gheyn vryne maken en
mach. End hyr by machmen weten off die steyn is in den sieken offte den grauele
offten quade humoren in den crop vander blasen. End is die steyn die sake soe pyst
hey somtytz steynkens som groet som cleyn. End synt grauele soe pist hyer vele te
gader. End men moetse tasten tussen den vyngere. Want die humoren syn soe kentmen
daer by dat sy in die vryne ligghen lanck als haer.
End dyt is die cure van allen desen vurscreuen siecheiden: sy selen hen yrst wachten
van aller grouer spisen end van drancke die quaet syn te verterne. End hen syn goet
alle dynghen die wel verduwen als dese: Venckel, mercke, persyn, rou offte gesoden
in vleysch. (fol. 36r) Dyt brect den steyn in ionghen lieden.
Dit is die cure van ouden menschen. þ Soe sulstu nemen enen witten bock eyn
iaer out end die sal syn gebonden met eynen zeyle ene elle lanck. End hey en mach
nyet eten dan caprifolij end petrocillij myt den wortelen. End men sal syn vryne
ontfaen smorgens nuchteren end dien salmen den sieken gheuen dryncken mer(55)
daer en salmen anders nyet in doen dan wyn. End dien bock en sal niet dryncken dan
wyn. End dit sal der sieken dryncken .ix. daghe lanck nuchteren telken enen groten
toeghe.
10. þ Dyt water het geschickt(56) der hartoch van burgundie bisschop bernart der daer
sieck was aen den steyn end hem die meysters wel ratz deden end et en halp nyet,
end als hey dit water gebructen daer gynghen veil steyn van in als erten end sant;
van dissen water drynck gelick mael(57) eyn lepel voel.
Nym rettich water, Steynbreck water, Beuennellen water, gelicken veil onder eyn
ander gemenget end gedroncke[n] des morgens nuchteren .ij. vren vur den eten. Du
salt weten soe <du> sies den steyn stuckechtich(58) wt gaen end sick dye pyn
vermyndert soe daerfman dat water nyet al daghe gebrucken sonder ouer den .iij.
dach off .iiij. dach al soe lang bys(59) hey genyst.

(55)
(56)
(57)
(58)
(59)

Het Hs. heeft ener i.pl.v. mer.
geschickt: Dt. voor ‘gezonden’.
gelick mael: telkens.
Na stuckechtich staat in het Hs. het.
bys: Dt. voor ‘tot’.
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11. þ Vur den steyn der daer gebreck aff het end(60) nyet ser, eyn gewys stuck.
(fol. 36v) Du salt nemen .ij. loit kreften oghen end eyn loit wyt corael end dat thoe
samen ghepuluersirt end in eyn kan gedaen end daer ouer ghedroncken end dat die
kan al weg(60bis) wael thoe gedeckt sy en altyt byr in sy end hald iu(61) water dan in eyn
gelesken daer suldy in syn dan wit sandechtich ende ick hebt gesyn thoe tryr thoe
den catuseren aen den procurator dye hefft probirt dat im wonder dynck aff gynck
dat heb ick gesyen.
12. þ Noch eyn ander stuck vur den steyn dat ick heb thoe tryr laten probyren end
oprecht is gevonden.
Du salt nemen .ij. vryssche(62) eyer end salt dan nemen eyn halff quart wyn essich(63)
der alre best, end sals die .ij. eyer daer in legghe[n] end laten die daer in ligghen al
soe langghe bis die schaelen van den eyeren al vertert in den wyn asyn syn, end dan
suldy die eyer nemen end sult dat felgen(64) doer stecken end laten dat wit van den
eyeren onder den wyn asyn lopen. End die doderen van den eyeren myt den velgen
suldy wech werpen, end dan suldy den wyn(65) asyn doer eyn doeck slaen end sult
dan den sieken dat thoe dryncken [geuen] den dach; van des morgens aen hent(66) des
auentz thoe sal hey anders geyn dranck drynck[en] dan den wyn asyn end salder af
dryncken dat hey des auentz dat lest drynck van den wyn asyn, mer hey mach eten
wat hey wyl werduwelicken spise. Ende des(67) auentz(68) moet der steyn van hem.
probatum est.
(fol. 37r) 13. þ Noch eyn manire van den steyne.
Dye steyn wast somtyt in die nyeren alsoe voerseit is end somtytz in die blase.
End wast hey in die nyeren soe geuoelen sy swere end stecten in lendenen. End sy
pissen myt groter pynen end in die vrine vleyten(69)

(60)
(60bis)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)
(67)
(68)
(69)

Het Hs. heeft dittografie van end.
al weg: altijd (cf. Engels: always).
iu: uw.
vryssche: verse.
essich: Dt. azijn.
felghen: vliesje.
wyn: het Hs. heeft vyn.
hent: tot.
Na des staat in het Hs. et doorstreept.
Na auentz staat in het Hs. s doorstreept.
vleyten: zweven.
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corpuskelen(70) als haer. End somtyt sietmen roet sant in die vrine als stucken van
roeden tegelen. End wast die steyn in die blase soe gheuoelen sy bytsel ende swere
omtrent die ysbeynen(71). End oecsele om den hals van den vede(72) soe dat hem die
crappen end cretsen(73) wilt. End somtytz sietmen wyt sant in die vrine ia in den badem
end dat sant hetmen graueel. End somtytz siet men(74) gruus. End dus seldyt curiren(75):
þ Nemt nagele, galigaen, antofaly, siccaris, millium solis, melano piperis, semen
petrocillij, semen speragi, loeuesche, offte saet beuenelle . ana .j. Dese seldy dryncken
myt melck xx daghe. End ock is vossen bloet goet langhe gedroncken. End soe es(76)
boxs bloet van den voerseiden boeck end dat ghedroeghet end gepuluersirt end op
die spise gestroyt offte myt drancke gedroncken het breckt den steyn. End noch eyn
ander: þ Nemt venckel wortelen end eppe wortelen, macedonie wortelen, semen
polipodij, millium solis, quercini, agaricus, semen(77) cucumeris ana . .iij. Dan doetse
in eyn(78) vat daer die sieke in sitte totten nauel off totten lendene. End dan seldien(79)
hoghe lichten wten bade end duwen den steyn soe dat hy vallen mach in den crop
van der(80) blasen. (fol. 37v) end onder dat ysebeyn aen den hals van den vede soe dat
hey vallet int ydele vander blasen. Dit synt medicinen die den steyn brecken. Mer
alte heit en is nyet goet want die grote hitte treckt die humoren te gader end die steyn
wast soe te mere end merent(81) meer dan hey myndert. End dese crude synt snydende.
Als auerone, bedellium, cyperus, bayen, venckel saett, ameos, scolopendria, ciceren
sop, lignum ebeni, uitrum(82), asyn, lupinen vortelen, quillen, wilde

(70)
(71)
(72)
(73)
(74)
(75)
(76)
(77)
(78)
(79)
(80)
(81)
(82)

corpuskelen: lichaampjes, deeltjes.
ysbeynen: heiligbeenderen.
vede: penis.
cretsen: krabben.
Na men staat in het Hs. gi doorstreept.
curiren: genezen.
Na es staat in het Hs. vo doorstreept.
semen: zie de aantekening.
Na eyn staat in het Hs. bat doorstreept.
seldien: zult gij hem.
Na der staat in het Hs. maghen doorstreept.
merent: lees meret, vermeerdert.
ebeni, uitrum: zie de aantekening.
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sauia, beuenelle, seem, wyt sout(83), macedonie saet, millium solis. End die seldi
puluerisiren end stroent(84) op haer spise offte macter dranck aff end gheuet hen
dryncken. End is die steyn soe groet datmen nyet scheiden en mach soe moetmen
snyden als ick v nae scryuen sal int nae volgende capittel.
14. Dat irsten dat men doen sal ten grauele end ten steyne.
þ Men sal hem dryncken geuen myt lauwen borne oximel simplex daer nae nempt
apij wortelen end saet end venckel wortelen end saet, petrocillij wortelen end saet,
anys. Dit seldy sieden in borne end doen hem dryncken dyt rypt die materie. End
daer nae seldien purgiren myt benedicta. End dan bade macken die moruwen aldus:
þ Nempt pappelen, violetten, parst houen, bere wortelen, himst(85) wortelen. Dese
seldy sieden end worpen in eyn cupe end baden den sieken daer in dyt is dye forme(86).
End daer nae doet hem laten die leuer ader. End daer nae die ander onder die cnoesele
bynnen des voets myt eyner vlymen. End daer nae (fol. 38r) seldy bernen vitrum op
eynen gloyende tyghele end puluert dat end doet hem dryncken myt wyne dyt breckt
ock den steyn. End soe doet ock box bloet alsoe voerscreuen is. Offte nemt [wilde
kersse] gestoten end dat myt wyn ghedroncken. Offte nemt ghemener besien(87),
petrocillij saet end peper end die sal dit eten alteenen ghepuluerisirt op die spise
gestroyt off myt drancke gedroncken, dit brect ock den steyn. Galienus seit: van die
pyne van desen steyne compt eyn passie die heit strangurrea alsoe voerscreuen is.
End dat is datmen myt pyne pist off al druppende. End daer thegen salmen laten die
ader onder die cnoesele bynnen des voetz. Dat doet wel vryne macken. þ Nemt
siccados, dat syn creclyn(88), sap van petrocillium, millium solis, beuenelle. Dese
menget myt wyne end plaestert opt tysebeen end al omme den vede dyt doet ock
vrine macken. þ Eyn ander. þ Nemt poreyde wortel, persyn wortelen. Dese siet in
wyne end daer nae stampse in eynen mortir end frutse in eyn panne myt verscher
boter

wyt sout: zie de aantekening.
stroent: strooien ze.
himst wortelen: zie de aantekening.
Hierna volgt in het Hs. een primitieve afbeelding van een houten kuip. In L.A. komen noch
de tekening noch de vier eraan voorafgaande woorden voor.
(87) ghemener besien: wellicht corrupt. Zie de aantekening.
(88) Na creclyn en voor sap heeft L.A. nog een ingrediënt: zie de aantekening.
(83)
(84)
(85)
(86)
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end plaestert al heit tusschen die cullen(89) end den ers end opt tysebeyn end om den
vede end latent ligghen tot dat die plaester droeghe is. End ist noet soe vernuwetse.
End ghy sult gheuen in dese pyne end in allen pynen vander vrinen dese electuarien.
þ Ducis, licontripon, iustinum, filantropos. End doetse hen dryncken myt drancke
die daer voer staet van den saeden off van den wortelen. End en helpen dese dynghe
nyet end die steyn is groet soe moetmen snyden. End wet (fol. 38v) dat is grote vrese
oude lieden te snydenne van den steyne want die wonde mach cume(90) offte nyet
ghenesen. End eermen kyndere offte oude lieden snyden sal soe salmense irst setten
in eyn bat end laten die stede(91) weyken. End ist eyn kynt soe salt eyn starck man
setten op beyde syn knyen end men sal den man slaen eyn cleyt om synen hals. End
dat sal gaen om tkyns beynen onder die hame(92) end om tsmans hals gebonden end
die man sal myt elker hant eyn beyn houden. End die meyster sal knyen op syn knyen
end legghe eyn dicke plaester op syne nauel end setten syn .iiij. vingher al gestreckt
op die plaester end duwen den lichame wter maten ser soe dat die steyn scytte in den
crop vander blasen. Ende vander ander hant die .ij. voerste vingher sal hey steken al
soe diep alsoe hey mach(93) end tast dy dan daer dat moru is soe ist den fuc(94). End
dan en sal men nyet snyden mer steckent weder op wart. End tast het hart soe ist eyn
steyn, soe sal hine bouen dryuen myt den .ij. vingeren in den crop vander blasen.
End vander ander hant die .ij. voerste vingheren sal hey stecken alsoe diep als hey
mach soe hey naest mach ten vede waert. End houden vaste den steyn mytten .ij.
vingheren dat hey nyet en kere. End dan nempt eyn schaer messer end snyt op den
steyn eyn wonde lancx nyet mere dan dien steyn mach syn om dat sy geryng(95)
genesen soude. Dan nemt eynen holen lepel dyt is die forme:(96). End (fol. 39r) vaet
den steyn mytten lepel end als ghyen ghevaet(97) hebt soe trecten wte. End dan soe
werpt terwen blo-

cullen: teelballen.
cume: nauwelijks.
stede: zie de aantekening.
hame: dijen; voor de lezing van L.A. zie de aantekening.
Na mach voegt L.A. int fundament toe: zie de aantekening.
fuc: L.A. heeft vijc: een soort gezwel.
geryng: gemakkelijk. Zie de aantekening.
Hierna volgt een onhandige tekening van een lepel met een houten hecht, waarin drie nagels.
In L.A. is er geen tekening en de vier eraan voorafgaande woorden komen er evenmin in
voor.
(97) ghevaet: gevat.
(89)
(90)
(91)
(92)
(93)
(94)
(95)
(96)

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1971

310
men in die wonde end legter op droeghe werck(98). End dan legt den siecken in syn
ruste. End en siet nyet veruaert al lopt die vrine wt die wonde .iiij. daghe off .v. wantt
die wonde sal wel genesen. End is den fuc daer thoe soe doet den sieken orberen
moru dynghen die suueren end mack hem bade van borne dat stopt end heilt alse
borne daer rute in gesoden sy end alsene, rosen end reynvaen(99), het helpt sere.
15. þ Hoe dat comt dat men bloet pyst.
Sanguinus(100) minctu. Dat is datmen bloet pist. End dat comt somtytz vander blasen
end somtytz vander leu[er]e(101) end somtytz vanden nieren, soe ist bloet ghemynghet
myt vrynen end sy voelen pyne in die nyeren. End comt vander blasen soe pyssen
sy voeren bloet end daer nae vryne. End in den badem vanden vrynael(102) leyt bloet
gheclontert end is swert end sy gheuoelen grote swere tusschen die cullen end dat
fundament end daer omtrent. End comt vander leueren soe pissen sy voere vryne
end daer nae comet bloet.
End comet vanden nyeren soe doet hem laten die leuer ader in den rechten arm
diemen heit die longhe ader. Ende legt dit plaester op die nyeren. þ Tempert myt
edick, armoniacum, myrre end wyroeck. End nempt dusse(103) trocisken þ Citrulli,
melonis, cucumeris, portulaca, spodium, dat sap van recolissien .ana. .vj., pappelen,
(fol. 39v) rosen, amidum, dragant, semen papauer albi, ana . .iij., semen citoniorum,
surkele .ana. .ij., bolum armenicum, cassie, ana . .j. et s., cinciberis .3.j. Dan legghet
psillium in warm borne eynen haluen dach end mactse myt die sape end gheuet . .j.
te male myt sape van plantaginis.
End commet vander blasen soe doet hem laten die ader onder die cnoesele end
daer nae gheuet hem dit op dat hy qualick spise mach. End somtyt(104) clontert bloet
in die blase soe datmen myt pyne pyst. Daer thegen soe salmen nemen þ Venckel
saet, semen absinthij, semen apij, wilde pasternaken saet, frondium melonis. Desen
moetmen puluersiren end dryncken myt esellinen melck. End dese trocisken die
gheuleist(105) is offt myt andere coyen melck gesoden þ Nemt lynsaet, cucumeris,

(98)
(99)
(100)
(101)
(102)
(103)
(104)
(105)

werck: L.A. heeft de synoniem stoppen.
reynvaen: zie de aantekening.
Na sanguinus (sic) staat in het Hs. mic doorstreept.
Na leuere staat in het Hs. Et doorstreept.
vrynael: urineglas.
dusse: deze.
Na somtyt staat in het Hs. eo doorstreept.
gheuleist: met vlees.
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dragantum, iusquiami, semen papaueris albi, ana . .ij., amidum . .iiij. end macter
aff trocisken myt sap van plantaginis. End doetse den sieken daer mede dryncken. þ
Eyn ander. Nemt semen cucumeris, portulaca, cucurbite .ana.þ.ij., dragant, gummi
de arabice, bolum armenicum, semen malui .ana. .ij., apie . .iij. Dese suldi
puluerisiren end temperse myt syropus violarum end gh[e]uens te male die grote van
eynre haselnote. End gheuet ock den sieken athanasia myt sape van plantaginis(106)
of achoristum myt sape van plantaginis, end soeckt in anthidotario daer isser noch
genoch die bloet stelpen.
16. þ Die lettinghe der vrinen waer aff dat comt(107).
(fol. 41r) anacardium off trifera saracenica End vele liede syn die segghen in dit
capittel dat die sieken souden dryncken syn vryne myt prassium off van yvore.
17. Noch eyn ander dat gewis is end dat ick probirt heb mer dan eyns end op recht
is.
Du salt nemen eyn halff loit gengebers end eyn vierdel loetz saffraens end eyn eys
doder end bier end macken daer eyn supen(108) aff. End nemen dan alsoe dick koe
stront als eyn fust(109) end doen dat in eyn lynnen doeck end nemen dan eyn schuttel(110)
vol byers end soppen den koe stront(111) in dat bier .iiij. off .v. maell end druckent al
mael wt end doent dan in die supen end settent dan by et bier end wallant myt op
recht alz men eyn supen plecht thoe macken. End gefft dan dat den sieken teten eyn
goet schotel vol, hey sal genesen, dat is eyn gewis stuck. End den stront den in den
doeck blyft den suldi wech werpen.
18. þ Tegen die water sucht eyn gewis stuck.
Du salt nemen swerdel wortelen(112) .vij. off .viij. vncien, attich .ij. hantfol, benedicta
dat is groffliaten wortelen eyn hantfol, ossen ton-

(106) plantaginis: het Hs. heeft plantaginus.
(107) Een andere hand heeft in cursief schrift hierna toegevoegd: ‘hier naer comt capittel xl’;
bedoeld is wel fol. 40, dat echter ontbreekt.
(108) supen: soep.
(109) fust: vuist.
(110) schuttel: schotel.
(111) Na stront staat in het Hs. daer in .v. o doorstreept.
(112) Boven swerdel wortelen staat in een andere, cursieve hand: smerwortel.
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ghen wortelen eyn hantfol, vrou venus haer, thoe latyn genant(113) Capillus veneris
eyn hant fol, venckel wortel, krut ader(114) saet, eyn hantfol, valeriane eyn hantfol,
alleluya kruyt .ij. hantfol. Dese salmen cleyn snyden end sieden in .ij. kannen wyns
eyn half kan wassers(115) daer onder. End laten dat sieden (fol. 41v) bys dat wasser
versoden is. Nemes tu .ij. kannen biers(116) soe saltu geyn water daer in doen end latent
.iij. vynger breit in den(117) duppen(118) versieden. End sal des morgens nuchteren dae
van dryncken end eyn vre nae den eten end des auentz ock eyn wre. Dat verdryfft
die water sucht probatum est.
19. þ Noch eyn ander ghewis stuck vur die water sucht dat eyn rytters vrou(119) thoe
tryr mannicke(120) mynschen daer myt geholpen hefft end ick weitet dat op recht is.
Du salt nemen caprifolium end salt die laten druge[n] sonder son end salt dan daer
assen af bernen. End salt dan ock nemen bonen stroe end bernen daer ock asse aff.
Et salt dan nemen al soe dick assen van caprifolium als eyn ey groet is. End ock soe
groet assen als eyn ey groet is vander bonen assen end salt die .ij. assen onder eyn
doen end bynden sy in eyn dueck. End doen sy in eyn kan end laten den krancken
mynschen daer ouer dryncken al tyt soe sal dat water vergaen. probatum est.
20. þ Noch eyn ander ser gewis stuck vur die water sucht dat ick weit dat waer is
end dat in eynen haluen dach thoe geyt(121).
Du salt nemen hoellenter wortelen, die schellen daer aff, end salt die(122) laten
droegen sonder son. End salt die dan thoe puluer stoten end salt die puluer dan nemen
end doen se dan in eyn lynnen doeck end nemen dan seir heit bier end gyten dat op
die puluer end laten .......................................................................................

(113)
(114)
(115)
(116)
(117)
(118)
(119)
(120)
(121)
(122)

Na genant staat in het Hs. Capillis doorstreept.
ader: Dt. oder: of.
wassers: Dt. Wasser: water (gen. enk.).
In de marge heeft een andere, 15de-eeuwse hand toegevoegd: in de stede van den wijn.
Na den staat ving in het Hs. doorstreept.
duppen: dop, pot.
Na vrou staat in het Hs. daer doorstreept.
mannicke: talrijke.
thoe geyt: resultaat heeft.
Na die staat in het Hs. thoe pi doorstreept.
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(fol. 56bis r) 21. [Dat capittel van asma.]
þ Dyasulphur myt desen drancke. Nemt recolissien, psillium, ysope dese seldi
puluerisiren en siedens end geuent des auentz pillen electerium dit hulpt sere in dyt
ongemac. Ock syntter goet thoe pillen arnoglossa. Comt asma van gebrecke in die
borst dat kentmen by dat die neese verstopt is. End dat sy pyne hebben in den huuf(123).
þ Nemt anys, leuende sulphur, armoniacum, castoreum, bolle saet ana . .j. al
gepuluersirt. Dit seldi stif(124) myt borne menghen end macter aff ronde trocisken in
die grote van noten. End gefft hem dryncken myt oximel getempert. þ Eyn ander
puluer.
þ Nemt operment end temperet myt eynen ey end dan latet droeghen end daer nae
legget op berrende colen end die sieken sal den mont wyde ontdoen end ontfaen den
roeck dat is hem goet. Comet van droechten soe seldi nemen dyadragantum end
dryncken desen dranck.
þ Nemt dragagantum, yris, sap van liquiricien en sietse in borne end coleret(125) end
dryncket. End wachten van drancke end als die vryne toeghet dunne end namaels
wyt soe sal die materie saen(126) scheiden.
22. þ Van qualicheit.
Fastidium ende mutacio appetetus ex vicio stomaci. Dats te seggene qualicheit
end die appetit verwandelt by fauten vander maghen. End het comt somtytz bider
hitten van seluen vander maghen end somtytz van heitten humoren end somtitz van
(fol. 56bis v) coude humoren. Comet van hitten der maghen soe is die vryne wel
geweruet. End is hy sonder walghen dan seldi hem geuen coude electuarien als
dyarodon, frigidum, triasandali, rosata nouella, dyacitoniton frigidum, syropus rosarum
offte sucker rosarum. End dat mact men aldus. þ Nemt nuwe rosen .lb.j. gestoten
myt sucker .lb. iiij. End comet van heten humoren die in die maghe vloyen soe is die
vryne wel gheveruet end den sieken walghet end syn angesichte is gelu soe seldi
ripen die humoren myt oxisacra off syropus acetose end daer nae purgiren myt
triasandali off dyaprunis. Off dranck gemackt aldus. þ Nemt raepsaet off semen
antriplicis .ana. .j. Dit stampt end siet .iij. dummen diep end coleret end

(123)
(124)
(125)
(126)

huuf: zwelling van de huig.
stif: goed.
coleret: laat het uitdruppen door een doek.
saen: weldra.
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dryncket, doet keeren. Comet van coude humoren soe is die vryne luttel geverwet
end daensichte bleick. Soe rypt die materie myt oximel simplex. End daer nae purgiren
myt benedicta end myt yeralogodion gescert(127) myt esula. Ock seldise doen keren
myt dat daer voer staet. Sy sullen nuchtere[n] nemen oximel end eten .iij. off .iiij.
werff voer etene radeck wortelen myt oximel.
23. þ Dat capittel van den spenen dat is gebreck inden fundament van wat maniren
dattet ock is.
Emoroydes dat syn spenen. End spenen(128) dat syn aderen die liggen int fundament
of in dat ersgat. End sy hebben hare wech ter leueren end ter
melten..................................................................................................................................................
(fol. 49r) palinghe end die samen daer op leggen al soe heit alsmen liden mach.(129)
End ist dat die spenen vloyen van bloede soe salmense doen stelpen. þ Men sal
nemen garwe end die salmen stampen end eyn cruyt heet centum galli(130). Dise .ij.
gestampt end daer op geleit plaesters wise dat stelpt ser bloet. þ Offte men sal nemen
garwe end die salmen stampen end daer nae salmense sieden in wyn end dan salmen
dat cruyt daer op leggen. þ Eyn ander. Men sal nemen achia ende wyt van spaengen
end dragagantum end dit salmen puluerisiren end dan temperen myt borne. Daer nae
salment plaesteren op eynen doeck end dan salment leggen op die spenen. þ Noch
eyn ander. Men sal nemen scellen van ysere end die salmen puluerisiren end loet
asschen(131) wan(132) dit doet ock seer bloet stelpen offte men sal die selue puluere wel
wryuen myt garwen dat stelpt ock sere. Men salt dick wile aff doen end men sal die
puluere dick wile stroyen op die spenen. þ Noch eyn ander cure. Men sal nemen
achia . .iij. end spaens wyt end dragagantum .ana. .j. Dit salmen puluerisiren end
dan salment temperen myt edicke end myt sape van wegebreide end men sal dit
smeren op eyn doeck end dan salment daer op leggen. End synt die spenen diep int
fundament soe

(127) gescert: wellicht te lezen als gescer(p)t: verscherpt, versterkt(?).
(128) spenen: aambeien.
(129) Een andere, cursieve hand heeft in het Hs. toegevoegd: ‘ten tacken in fondement’ en verder
in de marge nog enkele onleesbaar geworden woorden.
(130) Dezelfde hand als hierboven heeft boven centum galli geschreven honder derm.
(131) loet asschen: loodoxyde.
(132) wan: want.
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salmen eyne wieke smeren daer myt end die salmen steken int fundament. End ist
dat die spenen luttel bloeden soe en salmense nyet stelpen want die natuer soe purgirt
(fol. 49v) haer daer mede. End isser mer dan eyn die vloyt þ Soe salmen nemen eyn
stockelkyn van eynen wyngarde end dan salmen stecken ten end int fier end daer
myt bernen die aderen op den yrsten dach allutken(133). End des anderen daghes noch
mer end op den derden dach alte male. End die selue cauterisiren machmen doen
myt eynen heyten yser. End vynt vele dynghen die bloet stelpen in den antidotarius
die daer ock thoe dynen.
24. þ Noch eyn ander gewis stuck van allen maniren van spenen.
Du salt nemen eyn cruyt dat hit synt thoenis cruyt(134) end die wortelen van den
cruyde synt gestalt(135) gelick die spenen recht als haselnoten. End der wortelen suldy
al so veil nemen als eyn goet hantfoll. End dan suldi nemen .iiij. kannen wyns off
.iiij. kannen biers, beter wyn, end sult die wortelen myt den wyn sieden in eyn nuwen
erden pot end .ij. kannen sult dien in sieden end dan suldi .ij. kannen wyns off biers
weder om daer op gitten dat duppen weder om voel sy. End van den dranck sal der
siecken alle dage dryncken .ix. daghe lanck op den .ix. dach salle hey den dranck
alle wt hebben. End dan sal hey genesen end gesont werden. probatum est, ich weit
voer waer dat eyn gewis stuck is.
25. þ Van der ghelsoecht.
Ictericia dat is die gelsuecht is dat die natuerlicke varwe verkert in die huet end
wert gheel yteri(fol. 50r)ca is eyn name nae eynen vogel die men heit ycteriane. End
die lieden die heiten aureolus. End die ghelsucht is eyn vuul sucht off siecheit in die
huyt. Somtyt comt(136) vander gallen somtitz vander leueren. Dat vander leueren comt
is van .ij. maniren als van ontemperden in die leuer van hitten. Ock comt van
verstopder leuer; die comt van ontemperheiden in die leuer van hitten dier is ock .ij.
maniren sy comt by dat die leuer ontempert is van apostemen(137). Es die leuer
ontempert myt apostemen dit syn die teykene;

(133) allutken: een weinig.
(134) Boven de naam van dit kruid heeft de cursieve 15de-eeuwse hand toegevoegd: consolida
minor, en in de marge nog: & celledoni minor.
(135) gestalt: geschapen, hebben het uitzicht van.
(136) Na comt staat in het Hs. co doorstreept.
(137) apostemen: gezwellen.
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sy hebben rommelinge ende swere in die rechte syde end sy moghen qualicken haer
spise verteren end die vryne is roet. End sonder apostemen heuet die seluer teyken
sonder rommelinghe end die vryne hoe geverwet. End gheuet gheyne ander teyken
dan dat aensichte is gheel off groene off luttels roetz. Gelsucht die van apostemen
comt die werken daer aff vyndi int capittel van apostemien in die siede. Comet van
hitten soe geneset dus. þ Haer spise so moet syn cout end versch als swynen voete
end kiekene myt sape van wyn besien off myt edicke end prumen end peren end
cryeken end cleyn vischen wt lopende reuyren die leuende syn. Dan seldine purgiren
myt desen drancke. þ Nemt mirabolani citrini, cassiafistula, tamarindi. Dese puluert
end in wyn gheleit te weiken eyn nacht end smorgens coleret end dryncket. þ Eyn
ander. Nemt trifera saracenica gescarpt(138) myt scamonea end hebben sy vaste lichame
soe gheuet hem alle daghe trifera saracenica. End hebben sy moru soe gheuet hem
(fol. 50v) triasandali myt gersten mele; hem is goet gedroncken endiuie water end
succoreie. Dese syn alle goet teghen verhitte leuer: cicoream, melck, epatica, tremeren,
endiuie, scariola, latuwe end nachtscade, berba iouis, violetten, porteleine roy
plantaginis, scolopendria, totum sandali, rosen. Comt die sicheit van verstopten
grouen humoren die onthouden syn in die leuer soe is die vryne dick van coleren
gelicke gelase om dat die gate verstopt syn daer die roede coleren vloyen soude
vander gallen. Dit syn die teykene: die vryne is wel geverwet end vet, smer[t] onder
die corte rybben aen die rechte syde. End mach tierste dinck nyt hulpen in dese specie
þ Soe nemt radick wortelen, celidonie wortelen, scarpe perte wortelen alsoe vele als
al die ander end siedet in borne tot .iij. toeghen soe dat die sieke dryncke. End ock
is goet in den dranck ghetempert trifera saracenica. Die gelsucht comt om dat die
gate verstopt syn die de humoren draghen ter maghen. Die stront is alder meyst gelu
end sy hebben rommelinghe end op blasinge in die maghe. Die selue cure seldy doen
die men doet teghen die verstopte leuer. Ock comt die siecheit van dat die gaten
verstopt syn die gaen van der gallen in die darme. Dit syn die teykene: die digestie
is wyt end die sieke wil keeren(139) ock seldi hier doen die wercken van voere end
doen se dryncken nachtscade sap end plantaginis sap. Die ghelsucht comt somtitz
van melancolien vander mylten ter leueren. End daer thoe is goet mede te purgiren.
Theodoricum.................................................................................

(138) gescarpt: verscherpt, versterkt (?).
(139) keeren: braken.
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26. [Van der watersucht]
(fol. 52r) dat bier doer lecken(140) recht als men loghe mackt, end dat bier suldi .iij.
off .iiij. mael soe heit doer dat puluer laten lecken. End gheuen den siecken des biers
thoe dryncken eyn goet cruysen(141) vol al soe(142) warm als hey dat dryncken mach er
.ij. wren soe sal der sieken begynnen thoe spuwen end thoe schiten en seyken. End
dat water sal hey quyt werden end wech gaen end sal genesen geringhe want ick weit
dat waer is end op recht is.
27. þ Eyn waerhafftich end bewert(143) water vur die watersucht dat heft ioncker conraet
klotz dat salmen al so macken.
Nemt gel lylien wortelen thoe latyn genant Acori .v. pont, houdet(144) kurbs wortelen
genant Brionia eyn pont. End dat onder eyn ander gestoten al soe versch in den mey
end dan water aff ghebrant. End gyff den sieken eynen guden dronck. Dan leg im in
eyn bed end decken warm(145) thoe dat doe .iiij. off .v. mael soe te brickt(146) die water
sucht end gaet van im.
28. þ Vur dat roet menysoen eyn gewis oprecht stuck.
Du salt nemen eyn stuck peper koeck end eyn stuck roggen brotz, eyn soe veil als
des anderen, end sult dat ryuen(147) op eyn ryue. End dan suldi nemen eyn halff kan
roetz wyns end daer aff suldi macken eyn dick bieren broet(148). End sult dat(149) den
sieken teten geuen, het sal van stonden aen stelpen, ick weit dat op recht is.
29. þ Noch eyn ander gewis stuck vur dat roet menysoen.
(fol. 52v) Du salt nemen die schellen van(150) sleen holt end salt

(140)
(141)
(142)
(143)
(144)
(145)
(146)
(147)
(148)
(149)
(150)

lecken: zijpelen.
cruysen: kroes.
Na soe staat in het Hs. wan doorstreept.
bewert: beproefd.
houdet: oude.
Het Hs. heeft warmt met doorstreepte t.
te brickt: breekt.
ryuen: ziften.
bieren broet: boerebrood.
Het Hs. heeft dittografie van dat.
Na van staat in het Hs. sley doorstreept.
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dan nemen eyn roet kan wyns. End salt die schellen myt den wyn sieden op die helff.
End dan saltu den sieken den wyn thoe dryncken [gheuen] al mael eyn gelesken(151)
vol warm. Dat sal dan stelpen. probatum est.
30. þ Eyn puluer thegen den steyn; aldus salmen scryuen in die apoteick.
Accipe saxifrage, millij solis .ana. .ij. Carui, anisi, apij, petrocillij, maratrum,
macedonia, genciane, dauci cretici, seminis rute, speragie, brusci, cimini, juniperi,
semin[i]s vrtice, sileris montani, pulegij, acori, bacca lauri, ana . .j. cucumerum,
cucurbite, penidiarum, ana . .ij. Spice nardi, squinanti, sticados, acorni, valeriana,
lapidis lincis, lapidis agapis, ana . .s., turbith . .ij., galange u ana . .iij. Hyr aff
mackt puluer end des smorgens genomen eynen lepel vol in dranck of in eten end
daer geuast end ghewandelt .v. wren off .vij. nae dat genomen is.
31. þ Noch eyn ander stuck vur den steyn.
Soe nemt dat bloet van eynen bock end die mylte end die nyeren end den peserick
myt den cullen end die cleyne darme. End doet dit alle gader cappen cleyn. End dan
soe doet in eynen groten darm end latet wel syden end dan gheuet den sieken tetene.
End als hey .iij. mont vol gheten hefft [...]. Est dat saeke dat die sieke eynen rynck
aen syner hant hefft end daer eynen steyn in were, Galienus seit dat die steyn wten
rynge(152) sold(153) springen(154).

Aantekeningen
1. De gedeelten die in H verloren gegaan zijn, werden ingevuld aan de hand van
de parallelle gedeelten uit het L.A. nr. 26, r. 1823-1907. De tekst komt in beide
Hss. zogoed als geheel overeen. Beide steunen op de Collectio Salernitana,
zoals hieronder zal blijken;

(151)
(152)
(153)
(154)

gelesken: glaasje.
Het Hs. heeft een doorstreept weglatingsteken boven de e van rynge.
sold: zal.
In de onderrand van de bladzijde heeft een 16de-eeuwse cursieve hand geschreven: Van
groter cracht die de medesine heeft voor screuen ten seluen zo nempt enen leuendegen hase
ende verbernten tot puluer in eenen nijen erden pot ende dan so giet witten wijn opt puluer
ende laetet dan also staen totten anderen dage ende dan so gietet dat claer af vant puluer ende
geeft den sieken alle dage iij weruen tot dat hij genesen is.
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Al. 1.

Al. 2.

Men vergelijke met Coll. Sal. IV, p. 390 (r. 31-46):
De dissenteria. - Dissenterie signe hec sunt: sanguinolenta egestio,
tortiones et pungitivi ventris dolores. Hoc autem quandoque ex
superiorum intestinorum excoriatione, quandoque ex mediorum.
Cum autem ex superiori solet primum exire digestio, et deinde purus
sanguis, illico dolores et punctiones, et super umbellicum punctiones.
Cum autem ex inferiorum primum sanguis feculentus egreditur,
deinde egestio et sub umbellico dolores et punctiones. Cum vero ex
mediorum circa umbellicum sunt dolores graves. Si autem
superioribus intestinis est causa dissenterie et egestiones sint citrini
vel nigre, vel virides, utantur diacodion cum succo arnoglosse, et
pulvere confecto ex gummi arabici et bolo distemperato cum syrupo
mirtino et in omnibus cibis dabis hunc pulverum: Recipe boli,
ypoquistidos, sumac, acatiam, spodium, sanguinem draconis, gummi
arabici, semen syli assum ana, et distempera cum aqua rosata et
pluviali vel comuni aqua frigida vel succo plantaginis vel succo
pentafilon et propina eis.
Een vergelijking met de overeenkomstige delen uit het L.A. toont
aan dat hier geen belangrijke varianten of afwijkingen te noteren
zijn.
Dit gedeelte (in H zowel als in L.A.) is gebaseerd op Coll. Sal. IV,
p. 391 (r. 7-20). Men vergelijke:
Commedant ptisanam de ordeo, vitella ovorum elixorum aceto
infusa, et assas carnes arietinas, gallinas veteres quibus dum
coquantur cera addetur. Si vero egestio fleumatica fuerit, pulegium,
nastrutium parum tritum et assum et aceto infusum et deinde
pulverizatum datur cum cimino et gariofilo; et ptisana triticea
utantur, et post eam bibant lac caprinum cum fluvialibus lapillis
ferventibus calefactum. Stiticos fructus ant cibum commedant, sicut
sorba, nespila, castanea cocta vel cruda. Si vero ab inferioribus
intestinis fluxus, et egestio sit colerica vel nigra vel viride, fiat
cristerium ex decoctione galle, et aliorum in predicto pulvere
assignatorum. Quod si non sufficiunt predicte decoctiones, addatur
sepum arietinum liquefactum, vel vitella ovorum predicto modo
preparata, et in illo apozimate distemperata. Succus arnoglosse, et
per cristerium iniectus tepidas multum confert.
Ook dient de aandacht gevestigd te worden op de volgende plaatsen
uit het L.A.:
r. 1895-60: ‘&de [sic] metten selven machmen die hinne
allene sieden’: de bedoeling blijkt duidelijk uit de betere
versie in H: ‘End wylt men, men mach dye hynne alleyn
syden myt den doderen’.
r. 1864-65: ‘goet melc. ende doen der in den doder
vanden eye; dits goet gedronken’: men vergelijke in H:
‘melck myt doderen van eyeren off gedroncken alsoe
warm recht als melck die wter koe comt is ock goet’.
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r. 1868: ‘cockina’ is nog meer corrupt dan waar
‘coctanea’ staat; beide gaan terug op castanea (zie de
Latijnse bron hierboven).
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r. 1876: ‘&de [sic] sieden rosen in regen water’; men
vergelijke met H: ‘end sied se in regenwater’.
Al. 3.

Al. 4.

Al. 5.

Met de tekst in H vallen geen noemenswaardige afwijkingen te
noteren. Men vergelijke met Coll. Sal. IV, p. 391 (r. 20-23): Si vero
egestio fleumatica fuerit, ut in ea quasi mucillagines fiant vel
appareant, decoquatur in aqua galle et pulvis fecis aceti assi, et
solearum assarum, vel carte asse et inde fiat cristere.
Vgl. Coll. Sal. IV, p. 391 (r. 35-38):
Item accipiatur ovum et extrahatur albumen, ita quod solumodo
albumen (vitellum?) in testa remanet, et piper satis pulverizatum
desuper, et hoc totum combure et fac pulverem quo utatur eger
singulis diebus supra cibaria sua, et sanabitur.
Uit de versie in L.A. zijn de twee volgende plaatsen aan te stippen:
r. 1896: ‘plaester van stoppen’: H heeft ‘plaester van
werke’: zowel ‘stoppen’ als ‘werke’ betekenen pluksel
van linnen.
r. 1899: ‘Legt rosen in aysine enen dach’: in H: ‘legt in
edick roede rosen enen haluen dach’.

2. Dit ‘capittel’ komt in L.A. niet voor. In dit Hs. sluit hoofdstuk 3 onmiddellijk
aan bij hoofdstuk 1.
3. Dit gedeelte komt zogoed als geheel overeen met L.A. nr. 26 (r. 1907-1920).
In de Coll. Sal. heb ik geen parallelle plaats gevonden. Bij een vergelijking van
L.A. met H valt aan te stippen:
r. 1913-15: ‘Nemt oec bloeme van eykenne houte &de bloeme van
eglentiere. dit suldi zieden in roden wine’. In H luidt dit: ‘End siet
myt scoersen van roeden eickelen end bloemen van eghellentiere’.
Het zonderlinge adjectief ‘roeden’ bij ‘eickelen’ zal wel
oorspronkelijk bij ‘wine’ gestaan hebben, zoals in L.A.
r. 1916: ‘groffels nagle. dit suldiere in doen. &de gevent’: men vgl.
met H.: ‘naghelen end dan doetter in campher alluttel ende geuet’.
Hier heeft H wel de betere lezing.
5. De bron van dit tekstgedeelte is de Coll. Sal. IV, pp. 391 (r. 45 e.v.) - 392 (r.
1-29):
De lienteria. - Lienteria est ventris solutio sine cibi immutatione, quum scilicet
talis et tantus cibus emittitur qualis et quantus recipitur. Lienteria quandoque
fit ex viscoso fleumate lenificante stomacum vel villos stomaci et intestina,
quandoque ex defectu virtutis retentive; quandoque ex vulnere stomaci et
intestinorum. Si ex viscoso fleumate, quod cognoscitur ex pondere stomaci, et
acri ructatione et mucillaginibus in egestione apparentibus, primo purgetur cum
jure galline in quo decocte sint iij polipodii quercini, vel j colloquintide.
Deinde utatur his electuariis cum vino distemperatis, vel aqua in qua extinctum
sit candens ferrum, diamastix, trifera magna ferruginea,
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diacitronite calido, diacosto. Quod Recipe costi, cinnamomi, gariofili, spice,
carpobalsami, xilobalsami, cassie ana vij. nuces muscate, calamenti,
cardamomi, meliloti, anisi, basilicon ana iij, masticis j, reubarbari, aristologie
longe ana ij, cipperi x, piperis longi ij, zinziberis xxx, mirobalani indij
x, bellirici xiij, seminis mente libram j, mellis quantum sufficit. Dieta eadem
que in dissenteria cum cimino et gariofilo. Si vero fuerit ex defectu retentive
virtutis, quod cognoscitur ex cibo recepto, statim in eodem colore emisso et
odore, utatur electuario vel pillulis recentibus. Quod Recipe storacis, oppij,
castorei, jusquiami, croci, balaustie ana j distemperabis hoc cum succo
arnoglosse, et dentur cum succo quinquenervie, vel succo malorum citoniorum,
et sumac, et pirorum. Fiant enim eis pultes de tritico asso in aqua, in qua decocte
sint sorbe vel mespile vel cotonee, vel pira, vel mirtilli, sumac; et detur etiam
eis milium assum cum sumac, costum, et vitella ovorum predicto modo preparata.
Si vero ex defectu virtutis digestive, quod cognoscitur ex cibo per paucas oras
retento, sed tamen deinde crudo emisso, si sit hoc ex calore, utatur diacodion,
rosata, triasandali et diacitonitem frigidis et pulveribus stiticis ex bolo, et
predictis in tractatu dissenterie et molli dieta ut pultibus ad digerendum facilibus.
In L.A. komt de tekst uit H eveneens voor: L.A. nr. 27 (r. 1921-1970). De
overeenkomst is groot, maar toch zijn er enkele afwijkingen, die verdienen even
vermeld te worden:
r. 1927-28: ‘Ene andere redene es dat nature gene macht en heeft
haer spise te verteerne. Die derde redene es. dat die cracht van den
onthoudene es te cranc. Die vierde redene...’: in H echter werden
de tweede en de derde ‘redene’ samengevoegd: ‘Die .ij. redene is
dese om dat die cracht van den weder houwene offte vanden
onthoudene te cranck is. Die .iiij. redene...’.
r. 1935-36: ‘puuds gerad’: in H echter ‘padden ghereck’. Beide zijn
de vertaling van het Latijnse mucillagines (zie hierboven de Latijnse
bron). Men vgl. ook met hieronder r. 1942-43.
r. 1939-40: ‘polipodium .3. . dat siin wortelen van vaerne die op
eyken wast’; in H: ‘wortelen van polipodium . .iij’. L.A. heeft wel
de juiste lezing. Duidelijk blijkt dat de scribent van H een traktaat
moet gecopieerd hebben waarop ook L.A. teruggaat. Vgl. met de
Latijnse bron waar van ‘wortelen’ geen sprake is.
r. 1942-43: ‘viscoser fleumen’; in H: ‘slymygher flumen ende
viscoes, syn te verstaene taye slymyghe humoren end versche
ghereck’. De scribent van H heeft de verklaring van ‘viscoes’
toegevoegd. De woorden ‘versche ghereck’ (versche=vorsche; cf.
kik-vors) is synoniem van ‘padden ghereck’ en ‘puuds gerad’ (zie
hierboven): kikkerdril.
r. 1945: ‘costum’; in H: ‘Dyacoston’.
r. 1951: ‘groffels naglen. cubeben waren oec goet’: in H wor-
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den slechts twee ingrediënten genoemd, doch de tekst gaat verder
met ‘dese iij.’: ‘nagele syn ock goet, end dese .iij. helpen...’: de
scribent heeft ‘cubeben’ overgeslagen.
r. 1952-53: ‘Comt lientiria van crancheiden vanden onthoudene. dat
kent bi...’: in H ‘Comt lyenteria van crancheyden dat keintmen...’.
Ook hier is de scribent van H verantwoordelijk voor het overslaan
van ‘vanden onthoudene’.
r. 1956: ‘bemersts zaet’: de tekst van H sluit nauwer aan bij L.A.
dan bij Coll. Sal., doch wat het wellicht corrupte ‘bemersts zaet’
betekent wordt bij vergelijking niet duidelijk.
r. 1962-63: ‘Comt bi der crancheit. dat kent men’: hier is L.A.
minder duidelijk dan H, waar men leest: ‘End comt lienteria by
cranckheiden van verterne dat kentmen’.
6. Men vergelijke met Coll. Sal. II, p. 272 (r. 5-9):
Item idem de diarria. Diarria est simplex fluxus ventris cum operati cibi
emissione et absque sanguinea ventris egestione, fit autem quandoquidem ex
multitudine ciborum et potuum, et ex acumine eorundem, ex fluxu humorum a
capite, ex fleumate, colera, quantitatem et non qualitatem peccante.
Dit ‘capittel’ komt eveneens in L.A. voor: nr. 28, r. 1971-1981. Belangrijke
afwijkingen zijn hier niet te noteren.
7.
Al. 1. Men vergelijke met Coll. Sal. II, pp. 268 (r. 37 e.v.) - 269 (r. 5,
10-16 en 28-39). De Mnl. tekst geeft slechts enkele gedeelten weer:
M. Plat. de discinteria. - Discinteria est fluxus ventris cum
excoriatione intestinorum ... Fit autem quandoquidem ex colera
naturali, quandoquidem ex innaturali ut prassina... Colera naturali
existente in causa, sanguinea est egestio et crocea utcunque... In
discintheria epatica quandoquidem exit sanguis multus purus et
repentinus, quandoquidem conglobatus, dum nimirum sanguis a
calido membro, scilicet ab epate, ad frigida membra, scilicet ad
intestina decurrit, ipsorum caliditate conglobatur, et conglobatus
emittitur, unde quidam imperiti medici videntes sanguinem
conglobatum de substantia ipsius epatis esse judicant, quod quidem
impossibile est... prima bene curatur..., discintheria epatica vel vix
vel nunquam. Item discintheria vitio intestinorum facta
quandoquidem fit vitio superiorem intestinorum, quandoquidem
vitio inferiorum, quod per signa distinguendum est. Cum autem fit
vitio superiorum, super umbilicum sentitur dolor, et videtur cingere
patientem, sanguis egestionibus est valde permixtus. Cum vero vitio
inferiorum dolor sentibur ab umbilico inferius, super pectinem
scilicet et renes, nec egestionibus sanguis est valde permixtus. Hoc
autem diligenter est distinguendum, quia contra discintheriam
superiorum intestinorum vitio factum prius prosunt remedia ore
accepta, contra discintheriam vitio inferiorum unctiones per anum
et subfumigationes, balneum inferius dandum et emplastra ad
utrumque sunt communia.
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Al. 2.

Al. 3.

Men vgl. de eerste helft van dit tekstgedeelte met de Coll. Sal. II,
p. 269, r. 39-44:
Cura. Antequam dentur constriciva contra descinteriam vitio
intestinorum factum purgandus est humor superfluus cum hac sola
et speciali disenteria medicina, .I. vel I et ss. vel II. mirobalanorum
citrinorum secundum tenorem ipsius patientis pulverizentur, pulvis
temperetur per noctem in aqua rosata vel pluviali vel sero caprino,
mane cola et colaturam da.
De tweede helft komt gedeeltelijk overeen met Coll. Sal. II, p. 268,
r. 43 e.v. - p. 269, r. 4:
Fiat autem... quandoquidem ex debilitate virtutis contentive, dum
nimirum epar ex debilitate sanguinem nequit retinere per venas
meseraicas ad intestina distillat, et per secessum emittitur,
quandoquidem ex nimia sanguines habundantia et hoc maxime in
detruncatis cum pes vel manus alicui abscinditur. Sanguis nimirum
consuetus trasmitti ad nutrimentum membri quod incisum est, cum
non inveniat subjectum quod nutriat, super habundat in epate et par
incontinentiam emittitur...
De meeste van de ingrediënten die in de ‘cure’ genoemd worden,
treft men samen aan in een mengsel dat met de klistreerspuit wordt
toegediend: Coll. Sal. II, p. 273, r. 32-36:
Aliud Rec. folium mali granati vel balaustiam, succun poligonie,
bolum, sanguinem drachonis, gummam arabicam, simphitum,
artillum, acatiam, ypoquistidos, rosas et suniac. Hec omnia in aqua
pluviali coquantur diu et colentur et clisteri iniciantur.
Men vergelijke ook het eerste ‘kapittel’ hierboven, alinea 1, einde,
en hieronder.

8. Men vergelijke ‘capittel’ 1, Al. 1, einde, en de laatste alinea van het voorgaande
nummer. In beide gevallen treft men enkele ingrediënten aan die ook hier samen
voorkomen.
9.
Al. 1. Men vergelijke Coll. Sal. II, p. 318, r. 36-40:
Distinguendum etiam an causa in renibus continentur vel in vesica,
causa in renibus existente dolor dentium adest, et dormitio pedum,
et ex coxe destri quidem si in dextro sit causa, sinistri si in sinistro.
Si autem causa fuerit in vesica, dolor est circa pectinem et
peritoneon...
Al. 2. Men vergelijke Coll. Sal. II, p. 318, r. 20-33:
Difficultatis autem mingendi iii. sunt species, scilicet stringuria,
dissuria et scurria. Stringuria est difficultas mingendi cum aliquis
guttatim mingit et fit ex mediocri opilatione Dissuria est difficultas
mingendi cum ad tempus denegatur urina, et fix ex majori opilatione,
scurria cum ex toto denegatur urina, et fit ex maxima opilatione.
Distinguendum autem est an lapis vel harenule vel humor sit in
causa. Si lapis sit in causa, quandoquidem emittuntur harenule, sed
non multe, et in impetu afflictionis, quandoquidem emittitur lapis
in modum ciceris, vel etiam fabe. Harenulis existentibus in causa,
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in multa quantitate de ipsis emittitur per urinam que cum manibus
tractantur, aspere sentiuntur. Humores opilationem facientes
cognoscuntur, quia cum urina emittuntur, quandoquidem etiam sunt
oblonge forme, vel in
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Al. 3.

Al. 4.

modum pilorum...
Men vergelijke Coll. Sal. II, p. 319, r. 3-9:
De eodem, cura. Licet diverse sunt cause harum passionum, idem
tamen est curationis modus. Primo igitur providendum est eis dieta.
Caveant ab omnibus grossis cibis et indigestibilibus, abstineant
precipue a potu aque, procurantia digestionem et diuretica sunt eis
necessaria... detur aqua decocta seminis feniculi, apii, petroselini...
Vgl. Coll. Sal. II, p. 319, r. 16-19:
Sanguis etiam hyrcinus secundum doctrinam dinamidiorum et
alexandri paratus cum aliquo apozimate diuretico vel in pillulis vel
aliquo alio hujusmodi exhibitus mirabiliter operatur
en p. 319, r. 46 e.v. - 320, r. 1-7:
habeas pulverem hircini sanguinis... sed sanguini noviter extracto
admiscendus succus hedere arboree... ad bibitum et comedat patiens
in magna quantitate, et hoc fiat per ix. dies et sine dubio liberabitur,
sit autem hircus qui occiditur circa tempus annorum iv. et antequam
occiditur ut efficacius, operetur comedat feniculum et hederam ii.
mensibus.

13. De eerste alinea vertoont enige overeenkomst met nr. 9 hierboven. Het ganse
hoofdstukje komt echter zogoed als geheel overeen met L.A., nr. 30
(r.2018-2068). Toch verdienen een aantal afwijkingen vermeld te worden:
r. 2024-25: ‘gelijc zant... van tiegelstux’: in H: ‘roet sant... stucken
van roeden tegelen’.
r. 2035: ‘eminis . asperagi’: in H ‘semen speragi’. Lees in L.A.
‘[s]eminis’ i.pl.v. ‘eminis’.
r. 2038: ‘in melke . 22 . dagen’: in H ‘myt melck xx daghe’.
r. 2044-45: ‘quarsini’: in H ‘quercini’.
r. 2059-60: ‘anijs... lignum ebenitri’: in H ‘ameos... lignum ebeni,
uitrum’. H heeft de juiste lezing.
r. 2062: ‘vitsen . zout’: in H ‘wyt sout’: L.A. lijkt mij de juiste lezing
te hebben.
14. Ook in L.A. komt dit hoofdstuk voor en ook daar sluit het bij het voorgaande
‘capittel’ aan: nr. 31-32, r. 2069-2166. De volgende verschillen verdienen hier
vermeld te worden:
r. 2080: ‘musemaluwe wortele’: in H ‘himst wortelen’.
r. 2089: ‘dat snijt alder meest den stene’: in H ‘alsoe voerscreuen
is’.
r. 2091: ‘gingebere’: H heeft het wel corrupte ‘ghemener besien’.
r. 2101: ‘ende kerlen van kerselstenen’. Deze zinsnede komt in H
niet voor.
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r. 2117-18: ‘Ende mogedi hebben electuarium ducis. so en nemt
geen andere latuarie’: deze zin komt in H niet voor.
r. 2120-23: De zin ‘mer die werken... maken mach’, komt in H niet
voor.
r. 2128: ‘den steen weyken’: H heeft de betere lezing: ‘die stede
weyken’.
r. 2133-34: ‘onder sine armen’: in H ‘onder die hame’ (= dijen):
beide lezingen geven een goede zin.
r. 2142: ‘steken int fundament also’: in H ‘steken al soe’.
r. 2145: ‘striken’: H heeft met ‘steckent’ de betere lezing.
r. 2149: ‘crop vander blasen ter vede wert dan suldi den steen houden
met .3. vingeren dat hi niet en kere’: wat in H nog staat tussen ‘crop
vander blasen’ en ‘houden... nyet en kere’ komt in L.A. niet voor.
r. 2154: ‘saen’: in H ‘geryng’.
r. 2158: ‘droge stoppen’: in H ‘droeghe werck’.
r. 2164: ‘orbaren &de maken van watere dat stopt’: in H ‘orberen
moru dynghen die suueren end mack hem bade van borne dat stopt’:
in H komt een betere lezing voor.
r. 2166: ‘ende regen water’: lees met H ‘end reynvaen’.
15.

Al. 1.

Al. 2.

Al. 3.

Vgl. Coll. Sal. IV, p. 399, r. 9-16:
Sanguis aliquando a vesica, aliquando a renibus, aliquando a remotis
partibus mingitur. Si a vesica, hec erunt signa: primum mingitur
sanguis, deinde urina, in fundo vasis etiam urinalis apparet sanguis
niger et trumbosus et dolor sentitur circa peritoneon. Si autem a
renibus fuerit, hec erunt signa: dolor sentitur in renibus et sanguis
cum urina mixtus mingitur. Si ab hepate fuerit, primum mingitur
urina, postea sanguis.
De Coll. Sal. vermeldt niet welke ader gelaten dient te worden,
wanneer de oorzaak in de nieren te zoeken is. Het pleister en de
‘trocisken’ die in de Mnl. tekst genoemd worden, komen gedeeltelijk
overeen met wat in de Coll. Sal. vermeld wordt wanneer de blaas
de oorzaak is (zie hieronder). Een bijzondere aanwijzing voor het
geval dat de oorzaak in de nieren te zoeken is, wordt er niet gegeven.
De Mnl. prakticus heeft dit tekort blijkbaar op eigen houtje
aangevuld.
Vgl. Coll. Sal. IV, p. 399, r. 16-29:
Si autem fuerit a vesica... fleubotometur de vena que est super
cavillas. Postea ne sanguis in vesica coaguletur et mingendi pariat
difficultatem, hunc dabis pulverem: Recipe seminis maratri, radicis
appii, absynthii, dauci, et nucis, mellonis, frondium appii, et fac
pulverem, da cum lacte asinino... Etiam dabis hoc trociscos contra
vesice vulnerationem ex urinis, quod recipe seminis lini, cucumeris,
draganti, jusquiami, papaveris albi
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ana ij, amidi iiij fac trociscos cum succo plantaginis. Alii trocisci
ad idem: Recipe seminis cucumeris, portulace, cucurbite ana xx,
gumi, boli, draganti, malve seminis ana x, appi, ciceris ana iiij,
pulveriza et cum syrupo violacea tempera et da in modum nucis.
Valet ad idem athanasia cum succo plantaginis data, vel acariston
accipiatur.
De zin ‘...daer nae gheuet hem dit op dat hy qualick spise mach’
heeft geen parallelle plaats in de Coll. Sal. en is niet duidelijk.
Wellicht werd door de scribent een gedeelte overgeslagen.
21.

Al. 1.

Al. 2.

Al. 3.

Vgl. Coll. Sal. IV, p. 384, r. 8-17:
vel eadem electuaria dentur cum apozimate calamenti, ysopi, iris
illirice, prassii..., liquiritie, carice. Conferunt etiam pillule bichiche
multum in nocte date predicte contra tisim. Prosunt etiam multum
pillule cinoglossice... eodem modo date, precipue si asma fuerit ex
catarro, quod cognoscitur ex strictura narium, dolore uve,
sternutatione frequenti. Valent etiam isti trocisci qui conficiuntur
sic: ex aniso, sulphure vivo, armoniaco, castoreo, melantio, ex equo,
tritis cum aqua mixtis et oximelle, quos siccatos deinde tritos dari
convenit.
Vgl. Coll. Sal. IV, p. 384, r. 17-20:
Aliut: summatur auripigmentum et cum ovo temperetur, et ex eo
pannus liniatur qui deinde siccatus super carbones comburatur, et
patiens ore aperto fumum ex eo recipiat, quod miro modo confert.
Voor de laatste zin van de Mnl. tekst in deze alinea, zie hieronder.
Vgl. Coll. Sal. IV, p. 384, r. 21-23:
Si autem fuerit ex siccitate, confert dragantum frigidum et hoc
apozima, quod ex ficubus siccis fit, et draganti et yris illirica et
succo liquiritie.

22. Men vergelijke Coll. Sal. IV, p. 387, r. 1-20: De fastidio. - Fastidium est
immutatio appetitus ex vitio stomaci, quandoque ex caliditate eius, quandoque
ex calidis humoribus, quandoque ex frigidis. Si ex caliditate stomaci, quod
cognoscitur ex intensione urine sive nausea, utendum est syropo rosato, rosata
novella, diarodon frigido, triasandali, diacitonitem scilicet et zuccaro, quod fit
ex novis rosis pistatis vel incisis minutatim et simul mixstis diuque malaxatis,
et sit ibi rosarum libra j, zuccarum libre iiij. Si vero sit ex calidis humoribus in
stomaco habundantibus, quod cognoscitur ex urina intensa cum nausea et citrina
facie, purgeter, cum trifera saracenica, vel psillitico, vel diaprunis, vel vomitu
Andree. Sive ut leuis vomat, seminis rape j, et atriplicis triti ana j, coque in
aqua per duas partes, et colaturam da bibere; vomat parum. Si autem fiat ex
frigidis humoribus, quod cognoscitur ex urina remissa et pallore faciei, purgetur
cum yerapigra, vel pillulis de elatterio, vel pillulis aureis; accipiat vomitum de
seminibus rape et atriplice addito j, diagridii, et maxime illis quibus stomacus
inflatur, et repletur humoribus... Oximel dabis eis in mane cum radice rafani.
25. Men vergelijke Coll. Sal. II, p. 295, r. 43 e.v. - 297, r. 1-7:
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Yctericia est immutatio naturalis coloris in citrinum colorem, ex felle rubeo vel
sic. Ictericia est egritudo fedationem cutis faciens que aliquando fit ab
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epate aliquando a felle, aliquando a splene. Ilius qui ab epate sumit exordium,
duplex est causa. Aut enim fit ex distemperantia epatis in caliditate, aut ex
opilatione ejusdem. Ictericia que fit ex distemperantia epatis in caliditate duas
habet species, aut enim ex distemperantia epatis cum apostemate, aut sine
apostemate. Si autem fuerit ex distemperantia epatis cum apostemate, hec erunt
signa, tensio, rugitis, et dolor circa dextrum latus, totius corporis extenuatio
cum debilitate digestive virtutis, urina rubea, aliquantulum participans colore
sanguineo. Hec eadem erunt signa in illa que fit ex distemperantia epatis sine
apostemate, excepto rugitu. Que secuntur signa communia scilicet, color
oculorum et faciei citrinus vel subcitrinus, urina autem viridis erit. Illius autem
ictericie que fit cum apostemate curam in passionario et viatico invenies et
deinceps in tractatu apostematum dicitur, oportet nimirum prius ad apostemata
curam adhibere, ut sic remota causa removeatur et effectus. Que vero fit ex sola
distemperantia caliditatis cum medicina et dieta curabitur. Dieta autem sit frigida
et humida, sicut pedes porcellorum, pulli cum succo uve immature vel turiones
vitis, vel cum aceto et similia. Fructus sint pira, pruna et cerasa: pisces vero
fluviales et squamosi, ut sunt luci, perche, darsi et similia, olea sint spinachia,
atriplices cum axungia porcina, lactuce, portulace, cocte et crude. Purgatio vero
fit apozimate supradicto, ex mirobalanis, cassia fistula, tamarindis cum sero
caprino, vel cum trifera, scilicet acuta, cum scamonea cocta, vel cum psillitico
vel diaprunis, detur etiam patiente unaquaque die trifera, scilicet simplex. Si
ventrem strictura habuerit, detur diarrodon vel triasandali. Si ventrem solutum
habuerit, detur trifera magna, triasandali vel diarodon circa meridiem. Contra
distemperantiam epatis in calore succus solatri datus cum aqua vel succus
plantaginis prodest. Fiat etiam eis emplastrum de farina ordei et succo solatri
et jusquiami, et rosis, sandalo albo et rubeo, et super epar ponatur. Si vero sit
ictericia ex opilatione epatis, scilicet ut opiletur porus per quem superfluitas
colore rubeo solet transire ad cistim fellis, quo opilatio fit ex crasso humore,
quo remoto fit urina spissa, ut vitellina colera, ejus signa sunt hec, urina intensa
et pinguis, dolor circa dextrum ypocondrium, remotis quibusdam signis predictis.
Non enim in hac specie debilis est eger nec extenuatur quod etiam melius
perpenditur si predicta localia adjutoria apposita non proficiunt. Si hoc in quem
est curabitur cum apozimate quod. Rec. radices rafani, radices celidonie, radices
lapatii acuti, de raphano ad dupplum, hec omnia coquantur in aqua que sufficiat
duobus vel tribus potibus, detur patienti ad bibendum, aliquando solius rafani
radix sufficit. Prodest etiam trifera sarracena, plurimum in apozimate predictarum
herbarum. In hac specie ictericie, fit etiam ictericia ex repletione pori per quem
deportatur fel ad stomachum, ejus signa sunt hec, egestiones plurimum citrine
erunt, rugitus et inflatio stomachi. Huic ictericie convenit cura eadem vel dieta,
que in ictericia ex opilatione pori per quem deportatur colera rubea, i.e. fel ad
intestina, ejus signa sunt hec, egestiones apparent albe, vomitum patiuntur, cura
ejusdem est que convenit predicte. Fit etiam ictericia ex melancolia a splene
redundante ad epar, et in hac convenit dare theodoricon anacordion, triferam
sarracenam et triferam nostram...
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Glossarium van Materia Medica(25)
A
achacia: 4, 7. De echte acacia (Acacia Arabica Willd.) maakte men van het sap
van de vruchten van verschillende struiken. Volgens Dodoens is het Arabische
gom. In plaats van de echte acacia werd vaak het sap van de sleedoorn (Prunus
spirosa L.) gebruikt. Zie hieronder.
achacien: 1 hetzelfde als achacia. Zie hierboven. De parallelle plaats in L.A.
heeft sleen.
achia: 23 misschien corrupt voor ach[ac]ia. Zie aldaar.
achoristum: 15 een samenstelling waarvan de bereiding in het Ant. Nic. gegeven
wordt.
acori: 27,30 Lat. nom. mv. ‘gel lylien wortelen thoe latyn genant-’, gele lelie
(Iris pseudoacornus L.).
acorni: 30 Lat. nom. mv. Hetzelfde als acori (zie hierboven)?
agaricus: 13 Lat. lorkenzwam (Polyporus officinalis L.).
alkakengi: 4 Lat. jodenkers (Psysalis alkekengi L.).
alleluya kruyt: 18 koekoeksbrood, wilde klaverzuring (Oxalis acetosella L.).
alsene: 14 alsem (Artemisia absinthium L.).
ameos: 13 Lat. akkerscherm (Ammi maius L.).
amidum: 15 Lat. zetmeel, meestal tarwezetmeel.
anacardium: 16 Lat. de noot van Oostindische olifantsluis of Oostindische
acajounoot (Semecarpus anacardium L.).
anisi: 30 gen. enk. van het Lat. anisum: anijs (Pimpinella anisum L.).
antofalij: 13 Lat. garoffelsnagel, kruidnagel (Caryphyllus aromaticus L.).
apie: 15 eppe (Apium graveolens L.).
apij: 14, 30 gen. enk. van Lat. apium: zie hierboven.
armoniacum: 15, 21 een wit gomhars, bereid uit de stengels van Dorema
ammoniacum Don. en andere Umbelliferen.

(25) Buiten de reeds hierboven gebruikte afkortingen, worden in dit glossarium nog de volgende
aangewend: Ant. Nic = W.S. Van den Berg, Eene Middelnederlandsche Vertaling van het
Antidotarium Nicolai (Leiden, 1917), Boec v.M. = W.F. Daems, Het Boec van Medicinen in
Dietsche (Leiden, 1967), en Herb. = L.J. Vandewiele, De ‘Liber Magistri Avicenne’ en de
‘Herbarijs’ (K.V.A. Brussel, 1965), deel II Herbarijs.
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athanasia: 15 preparaat waarvan de samenstelling in het Ant. Nic. voorkomt.
Zie ook L.A. p. 157.
attich: 18 kruidvlier (Sambucus ebulus L.).
auerone: 13 citroenkruid, averuit (Artemisia abrotanum L.).

B
bacca lauri: 30 Lat. laurierbes. Wordt in het Lat. ook Lauri fructus genoemd.
balaustia: 1, 4, 5, 7 Lat. de bloemen van de granaatboom (Punica granatum L.).
bayen: 13 laurierbessen. Zie bacca lauri.
bedellium: 13 Lat. gomhars van Commiphora africanum Engl.
belde: 5 bilzekruid, slaapkruid (Hyoscyamus niger L.).
benedicta: 1) 14, 22 Lat. een preparaat waarvan de samenstelling in het Ant.
Nic. voorkomt. Zie ook L.A. p. 157 en de bepaling in nr. 22 (hieronder).
2) 18 Lat. synoniem van groffliaten. Zie aldaar.
berba iouis: 25 Lat. barba jovis: huislook, donderblad (Sempervivum tectorum
L.).
berberis: 4 Lat. ook oxycanthum, zuurbes (Berberis vulgaris L.).
bere wortelen: 14 meer dan één plant werd aldus genoemd: bereklauw
(Heracleum sphondylium L.) en varkensvenkel (Peucedanum officinale L.).
beuenelle(n): 10, ‘saet -’ 13, 14 pimpernel, kleine steenbreek (Pimpinella
saxifraga L.).
bloet van dranken: 1 zie sanguis draconis.
bolle: 21 wellicht bolderik (Agrostemma githago L.).
bolum armenicum: 1, 7, 15 acc. sing. van bolus armenicus. Zie hieronder.
bolus armenicus: 1, 4 Lat. rode aarde, een aardsoort die uit Armenië ingevoerd
werd en als stypticum gebruikt werd.
brionia: ‘kurbs wortelen genant -’ 27 Lat. heggerank, wilde wingerd (Bryonia
alba L.) of (B. dioica L.).
brusci: 30 Lat. nom. mv. van Bruscus officinarum, hulst (Buxus sempervivens
L.).
byuoet: 3 gemene bijvoet, alsem (Artemisia vulgaris L.). Zie ook L.A. pp.
207-209.
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C
capillus veneris: 18 Lat. venushaar, krulvaren (Adiatum capillus veneris L.).
caprifolij: 9 Lat. gen. enk. van caprifolium. Zie hieronder.
caprifolium: 19 Lat. wilde kamperfoelie, bosgeiteblad (Lonicera periclymenum
L.) of tuinkamperfoelie (L. caprifolium L.).
carui: 30 Lat. karwij, veldkomijn (Sarum carvi D.C.).
cassia fistula: 25, Lat. pijpkassie. Zie hieronder.
cassie: 8, 15 pijpkassie, het produkt van de Chinese kaneelboom (Cassia fistula
L.).
castoreum: 21 Lat. bevergeil, het produkt van de perianale klieren van de bever
(Castor filer).
castorium: 5 Lat. wisselvorm van castoreum. Zie hierboven.
celidonie: 25 stinkende gouwe (Chelidonium majus L.) of de kleine soort
speenkruid (Ranunculus ficaria L.).
centum galli: 23 Lat. kankerbloem (Plumbago europea L.). In 23 staat erboven:
‘honder derm’.
ciceren: 13 de vruchten van de cicer (Cicer arietum L.), hoekige of kantige
erwtachtige vruchten.
cicoream: 25 Lat. acc. enk. cichorei (geslacht Cichorium). Zie ook bij endiuie.
cimini: 30 Lat. gen. enk. wellicht is bedoeld cumini: komijn (Cuminum cyminum
L.).
cinciberis: 15 Lat. gen. enk. van cinciber, d.i. zinziber.
citrulli: 15 Lat. nom. mv. watermeloen (Citrullus vulgaris (L.) Schrad.).
coctana: 1 corrupt voor castanea. Zie de aantekening.
coloquintida: 5 Lat. kolokwint, de vrucht van Citrullus colocynthus Schrad.
comine: 5 komijn (Cuminum cyminum L.).
cubeben: 4 vruchten van de staartpeper (Piper cubeba L.).
cucumeris: 15 Lat. gen. enk. komkommer (Cucumis sativus L.).
cucumerum: 30 Lat. gen. mv. van cucumer. Zie hierboven.
cucurbite: 15, 30 Lat. nom. mv. pompoen (Cucurbita pepo L.).
cyperus: 13 galigaan, cypergras, de ronde variëteit (Cyperus rotundus L.) of de
lange (C. longus L.).

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1971

331

D
dauci cretici: 30 peen (Daucus carota L.). Zie Boec v.M.
drag(ag)ant(um): 1, 4, 8, 15, 21, 23 afscheiding van verscheidene soorten van
het geslacht Astragalus, die gestold is bij het in aanraking komen met de lucht.
ducis: 14 Lat. Bedoeld is electuarium ducis, een compositum waarvan de
bereiding in het Ant. Nic te vinden is. Zie ook L.A. p. 159.
dyacitoniton: 5, 22 Lat. een preparaat dat volgens het Ant. Nic. ‘wederstaet
walgen ende es goet iegen menisoen’. Men onderscheidde een koud en een
warm dyacitoniton. Zie ook L.A. p. 158.
dyacodion: 5 Lat. een compositum waarvan de bereiding in het Ant. Nic. gegeven
wordt. Zie ook L.A. p. 158.
dyacoston: 5 een electuarium waarvan de samenstelling in het Ant. Nic. gegeven
wordt. Zie ook L.A. p. 158.
dyadragantum: 21 Lat. een electuarium op basis van drag(ag)ant(um). Zie
aldaar.
dyalcadion: 1 hetzelfde als dyacodion. Zie aldaar.
dyamasticum: 5 Lat. een bereiding waarvn de samenstelling in het Ant. Nic.
gegeven wordt. Zie ook L.A. p. 158.
dyaprunis: 22 Lat. een compositum waarvan de bereiding in het Ant. Nic.
gegeven wordt. Zie ook L.A. p. 158.
dyarodon frigidum: 22 een electuarium waarvan de bereiding in het Ant. Nic.
gegeven wordt. Zie ook L.A. p. 159.
dyasulphur: 21 Lat. een samengesteld recept op basis van zwavel.

E
eghellentiere: 3 hondsroos (Rosa canina L.) of eglantier (Rosa rubiginosa L.).
eickelen (roeden -): 3 eikels. Het adjectief roeden hoort wel niet bij eickelen.
Zie de aantekening.
endiuie: 25 andijvie of cichorei, twee planten die dikwijls verward werden
(geslacht cichorium).
epatica: 25 Lat. steenlevermos (Marchantia polymorpha L.).
eppe: 13 selderie, eppe (Apium graveolens L.).
esula: 22 Lat. twee soorten esula werden onderscheiden: moeraswolfsmelk,
esula maior (Euphorbia palustris L.) en stompbladige wolfsmelk (Euphorbia
esula L.).
eyken noten: 1 eikels. Zie eickelen.
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F
filantropos: 14 een electuarium waarvan de samenstelling in het Ant. Nic.
gegeven wordt. Zie ook L.A. p. 159.
folie: 3 foelie, de zaadrok van Myristica fragrans Houtt.
frondium melonis: 15 Lat. bladeren van melo d.i. meloen (Cucumis melo L.).

G
galange: 30 galigaan, cypergras. Men onderscheidde 2 soorten: de ronde
(Cyperus rotundus L.) en de lange (C. longus L.). Zie ook cyperus hierboven.
galigaen: 13 zie hierboven.
gallen: 1, 4 galnoot, galappel: uitwassen aan jonge loten en op bladeren van
Quercus-soorten, veroorzaakt door de steek van de galwesp.
garwe(n): 23 gerwe, duizendblad (Achillea millefolium L.).
genciane: 30 grote gentiaan, grote kruiswortel (Gentiana lutea L.).
gengebers: 17 gen. enk. van gengeber. Zie cinciberis.
gomme/gommi: ‘- van arabie(n)’ 1; ‘- de arabia’ 4; ‘- de arabice’ 7 Arabische
gom.
groffliaten: 18 gen. mv. nagelkruid, benediktenkruid (Geum urbanum L.).
gummi de arabice: 15 Lat. gen. enk. Zie gomme.

H
himst: 14 heemst (Althaea officinalis L.).
hoellenter wortelen: 20 twee soorten werden in de middeleeuwen onderscheiden:
de lange en de ronde soort, respectievelijk gemene pijpbloem (Aristolochia
longa L.) en de ronde aristologia (A. rotunda L.).
hons rubbe: 5 smalle weegbree, hondsribbe (Plantago lanceolata L.).

I
iustinum: 14 een electuarium waarvan de samenstelling in het Ant. Nic. gegeven
wordt. Zie ook L.A. p. 159.
iusquiami: 15 Lat. gen. enk. Zie belde.
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J
juniperi: 30 Lat. gen. enk. jeneverstruik (Juniperus communis L.).

K
karabe: 4 Arabische naam weergegeven als charabe, cacabe of chachalze voor
amber.
kersse: 1, ‘wilde -’ 14 waterkers (Sisymbrium nasturtium L.) of tuinkers (Lepidum
sativum L.).
kurbs wortelen: ‘- genant Brionia’ 26 wortelen van heggerank, wilde wingerd
(Bryonia alba L.) of (B. dioica L.).

L
lapidis: ‘- agapis’ 30 agaatsteen; ‘- lincis’ 30 belemniet. Lat. gen. enk. steen.
latu(w)e: 4, 25 tuinsla (Lactuca sativa L.).
licontripon: 14 Lat. een electuarium waarvan de bereiding in het Ant. Nic.
gegeven wordt. Zie ook L.A. p. 159.
lignum ebeni: 13 Lat. ebbehout.
liquiricien: 21 zoethout, kalissehout (Glycyrrhiza glabra L.).
louessche: 13 lavas (Levisticum offinale W.D.J. Koch).
lupinen: 13 witte lupine (Lupinus albus L.)of gele lupine (L. lutues L.).

M
macedonia: 30 Lat. petercelie van Macedonië. Over de identificatie bestaat
betwisting: men denkt vooral aan grote eppe (Smyrnium olusatrum L.) en
steeneppe (Sison amomum L.).
macedonie: 13 zie hierboven.
mastick: 1, 3, 4 hars verkregen uit Pistacia lentiscus L.
maratrum: 30 Lat. volgens het Ant. Nic. is dit zaad van venkel (Foeniculum
vulgare Mil.).
melano piperis: 13 Lat. gen. enk. melanopiper, zwarte peper (de onrijp geplukte
vruchten waarvan de zaadhuid niet werd verwijderd (Piper nigrum L.)).
melonis: 15 Lat. gen. enk. zie frondium melonis.
mercke: 9 tuineppe, selderie (Apius graveolens L.).
millij solis: 30 Lat. gen. enk. zie hieronder.
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millium solis: 13, 14 Lat. klein of glad parelzaad, steenkruid (Li thospermum
officinale L.) of het ruw parelzaad (L. majus L.). Werd ook gremil genoemd.
mirabolani citrini: 7, 25 Lat. nom. mv. steenvruchten, zoals pruimen, doch
kleiner en rond. Men onderscheidde in de middeleeuwen vijf soorten, o.a. m.
citrini, die volgens sommigen een variëteit van de m. chebuli, de vruchten van
Terminalia chebula Retz zouden zijn.
mirtus: 4, 8 Lat. gagel (Myrtus communis L.).

N
nachtscade: 25 zwarte nachtschade (Solanum nigrum L.).
nag(h)ele(n): 1, 3, 4, 5, 13 kruidnagel, de bloemknop van Syzygium aromaticum
L.

O
operment: 21 arseensulfide. Men onderscheidde een rode en een gele soort,
respectievelijk realgar of sandracha, en geel operment genoemd.
opij: 5 Lat. gen. enk. opium, heulsap, het aan de lucht gedroogde sap verkregen
door insnijdingen in de onrijpe vruchten van slaapbol (Papaver somniferum L.).
ossen tonghen: 18 mv. ossetong (Anchusa officinalis L.), ook wel buglossa en
lingua bovis genoemd.
oximel simplex: 14, 22 Lat. een drank gemaakt van honing en azijn. Zie L.A.
p. 160.
oxisacra: 22 Lat. een samengesteld recept bestaande uit suiker, granaatappelen
en azijn. Zie Ant. Nic. en L.A. p. 160.

P
pappelen: 14, 15 groot kaasjeskruid, maluw (Malva silvestris L.).
parst houen: 14 klein hoefblad (Tussilago farfara L.). Zie ook de aantekening.
pasternaken (wilde -): 15 wilde pastinaak (Pastinaca sylvestris Mill.) of
misschien Daucus carota, subspecies silvestris L.
penidiarum: 30 Lat. gen. mv. van penidia: suiker gekookt in gerstwater, geklaard,
gekristalliseerd en in staafjesvorm in de handel gebracht.
persyn: 9, 14 peterselie of hofeppe (Apium petroselinum L.).
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petrocilij: 9, 14, 30 Lat. gen. enk. zie hieronder.
petrocillium: 14 Lat. voor persyn. Zie aldaar.
pillen: ‘- arnoglossa’ 21 pillen op basis van weegbree (Plantago major L.); ‘electerium’ 21 de bereiding van de pillule de elacterio vindt men beschreven
in het Ant. Nic.
plantaginis: 1, 4, 5, 7, 15, 25 Lat. gen. enk. grote weegbree (Plantago major
L.).
polipodium: 5 Lat. eikvaren (Polypodium vulgare L.).
porteline: 25 postelein (Portulaca oleracea L.).
portulaca: 15 Lat. postelein. Zie hierboven.
prassium: 16 Griekse naam voor Marrubium, malrove (Marrubium vulgare L.).
psillium: 15, 21 Lat. vlozaadkruid (Plantago psyllium L.).
pulegij: 30 Lat. gen. enk. polei (Mentha pulegium L.).

Q
quercini: 13 Lat. gen. enk. van quercinus: van de eik.
quillen: 13 bedoeld is squillen: zeeajuin (Scilla maritima L.).

R
radeck: 22 mierikswortel, meerradijs (Cochlearia armoriaca L.).
radick: 25 zie hierboven.
recolissien: 15, 21 hetzelfde als liquiricien. Zie aldaar.
rettich: 10 hetzelfde als radeck. Zie aldaar.
reynvaen: 14 boerenwormkruid, reinvaan (Tanacetum vulgare L.).
rosata nouella: 22 een preparaat op basis van verse rozen. Zie voor de
samenstelling het Ant. Nic. en L.A. p. 160.
rute: 14 wijnruit (Ruta graveolens L.).
ryse: 4 rijst.

S
sanguis draconis: 4 Lat. drakenbloed, het hars van Daemonorops Draco (Willd.).
sangwis draconis: 1 Lat. Zie hierboven.
sauia (wilde -): 13 ofwel bonte salie (Salvia horminum L.) ofwel scharlei, algoede
(S. Sclarea L.).
saxifrage: 30 klein pimpernel, kleine steenbreek (Pimpinella saxi-
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fraga L.).
scamonea: 25 Lat. scamoniumhars uit Convolvulus scammomia L.
scariola: 25 Lat. wilde cichorei (Chicorium endivia L.).
scarpe perte: 25 ridderzuring, paardig (Rumex obtusifolius L.) of een andere
soort zuring.
scolopendria: 13, 25 Lat. tongvaren, hertstong (Scolopendrium offinarum Willd.).
semen absinthij: 15 Lat. zaad van alsem. Zie alsene.
semen antriplicis: 22 Lat. zaad van a(n)triplex, melde (Atriplex Hortensis L.).
semen apij: 15 Lat. zaad van apie. Zie aldaar.
semen citoniorum: 15 Lt. zaad van kweeperen (Cydonia oblonga Mill.).
semen cucumeris: 13, 15 Lat. zaad van komkommer. Zie cucumeris.
semen malui: 15 Lat. zaad van kaasjeskruid (Malva silvestris L.).
semen papauer(is) albi: 15 Lat. zaad van slaapbol (Papaver somniferum L.).
semen petrocillij: 13 Lat. zaad van hofeppe. Zie persyn.
semen polipodij: 13 Lat. zaad van polipodium. Zie aldaar.
semen rute: 30 Lat. zaad van wijnruit. Zie rute.
semen speragi: 13 Lat. zaad van asperagus: asperge (Asperagus officinalis L.).
semen vrtice: 30 Lat. gen. enk. zaad van netels, een van de soorten van het
geslacht Urtica.
siccados: 14 Lat. de verklaring wordt in de tekst gegeven: ‘- dat syn creclyn’.
siccaris: 13 Lat. uit de vergelijking met L.A. blijkt dat sicadarum bedoeld is:
elacterium, springkomkommer (Ecballium elaterium Rich.).
sileris montani: 30 Lat. seselikruid, bergeppe (Laserpitium siler L.). Cf. Fr.
sermontaine.
sleen holt: 29 hout van sleedoorn (Prunus spinosa L.).
spaens wyt: 23 loodwit, loodoxyde.
speragi: 30 Lat. gen. enk. Zie semen speragi.
spice nardi: 30 Lat. een van de twee soorten nardus. Spica nardi, spijknarde
(Patrinia scabiosaefolia Fisch).
spodij: 4, 8 gen. van spodium. Zie hieronder.
spodium: 1, 7, 15 Lat. Spodium Arabum was oorspronkelijk as van
alkannawortels, later gebrand ivoor. Spodium Graecorum was het roet dat in
de schoorstenen van de ovens van de bronsgieters verzameld werd.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1971

337
squinanti: 30 Lat. nom. mv. eigenlijke schoenanthum (Andropogon Schoenanthus
L.), doch veelal wel in de middeleeuwen in de plaats van boksbaard, gele
morgenster (Tragopogon pratensis L.) gebruikt. Zie Ant. Nic.
steynbreck: 10 klein pimpernel, kleine steenbreek (Pimpinella saxifraga L.).
Ook andere planten werden zo genoemd.
sticados: 30 Lat. stoechas of staechas (Lavendula stoechae L.).
storax: 5 Lat. ook styrax genoemd, gom, hars van Styrax officinalis L. Men
onderscheidde nog andere soorten. Zie Ant. Nic.
succorie: 25 zie cicoream.
sucker rosarum: 22 ‘syropus rosarum ofte -’: stroop bereid op basis van honing
en rozen. De bereidingswijze wordt gegeven in Jacob van Maerlants Der Naturen
Bloeme VIII, v. 7950 e.v.
sumac: 1 sumak (Rhus coriaria L.).
surkele: 15 zuring, een van de soorten van het geslacht Rumex.
swerdel: 18 waterzwaardlelie (Iris pseudocorus L.) of een andere Iris-soort.
synt thoenis cruyt: 24 de interlineaire glosse ‘consolida minor’ laat toe dit kruid
te identificeren als brunelkruid (Brunella vulgaris L.). Zie ook Herb., p. 240-241.
syropus acetose: 22 Lat. syroop van zuring, de een of de andere soort van het
geslacht Rumex.
syropus rosarum: 3, 22 Lat. zie sucker rosarum.
syropus violarum: 15 Lat. siroop van viooltjes, de een of de andere soort van
het geslacht Viola.

T
tamarindi: 25 Lat. gen. enk. van tamarindus. Zie hieronder.
tamarindus: 4 Lat. tamarinde (Tamarindus indica L.).
tente: 4 boerenwormkruid, reinvaan, duizendblad (Achillea nobilis L.).
terra sigillata: 4, 7 Lat. gezegelde aarde: een soort gedroogd leem dat voorzien
werd van een zegel, volgens Galenus Diana voorstellend.
theodoricum: 25 Lat. theodoricum yperiston, een samenstelling waarvan de
bereiding in het Ant. Nic. wordt gegeven. Zie ook L.A. p. 161.
totum sandali: 25 Lat. alle sandelhoutsoorten, of corrupt voor triasandali? Zie
aldaar.
tremeren: 25 of ‘treme(e)rbloemen’, d.z. waterlelies (Nymphaea alba
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L.). Zie Ant. Nic. s.v. nenufar.
triasandali: 5, 22, 25 Lat. een samenstelling op basis van sandalum waarvan het
recept in het Ant. Nic. voorkomt. Zie ook L.A. p. 162.
trifera magna: 5 Lat. een samenstelling waarvan de bereiding in het Ant. Nic.
voorkomt. Zie ook L.A. p. 161.
trif(f)era saracenica: 16, 25 een preparaat waarvan de bereidingswijze in het
Ant. Nic. wordt gegeven.
turbith: 30 turbithwortel (Convulvulus turpethum L.).
tyseine: 1 gerstwater of water van een andere graansoort.

U
uitrum: 13 Lat. glas.

V
valeriana: 30 Lat. een van de soorten valeriaan, wellicht valeriaan (Valeriana
officinalis L.) of mogelijk ook grote v. (V. phu L.).
valeriana: 18 zie hierboven.
venckel: 9, 13, 14, 15, 18 venkel (Foeniculum vulgare Mill.).
violetten: 14 viooltjes, een van de soorten van het geslacht Viola.
vitrum: 14 Lat. glas. Zie ook uitrum.
vrou venus haer: 18 ‘thoe latyn genant capillus veneris’. Zie capillus veneris.

W
wegebreide: 1, 23 grote weegbree (Plantago major L.).
wilghen: 4 wilgen (Salix alba L.).
wyt van spaengen: 23 zie spaens wyt.

Y
yeralogodion: 22 Lat. een samenstelling waarvan de bereiding in het Ant. Nic.
voorkomt. Zie ook L.A. p. 161.
ypoquistidos: 1, 7, 8 Lat. een likkepot op basis van het sap uit de parasietplant
Cytinus hypocistis L. Zie ook Ant. Nic. en L.A. p. 161.
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yris: 21 iris, een van de soorten van het geslacht Iris.
ysope: 21 hysop (Hyssopus officinalis L.).
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De regenboog van ‘Leie’ tot ‘Schelde’
door Ger Schmook
Lid van de Academie
Een regenboog staat over het land tussen ‘Het Lijsternest’ en de Sinjorenstad
gespannen; het is aan meer dan het toeval te wijten, dat de herdenkingstentoonstelling
naar aanleiding van Streuvels' eeuwfeest naar hier overkomt, en ook precies op deze
plaats, in het A.M.V.C., gehouden wordt: het vroegere ‘Museum van de Vlaamse
Letterkunde’ moest de man, die op zijn tijd een wereldfaam verdiend heeft, huldigen,
wilde hij niet met huid en haar opgesloten geraken, afgezonderd, in zijn mooi land.
Was het niet een tot Antwerpenaar geworden Kortrijkzaan, August Delbeke, die
vóor ongeveer 70 jaar (1902), toen Frank Lateur Christus' leeftijd niet eens bereikt
had, de Regering voor het eerst voorstelde de zoon van te lande als Nobelprijs voor
te dragen? Maeterlinck ging - omdat niet de Vlaamse Academie het initiatief genomen
had - met de eer strijken. En zou het A.M.V.C. de mens en auteur niet dankbaar
mogen zijn, waar deze, met Isidoor Teirlinck, hun Academie ooit opdracht gaven er
bij de Stad Antwerpen op aan te dringen, dat de ophefmakende
Conscience-tentoonstelling van 1912 (ook een eeuwfeest!) omgezet zou worden in
een bestendig Museum; wij onderstrepen, bestemd voor heel Vlaanderen?
Eens gebeurde het, dat bij een prettig noenmaal onder acht ogen bij de Naamse
Poort te Brussel(1) (Baekelmans zat aan, Gilliams, wijzelf en hij), Stijn met luider
stemme midden Frans gewoel, demonstratief plots zijn hart luchtte: ‘Ha, Antwerpen,
dat is dé stad’, alsof er geen andere bestond, noch hier noch elders. De Sinjoren
werden allen stil en blikten bescheiden tot elkaar op. Mag op de koop toe zijn dat
Herman Teirlinck, zoon van Isidoor, in intiem tête à tête bij het Centraal station, niet
lang vóor zijn heengaan, bij een simpel glas bier,

(1) Restaurant ‘De twee sleutels’ (Les deux clés); waar tijdens W.O.I. de passieve Brusselse
Vlamingen samenkwamen om, na het conflict, de continuïteit van de Vlaamse eisen te
waarborgen. Cf. A. Vermeylen: Quelques aspects de la question des langues en Belgique;
30 octobre 1918. In: Verzameld werk IV; Brussel, 1953. Blz. 149-274 en Aantekeningen:
blz. 791-796.
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zich ook ontvallen liet dat wij met ons ‘eeuwig water’ zij het een zware, maar ook
een edele taak blijvend zullen te torsen hebben voor de Vlaamse gewesten, dan spelen
in de verhouding Antwerpen-Streuvels toch nog andere factoren mee dan eer en
glorie, geschiedenis en overlevering, en noem maar op: het zijn de artistieke en
menselijke bindingen, die, door de onderlinge persoonlijke contacten, op andere
plaatsen en streken geen schaduwen hoeven te werpen. In Streuvels' gemoed hebben
beeld en wezen van dát Antwerpen ook gezinderd, omdat hij als het ware de geografen
gelijk wilde geven, die volhouden dat ‘the river Scheldt’ ruim zo goed door de eeuwen
heen een andere, een Leie-naam, had kunnen voeren. Vond hij hier missschien enkel
zijn rivieren terug met meer volwassen, meer belezen en doorwinterde individuen
door wereldwinden geaaid, zoals een Frans rechter, Vandevoir van St.-Amands/
Escaut, noch rust noch duur heeft gehad vooraleer hij de tresoren van zijn
St.-Amands-aan-de-Schelde-vriend, Verhaeren, ook hier te Antwerpen, bij Plantin,
veilig geborgen wist voor altijd?
Het is een mooi spel der dingen, als in tijden van ontluistering en rebellie, zoals
dat moet geschieden in een wereld die aan zichzelf niet kan ontsnappen, bepaalde
waarden gehonoreerd blijven.
Wanneer de kleine West-Vlaming, waaraan men niet kan voorbijzien, in een ver
verleden de eer flauw kijkende Sinjoor(2) De Bom toevertrouwt dat hij werkt aan ‘een
teleurgang’, die eens bij de onverwachte bocht van de weg zijn roem zal bevestigen,
dan blijkt de rosachtige, baardeloze intimist onder de vondst van het woord zo
bewogen, dat hij ‘terugbrieft’ - wij horen, wij zien het hem al schrijvend fluisteren
-: ‘'n schoon woord’, ook al weet de Antwerpenaar dat ‘teleurgang’ niet bestaat in
het verzorgde Nederlands dat hij wil bezigen, maar de formulering heeft De Bom,
die het ‘artistiek-schoone’ te onderscheiden weet van de banaliteit, bekoord. Meer
dan dat, in vlam gezet. En dàt moet Streuvels, naar principes, inborst en gedragingen,
voldoende zijn. Als De Bom, bij wijlen een olijkerd, die tikjes op de schouder geeft,
de zestig nadert, dan wordt hij ten dis gevraagd: voor

(2) L. Jansseune en R. Vervliet in hun Streuvels-synthese (cf. Dietsche Warande en Belfort;
16de jrg. nr. 8) tekenen hem als een ‘bedachtzame en traag werkende’ figuur, wat niet zo
heel juist is, wat de tweede qualificatie betreft. De Bom kon snel, fel en spontaan schrijven,
als de omstandigheden dat noodzakelijk maakten!
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de flamingant wordt het direct aansprekende ‘telloorgang’ als ‘menu’ bedacht! Een
Streuveliaans relict! Wat schuilt al niet in een woord, een toespeling over ‘de borden’
die als de jaren, ontluisterend voorbijgaan. Wanneer de zielenood niet nijpt te Avelgem
of te Ingooigem of op de ‘barre heide-heuvel’ en aan de Schelde, dan beoefenen de
beide correspondenten graag wat speelsheid: geheimen heeft de taal voor geen van
beiden. Hebben zij bevroed, dat ons aller Van Dale ‘teleurgang’ als uitdrukking in
onze taalschat zou opnemen, met, wat schier nooit gebeurt, een genetische
commentaar bepaald op Streuvels teruggaand? Dat kan alleen de heel groten
overkomen. Om de verwantschap-der-ziel tussen Streuvels en De Bom terdege te
waarmerken hebben wij ons ooit verstout het zakelijke verslag van de zielige,
ontheiligende veiling De Bom in 1959 te betitelen als ‘Teleurgang van een literaire
nalatenschap’(3). Wij hadden er aan toegevoegd ‘of waarschuwing’, opgedragen ‘aan
alle literatoren die het recht opeisen in het A.M.V.C. vertegenwoordigd te zijn’.
Hebben wij, en ook verbolgen omstanders, in de gracht naast het woonhuis, geen
originele Streuvelsbanden-met-opdracht zien leegschudden: er zaten decenniën lang
bewaarde brieven in van Stijn, die direct verband legden tussen oorzaken en gevolgen.
Gingen zij voor ons en voor u niet ‘te loor’, deze levensbewijzen?
Levensbewijzen, steeds zo kostbaar. Wij durven, naar aanleiding van de huidige
plechtigheid en in weerwil van de jongste analyses en getuigenissen van Speliers,
van Schepens, van Demedts, van Florquin e.a., daarom heden nog maar eens komen
aandragen met een paar gegevens ten einde de verhoudingen Streuvels-Antwerpen
zo mogelijk nóg klaarder te maken, ja geheel haak te zetten, want wie in de
gedenkwaardige jaren 1896-1898, tussen De Bom (28-30 jaar), drie jaar ouder dan
Streuvels, wildweg komt tussen gesprongen is een broekventje van 17-19, Lode
Baekelmans, in de zo knappe reconstructie van Jansseune en Vervliet(4) slechts éen
keer, zij het niet gewild, zelfs te laat vernoemd. Wij weten van de Sinjoorse
worstelpartijtjess nog niet alles, vergeten evenwel niet dat het debutantje van 1894
reeds in 1895 (15 jaar) teksten publiceert in ‘Vlaamsch en Vrij’ van

(3) Tekst als Privé-druk uitgegeven door de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en
Letterkunde. Gent, 1959.
(4) Zie hiervoor, noot 2.
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Lodewijk Opdebeek (22),(5), net als De Bom; en de bewijzen zij zijn daar, dat ook
hij in het cruciale jaar 1896 op vrij intieme voet staat met Streuvels. Let wel,
‘Alvoorder’, waarover ieder de mond vol heeft als over een ‘Avanti popolo...’, bestond
nog lang niet!
Door een drietal ‘Fetzchen’ papier, destijds willekeurig losgescheurd uit een ‘copie
de lettres’ (blz. 488 + 113), zal iedereen getroffen worden bij de kordaatheid van de
aanspraak: in een brief van 13 juli schrijft Baekelmans nml. ‘Beste Stijn’... Dit feit
komt slechts éen maand na de-eerst-bekend-staande brief van Streuvels tot De Bom,
maar hij valt de dag nadat Karel van de Woestijne (ook medewerker aan ‘Vlaamsch
en Vrij’) en De Bom elkaar te Gent ontmoetten; naar aanleiding waarvan, zo getuigen
Laetitia Jansseune en Raymond Vervliet terecht in ‘Dietsche Warande en Belfort’
(Streuvels-nummer 1971)(6), Streuvels zei, dat hij vooral met de Antwerpenaren
(meervoud!) goed overweg zou kunnen. En wat meldt Baekelmans aan Streuvels?
Dat een tussen aanhalingstekens geplaatste ‘J’ van Overloop (18 jaar, vroeger wel
bekend, thans ten onrechte geheel vergeten)(7) klaar heeft voor een nieuw tijdschrift
‘Van 't jonge Vlaan(5) Opdebeek schreef Victor Resseler (26 febr. 1894) in Kollewijn-spel-ling en na het grote
succes met jgr. I dat hij ‘en puik artistiek tijdschrift wil bezorgen dat onder stoffelijk en
zedelijk gebied voor geen enkel moet onder doen, integendeel dat dat verre de kroon zal
spannen.’ Op alle Vlamingen wordt gerekend.
(6) Zie noot 2.
(7) Waarom deze ‘J’ tussen aanhalingstekens gesteld werd, is nog niet achterhaald. Heeft het te
maken met de voornaam van de auteur, als Josephus, Carolus Ludovicus te Antwerpen
geboren op 20 september 1878 en te Kalmthout overleden op 23 augustus 1949, die ook
publiceerde onder pseudoniemen als ‘J. van Ordam’ wijzend op een toponiem (cf. Oorderen;
Ordamdijkweg) en J. Andries? (Zijn ouders zijn van Kallo afkomstig). Hij behoorde tot de
groep van de ‘Kapel’ (zie blz. 350). Begonnen als klerk bij het spoor wist hij zich door zijn
smaak zodanig in de aandacht aan te bevelen van de financieel sterke begunstiger van deze
groep, François Frank, dat de naar vreemde trant werkende ‘assemblier’ (broeder van de
latere minister en directeur van de Nationale Bank), Van Overloop belastte met de leiding
van de kunsthandel Zazzarini, opvolger van de in 1808 begonnen prentenhandel F. Tessaro.
Deze algemeen gekende zaak was eerst gevestigd aan de Schoenmarkt (37 dan 23); na de
verwoesting van oktober 1914 aan de Korte Gasthuisstraat 24. Nog later vestigde Van
Overloop zich, ondertussen als artistiek raadgever wijd vermaard, voor eigen rekening aan
de Britse lei, waar de zaak tot likwidatie kwam. Van Overloop was betrokken bij ontstaan
en werking van de ‘Nouveaux concerts - Nieuwe concerten’ en ‘Art contemporain Hedendaagsche Kunst’. De echtgenote van Jef van Overloop was een vroeger wel bekende
pianiste: Michiels. De zoon, Jan, leidde in de eerste jaren de ‘Roode valkenbeweging’ en
wist de artistieke atmosfeer van het ouderlijke huis over te dragen op deze arbeidersgroep,
vooral wat de koorzang betrof.
Jef van Overloop publiceerde anarchistische verzen in Ontwaking, in Onze Vlagge; bracht
een keurige bundel schetsen Wintertijd (1905) bij Meindert Boogaerdt, Rotterdam, met fraaie
stempelband in Jugendstil van Ties Bles; de Stadsbibliotheek Antwerpen bezit een titeluitgave
met vermelding van ‘De Vlaamsche boekhandel’, L.J. Krijn, Brussel. Het werk was voor
zijn tijd kenmerkend qua stijl en vorm. Volkskracht (Lodewijk de Raet) nam in dec. 1911
een betoog over Vlaamschgezindheid op (ex. geschonken door Jules L'Hermite), waarin de
auteur deed uitschijnen, dat de Vlaamse kwestie in eerste instantie een sociale zaak is. Als
J. Andries in Over levensopvatting (1902) hield de auteur zijn tijdgenoten voor dat de mens
de moed moet opbrengen eenvoudig mens te zijn onder de mensen (zie blz. 345). De goede
wil moet de mens er toe brengen de wereld mooi en levenswaard te maken.... (Voordracht
gehouden op 2 aug. 1902 uitg. in de ‘Boekerij van Ontwaking’; drukk. J.B. Madou; motto
van Vermeylen uit diens Kritiek. Ook in Nederland gepubliceerd, te Gorinchem bij P.M.
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deren’(8) verzen van Victor de Meyere (23) (Streuvels kent die nog niet); ‘Bots Baert’,
een vertelling van Baekelmans(9); verzen van Lode Ontrop (21) en, dat interesseert
ons nu wel heel in 't bijzonder, óok ‘Wit Leven’ van Stijn Streuvels (de titel stond in
de opsomming heel vooraan!). Wij weten het heel goed: deze jeugdherinnering zal,
geheel omgewerkt in ‘Van Nu en Straks’ verschijnen(10), maar let wel: Lode
Baekelmans reageert door voorgaande omstandige mededeling op een verzoek van
Streuvels-zelf! En wij moeten uit de brief leren, dat nóg een ander tijdschrift dan
‘Van 't jonge Vlaanderen’ op het getouw stond, ‘De wegen open’, waarvan ‘Jef’
(tussen haakjes weer!) geen weet mocht hebben! Een niet verklaarde ‘men’ (De
Bom?) had (Baekelmans) dienaangaande om stilzwijgen verzocht. ‘De wegen open’
gaat echter niet uitkomen, want, wij citeren: ‘de opvatters van dit plan behoorden tot
‘Van nu en straks’ ‘natuurlijk

Wink, 1903; de tekst draagt als datum juli 1902). Van Oscar Six, de specialist-fotograaf dier
dagen, en van Jef van Overloop bestaat een foto (± 1899) opgenomen te Kalmthout, het
mekka van de jongeren, waar sommigen onder hen zich later definitief neerlieten (bij de
zogenoemde ‘Kijkuit’). Te Kalmthout werd toch Van Nu en Straks gesticht en bouwde Jan
Jacobs, op de ‘Heuvel’ de Boms huis niet?
(8) Niet te verwarren met De jonge Vlaming, tijdschrift der jongeren tot bevordering der Dietsche
letteren. Eerste nr. 1.4.1894.
(9) Komt niet voor in P. Arents: Werk van Lode Baekelmans; bibliografie. Gent, 1954, 1959.
(10) Streuvels zond deze tekst op 21.IX.1897 in.
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bewijs genoeg het tot hiertoe niet meewerken’ ‘van Van Langendonck en Buysse’
(aan ‘Van 't jonge Vlaanderen). ‘De wegen open’ zou dan wel eens ‘Van Nu en
Straks’ II kunnen geworden zijn; echter weer... zonder Baekelmans, wat ons niet
verwondert.
En het schip dat te Antwerpen niet van wal geraakt, het zal een andere vlag voeren.
De vraag rijst inderdaad of de bedoelde periodiek niet ‘Onze Vlagge’ wordt. Wel
potsierlijk, die niet-Antwerpse noch Brabantse inslag van het substantief ‘vlagge’!;
met de nadruk op ‘ónze’ tegen het particularistische ‘Vlaamse’ in. Baekelmans zal
er ‘Wrakken’ van De Bom in bespreken (1898), vooraf ook werk van Buysse (1897).
De bedoeling was, zo betoogde Baekelmans, in zijn brief aan Streuvels noch voor,
noch achter ‘Vlaamsch en Vrij’ en ‘Van Nu en Straks’ te gaan staan, maar er naast,
terwijl aan ‘Ontwaking’ zou blijven meegewerkt worden.
Stellen wij op dit ogenblik, zomer 1896, de activiteitsbalans op van de ideale
briefschrijver De Bom(11) en van de ‘brievenschrijven’ hatende Baekelmans, dan
merken wij op, hoe, behoudens het revelerende ‘Wrakken’, de productie van De Bom
(van 1886 af zó actief in verband met de gewone, banale tijdschriften) verslapt om,
de beheerste briefwisseling daargelaten, tussen 1898 en 1902 quasi geheel stil te
vallen! De Bom zal Streuvels wat later zelf bekennen (30.1. 1899) ‘geen konijn van
vruchtbaarheid te zijn’. Streuvels doet hem ‘leelijk den baard af’ (14.1.1900).
Baekelmans daarentegen, eens begonnen in 1894 blijft - zij het zich erg versnipperend
- los weg schrijven: Streuvels' ‘Lenteleven’, waarin het geciteerde, Antwerpen
toegezegde ‘Wit leven’ is opgenomen! commentarieert hij, de antipode van De Bom,
in... nog weer een ander tijdschrift, ‘De Violier’ (1900).
Wij staan hier inderdaad voor iets typisch Antwerps, vóor twee Sinjoorse polen,
met er tussenin het exploderend element dat Streuvels heet. Om diens hart en geest
en pen wordt geworven. Voor juli 1896 blijft ons om dat duidelijk te maken, weer
een zeer revelerend stukje Baekelmans-proza ter beschikking, een brief zonder kop,
zonder datum, waarin het gaat om de betreurenswaardige tweespalt in onze litteraire
gelederen. Baekelmans sprak daar steeds met weemoed over,

(11) Cf. E. de Bom: Herinnering aan een gedenkwaardige reis in Vlaanderen: bij Karel van de
Woestijne te Gent; bij Stijn Streuvels te Avelgem; te Ingooigem bij H. Verriest; te Kortrijk
bij Guido Gezelle; aan zee. In Tijdschrift van de Touring Club van België. 53de jrg./13; reis
met Joris de Bom.
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terwijl De Bom een gesprek over het tere thema eer niet wenste in te zetten. En het
waren de situaties in ‘Volksbibliotheek’ en ‘Stadsbibliotheek’ niet, noch deze van
ongelijke afkomst, die ten grondslag kunnen gelegen hebben aan de spanningen.
Vermoedelijk wel het vrij sterk generatieverschil plus een zekere vrees, want brandde
in beiden, in Mane en in Lode, niet éenzelfde vuur?
Streuvels nu heeft er toe bijgedragen deze tot op heden ontbrekende schakel uit
de geschiedenis van en om ‘Van nu en straks’ voor goed te doen wegknippen, door,
in zijn lezing voor het Kunstverbond te Antwerpen (1910) (waarin hij zijn vroege
Antwerpse, snuggere biograaf, André de Ridder, een pak voor zijn broek meent te
moeten geven)(12) zelf met geen woord te reppen over de originele bestemming van
het geciteerde ‘Wit leven’! Het hier aangehaalde brieffragment wijst nochtans duidelijk
op de spanningen, die bestonden. Precies rond de tijd dat het eerste contact
Streuvels-Van de Woestijne-De Bom plaats had te Gent. Baekelmans wist Streuvels
kordaat voor te houden, dat hij in handen van Van Overloop een briefkaart gezien(12bis)
had, waarin Streuvels een bijdrage toezegde, terwijl De Bom, van het beruchte
onderhoud van Gent terugkerend, als eerste nieuws meende te moeten vertellen dat
Streuvels niet met Antwerpen zou meewerken. Is hieruit voor de jongste bende niet
af te leiden dat De Bom beproefd heeft Streuvels te doen afzien van medewerking,
tactiek die hij ook bij Van de Woestijne had ingezet! Overigens hij, De Bom, wenste
zijn activiteit te beperken tot de nieuwe serie ‘Van nu en straks’ en ‘Ontwaking’: in
het eerste, zo zegde hij, zouden ‘krachten’ staan, in het tweede ‘wordende krachten’.
De intimidatiepoging van oud-naar-jong is duidelijk en wel bevreemdend voor een
talent met groeiende reputatie, dat, zo wat tien jaar vroeger, toen te Antwerpen het
vrijzinnige ‘Taelverbond’, de anti-academie, gesticht werd, er zich in een zelfportret
met een anti-vers geestig op beriep toen de jongste onder de contesteerders te zijn!
Baekelmans was wel pijnlijk getroffen door deze situatie en houdt in zijn brief
Streuvels voor, dat de ‘jonge Vlaanderaars’ geen pretentie koesteren, geen leemten
willen aanvullen - verre van daar - ‘maar buiten den kreits van sociologie “(let op
de termen)” individuen scharen d.w.z. zelfstandige

(12) Als inleiding tot zijn Herinneringen (Volledige werken IX) gepubliceerd.
(12bis) Verloren document?
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mensen’. ‘“Ontwaking” kan dat niet, want het is als een voorpost die gedurig
scheurmakers levert.’ Het is bitter gezegd, zoals wij dat van Baekelmans nog wel
eens hoorden. Van Overloop en hij, en anderen wensen niet enkel ‘de groote gedachten
van de toekomst’ te verdedigen, maar beproeven vooral de neiging tot afzondering
tegen te gaan ‘ook op het punt waar we ons allen zouden kunnen ontmoeten “de
Kunst”’. Toch wel een pleidooi voor frontvorming van eenzamen, van zelfstandigen.
Toen Baekelmans Streuvels dan verzocht ‘een Zondag in September’ te Gent op te
duiken om overleg te plegen (dus niet De Bom alleen trok op Gent af!) dan is daar
het antwoord terug uit ‘Avelghem’ van ‘27 Herfstmaand 1896’, ook weer heel
duidelijk en treffend: ‘Lode lief’. Streuvels moet belet melden, o coïncidentie, op
het ogenblik dat Gezelle in zijn leven ingrijpt!(13); hij heeft zich reeds voor een
Buyssense kermis geëngageerd. En wat zegde hij letterlijk tot Baekelmans? ‘Doet
gij - in mijn plaats - een beetje mijn droom’ (onderlijnd) ‘uiteen’; ‘den Hoogen Heere
Karel van de Woestijne’ moet gegroet worden, de Heer Victor de Meyere (die
Streuvels nóg steeds niet kent!), de Heer Lode Ontrop (wat schort den jongen?)(14),
‘den Heere Toussaint (is dat de knappe teekenaar van “Le sillon”?’ - dat ware heerlijk!
‘en d'andere vrienden’ (zonder namen te noemen). Streuvels wacht, zo zegde hij nog,
op een verslag over Baekelmans' ‘goede voornemens. En doet er eens wat tijd af. Ik
leef’ zo luidt het besluit, ‘gelijk een bliek’, waaraan wij nu kunnen toevoegen, dat
hij door al deze inlichtingen hoopt een snoek (iets van waarde) te vangen. Tot slot
staat te lezen in document 71563/2 van het A.M.C.V.: ‘Misschien vindt ge mij deze
winter nog, in uw Scheldestèe’.
Al werd de tocht niet ondernomen, het verlangen naar Antwerpen blijft bij Streuvels
naklinken, maar ‘Lode lief’ heeft voor de sirene De Bom de duimen moeten leggen.
Streuvels opteerde uitsluitend voor het prestigieuze ‘Van Nu en Straks’, zoals dat in
zijn aard lag. De Bom wist hoe hem te vangen. Streuvels had De Bom bij de ontvangst
van het handschrift van ‘Een ongeluk’ reeds doen uitroepen(15): ‘Goed! potverblomme
goed!! goed!! gestolenweg brulde ik u het toe van achter mijn lessenaar op de
Boekerij’. Baekelmans is op dit ogenblik nog geen stadsbediende. De tactiek door
De Bom

(13) 28.9.1896. Zie noot 18bis blz. 349.
(14) Ontrop had Streuvels in augustus opgezocht.
(15) 6.8.1896.
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toegepast vindt zo waar een bewijs in de ongerustheid van de Antwerpenaar een goed
half jaar later, wanneer hij van Stijn verneemt, dat een nieuwe ‘Lente’-uitgave met
De Praetere in voorbereiding zou zijn 1897! De Bom vreest ‘een intrige van
misnoegde jongeren als Baekelmans en De Meyere’(16)!...
Voor goed begrip der dingen is het hoogst gewenst ál de nuchtere feiten sluitend
in verband te brengen met de brief van De Bom van 28 juli 1896, waarin, onuitwisbaar,
een veelbetekenende passus voorkomt: ‘En om nu eens iets te zeggen dat me lang
op 't hart ligt, maar waarvoor ik gewacht heb tot ik vermoeden kon hoe gij mijn
aanbod zoudt opnemen. Kom tot ons, beste kerel, kom tot ONS. Niets zal u daar
binden. Gij kunt geheel uzelf zijn, gij hoeft u om de denkwijze van geen der
medewerkers te bekommeren. Wij zijn geen kliek, we willen van geen school hooren.
We hebben behoefte aan een fris en open talent, en dat zijt gij.’
‘Les jeux sont faits’ zouden wij concluderen: ‘De kliek’ Baekelmans-Van
Overloop-De Meyere, deze wereldhervormers-in-de-dop, staan schaakmat. Het is
enkel in dàt licht, dat het gegeven uit Luc Schepens' ‘Kroniek van Stijn Streuvels’
(blz. 23) ‘Kom tot ons’ kan en mag geïnterpreteerd worden. De toespelingen slaan
niet op de reeds bekende tijdschriften, neen, zij slaan op nieuw ontworpen periodieken
en op de tweede ‘Van Nu en Straks’. Op 18 oktober 1896 zal De Bom toejuichen dat
Streuvels van de ‘tijdschriftenlectuur heeft afgezien’. ‘Dat kan u niets dan goed.
Intusschen kunt ge Goethe en Shakespeare lezen’.
Dàt inderdaad blijft ook waar: de belezen stadsmus, de zoveel oudere De Bom,
genesteld in een rijk gestoffeerd patrimonium, de Stadsbibliotheek, ontbolstert de
landman Lateur. Hij schuift hem universele auteursnamen toe. Het is al gauw zo ver
met het tot glorie voorbestemde talent, dat gefluister in des bakkers omgeving er
hem toe brengt de ontmoeting met de geroepenen van de nieuwe tijd - waarover
sprake in de brief voor ‘Lode lief’ - bepaald af te gelasten! Heeft de ongewone, al te
drukke briefwisseling - de postbode komt toch zo dikwijls in het stille land opdagen
- argwaan gewekt? Leerzaam in dit verband is wel het ontnuchterende ‘De profundis’
uit de brief van precies 31 december 1896 tot De Bom gericht: de wonde is geslagen
bij Stijn; zij verwekt verbolgenheid en verbetenheid. De

(16) Cf. Jansseune en Vervliet; blz. 621; zie voetn. 2; blz. 340.
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meester in statu nascendi werd naar de geest en het lichaam gekneveld! Wat Streuvels
wel eens harde woorden in de pen gaf over zijn omgeving. Vroeg hij de vrienden
niet op oudejaarsavond op de ‘nagedachtenis’ van ‘hun’ Stijn te drinken?
Gelukkig schrijft De Bom voort brieven en stimuleert hij een ook niet tot wankelen
gerede Streuvels, zoals De Bom heel zijn leven, haast onnavolgbaar in onze letteren,
zovele talenten in hun ontluiking, beheerst, heeft bijgestaan.
Vanuit Antwerpen springt Pol de Mont bij, die ook door eigen kornuiten, jongeren
nu, geslachtofferd werd en zich tussen alle Antwerpse en Brusselse kaaien en alle
dito schepen gekneusd voelt: in ‘De Vlaamse school’ (vereenvoudigde spelling!) van
1897 bespreekt hij Streuvels, terwijl De Bom, als William Morris-heraut, uit een stad
met eeuwenoude typografische traditie en ‘Skalden’-gewoel, de productieve auteur
opvordert zijn ‘Lente’ toch in een impressionant ‘Van Nu en Straks’-pak te steken,
op mooi papier, zoals het jongste ideaal van opperste ook abstracte ‘Schoonheid’ à
la Van de Velde dat wil. De Bom schrijft het niet, maar hij denkt aan de
‘voddenpapieren’ waarin de Vlaamse en zeker de Antwerpse periodieken steken. De
Bom is voor standing. En hij zucht (voor ons nog heel hoorbaar!): ‘Gij,
Streuvels-jongen, niet?’(17)
Voelt ‘Lode lief’ zich nu verslagen? Het is deze man in het eeuwwisselingsklimaat
te weinig kennen!
Op 15 september 1898 zendt hij vanuit de enge Morgensteeg 9 aan ‘Waarde
Streuvels’ (gevraagd of ongevraagd?) al wat van ‘Onze Vlagge’ reeds verschenen
is. Heeft hij sinds maanden niets meer van zich laten horen, dan is het te wijten aan
zijn hekel aan brieven schrijven (nog eens die fundamentele karaktertegenstelling
met De Bom!). Hij valt nu dan maar met de deur in huis: óf Streuvels niets te offeren
heeft voor ‘Onze Vlagge’? De afzender is schrijvende, zo drukt hij het spontaan uit,
‘tusschen een hoop klerken’ (nog steeds geen stadhuisklerken!), ‘die pennen dat het
een aard heeft’. Zonder nalezen gaat het briefje weg. Heeft Streuvels gereageerd?
Vermoedelijk niet, want ‘Waarde Streuvels’ wordt in P.S. op 1 juni 1899, haast een
jaar later, gevraagd of ‘Onze Vlagge’ (daarin de bespreking van De Bom ‘Wrakken’
o.m.) ontvangen werd? Bae-

(17) Cf. F. Baudin: La formation et l'évolution typographique de henry van de velde. I. In:
Quaerendo, a quaterly journal from the Low Countries devoted to manuscripts and printed
books. 1/4; 1971.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1971

349
kelmans zendt Streuvels ook een ‘Violier’-nummer toe. De redactie had hem gevraagd
‘Lenteleven’ te bespreken, en, zo betoogde de recensent, trachtte hij Streuvels' ‘boek
te doen voelen en te leeren waardeeren’. Voor Baekelmans' en Streuvels' biografieën
wordt het een merkwaardig stuk: Baekelmans is nu wel stadhuisklerk geworden,
naar hij bekent, en op papier van het tot 1914 bestaande Belvédèrerestaurant(18) stort
hij zich uit als een vrije vogel tegenover een gekooide Streuvels: ‘...als zoodanig
mag ik niet langer klagen over gebrek aan tijd, ik voel me heel en al herleven, kunnen
wandelen en werken en dat is al wat ik van het leven toch minstens verwachten
mocht. Voor me de Schelde met al haar beweging, de tij wast en het water welt aan.
Aan den overkant ligt de stad met al haar kerktorens en de klokken bimbammen om
den lustigen junidag met een open lucht en een zon zooals ik er dit jaar nog geen te
zien kreeg.’
Wij onthouden deze incantatie à la Gérard de Nerval, die liefdesbekentenis. Zij
moet Streuvels doen terugdenken aan zijn gemiste kans DE stad ook eens te zien:
‘la ville tentaculaire’. Gromt hij? Met hoeveel genoegen zal deze dan ook ingaan in
september 1899 op De Boms verzoek om samen de Van Dijck-tentoonstelling te
bezoeken en er zich dan aldus over uitstorten: ‘zwijg, Mane, ik zit nog altijd in mijn
eentjs te jubileeren...(18bis)’ Streuvels' omgeving en de op hem drukkende voogdij
hadden deze uitstap met culturele inslag niet kunnen beletten en ondertussen had hij
die beruchte wateren gezien, zoals Baekelmans ze beschreven had, de
‘Wrakkense’-Scheldewateren die hij Avelgemse pendants hoopte te bezorgen, weze
het dan op kleinere schaal(18ter). Alles vloeit hier zo wonderbaar samen.
Diende Streuvels zichzelf ooit bij De Bom aan als filosoof, Baekelmans is dat niet
minder in de berusting. Hij werkt voort, brengt weldra ‘Alvoorder’ mee op de been,
‘Marieken van Nijmwegen’ verschijnt en... als ‘Van nu en straks’ ‘toch gestorven
is’- let wel -

(18) Bij mooi weer geliefkoosd rendez-vous van kunstenaars, musici, letterkundigen en
journalisten. P. van Engelen schilderde in 1887 een vermoedelijk zeer groot tafereel met +
40 personages (daaronder, achteraan de jonge E. de Bom) en een grote hazewind. Het stuk
blijkt verloren te zijn gegaan.
Het is alsof Baekelmans zich op het ‘Belvedère’ vereenzelvigd voelt met al wie hem vooraf
is gegaan.
(18bis) 30.9.1899. Dit eerste contact in 1899 verklaart waarom Streuvels zich kan vergissen in
Avelghem, in verband met zijn ‘Kapel’-lezing het jaar daarop. Zie blz. 350.
(18ter) Cf. Jansseune-Vervliet; voetn. 2; 13.12.1898.
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‘door gebrek aan kopij’, dan stelt hij (1902), met Reimond Stijns en met de jonge
Teirlinck, Streuvels voor in gezelschap van Buysse, van De Clercq, van De Meyere,
van Gijssels een genootschap te stichten om een tijdschrift uit te geven dat 6 à 8 F
zou kosten en door ‘De Nederlandsche boekhandel’ zou bezorgd worden, onder de
benaming... ‘De Schelde’. Hij voelt het als een verplichting tegenover het Vlaamse
publiek. En je moet de briefjes lezen, die op hun beurt Stijns (7.6.1902) en Herman
Teirlinck (precies zo oud als Baekelmans) dán aan Streuvels schrijven om hem mee
te krijgen! ‘Doe met ons mee’, zegt Stijns, ‘gij reeds door uw klinkenden naam
alleen’, ‘doe wat uw ziel zegt’ en Teirlinck oreert in zijn pre-doxiaanse gedaante,
dat ‘“Van nu en straks” toch nooit een uiting is geweest van een volk’; ‘'t had met
ruzie een hoopken lezers’. Waarom geen ‘hofjen’ aanleggen ‘in ons eigen streke. En
zou 't niet vruchtbaar zijn?... ‘Ge kunt in dat ding niet gemist worden. En 't afkeuren
en zult ge toch niet?’
Tussen deze open gebleven vraag van 1902, denk verder aan ‘Werk’, denk aan
‘Vlaanderen’ en de Belvédère-brief van Baekelmans (1897), met daarbij Streuvels'
groet aan de Schelde en het al maar door aansturen van De Bom (2.2.1899) opdat
Streuvels niet zou verzinken ‘in Duimpjes-water, en zijn teksten toch niet zou
toevertrouwen’ aan ‘al te vodderig papier’ met onsierlijke letters, en onderwijl hij
Streuvels ook wijst op Poe, op Morris, enz. en hem onder de Nederlandse editie-huizen
doet opteren voor de Amsterdamse uitgeverij Veen (april, mei 1900), daartussenin
zit dan HET evenement van Streuvels' leven, wat L. Jansseune en R. Vervliet(18 4) zeer
juist bestempelen als zijn ‘piek ervaring’: op verzoek van De Bom een tweede bezoek
aan Antwerpen, dat in machtige, ja fantastische Sinjorenstijl zal verlopen. Streuvels,
die geantwoord had ‘Mij is 't wel’, heeft de herinnering eraan opgehaald in zijn
offerande voor het François Franck-‘In Memoriam’ van 1932. Streuvels, wiens faam
vlot stijgende is, bestempelt het bezoek zelf als zijn ‘entrée’ in de wereld, want het
ging om de eerste keer dat de auteur voor het publiek optrad -hij was er beangstigd
genoeg voor geweest -, en dat nog wel in de gedesaffecteerde ‘Kapel’ aan de Falconrui
(47), waar op het altaar ‘le beau Dieu’ van Amiens stond en een ‘wazige, verleidelijke’
‘Aurore’ van Eug. Carrière haar armen naar de toekomst uitstak.

(18 4) Zie voetn. 2.
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Langs de wanden prijkten friezen van het Parthenon. Nu was het zeker geen toeval
dat deze Aurore-naam overeenkomt met de titel van het orgaan, waarin Zola zijn
Dreyfus-strijd voerde. Ook een Baudelaire-buste was er bestendig te zien. De ‘Sus’
- het is Streuvels die hem zo noemt - alias Fr. Franck-de-meceen, financiert de
onderneming, waarvan de invloed op het artistieke leven van Antwerpen, zeker tot
1918 voorbij, niet te peilen is.
De antagonisten, anarchisten zitten hier samen. Arthur Cornette somt de
voornaamste op: de gebroeders Franck, E. de Bom, Ch. Mertens, Rich. Baseler,
Lodewijk Mortelmans, jonge Baekelmans (20 zegt ‘Tuur’)(19), Jef van Overloop,
Victor Resseler en anderen: Jan Eelen, Ary Delen(20), b.v.. Streuvels wist niet waaraan
hij zich gewaagd had, want zo bekent hij (met een geheugenfout: 1899 voor 1900)(21):
‘Ik wist toen nog bitter weinig van de wereld en hare pomperijen’. Bomvol is de
zaal, een menigte van de raarste soort; tot buiten de poort staan de toehoorders onder
het voorlezen van ‘Groeikracht’ uit ‘Zomerland’. Streuvels galmde zijn tekst uit in
een geheimzinnige hippie-atmosfeer tussen twee kaarsen in grote koperen
kandelaars(22).

(19) A. Vermeylen zegt in 1939 in zijn toespraak tot Baekelmans LX; ‘jenseits von Gut und Böse’;
‘hij behoort tot de jongsten van dit V.N. & S.-geslacht en is dat, in al de betekenissen van
het woord, gelukkig gebleven.’ (A.V.: Verzameld werk IV, blz. 747).
(20) De Bom voegt er aan toe (zie hieronder): Hegenscheidt en zijn zuster, Joris de Bom (Emm.'s
broer), Jeanne Schiffer, zuster Van Overloop, Karel Tyck (de schilder), A. Goethals, J.
Schaeps, Jan Baeten (van de ‘Scalden’), J. van Hoof, De Lange, Jan Madou en ttq., waaronder
menig handarbeider.
(21) Hij was op 24 september 1899 immers te Antwerpen (zie blz. 349).
(22) Emmanuel de Bom heeft in moeilijke ogenblikken van zijn leven, toen Fritz Clijmans door
het vervlaamste Tijdschrift van de Touring Club van België hem wat stuivers verdienen liet,
er onder de titel Stijn Streuvels en de heide aan herinnerd: Streuvels' stem klonk als die ‘van
een boer die u toeroept van uit een vlaschaard’. ‘Het was ‘iets om nooit te vergeten. Hij las
als een stentor of als een barak-akrobaat’. Zijn voorlezing had het effect van een baarslag.
Geweldig was de uitwerking van de man die zo bevreesd was geweest. De Bom aarzelde
niet te suggereren dat de (modernistische) toehoorders zich als ‘verplaatst voelden in
prehistorische sfeer’. Een ‘algemene beduustheid’ beving ‘de toehoorders die onder 't ruischen
van die oneindige rythmus’ (! het modewoordje) ‘tureluurs’ werden en perpleks ‘zonder één
woord te kunnen uitbrengen’.
Zouden zij toen van een Knut Hamsun de weet hebben gehad, ze zouden diens ‘boer’ hebben
zien verrijzen. (53ste jrg. nr. 20; 15.10.1947).
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Na de plechtige voorlezing volgde een Carnavaleske spooktocht door het fantastische
Anvers-la-nuit van die ‘belle-époque’-tijd. E. de Bom en Lode Baekelmans, beiden,
gaven ons de kans door hun beschrijvingen in ‘Weerspiegeld Antwerpen’ en
‘Pleisteren’ de wegen na te gaan die ter ontgroening van Stijn werden afgelopen.
Tot zelfs het ‘Waterhuis’ werd 's nachts bezocht om er met de authentieke De
Braekeleer-sfeer geconfronteerd te worden(23). En 's anderdaags volgde een tocht per
char-à-banc naar de Kalmthoutse heide, de Cambuse(24), waar de bende als heidenen,
als ‘barbaren’, als speelse kinderen zottebolden; de stedelingen, helaas, moesten
ervaren hoe hard de klappen konden vallen die het oertalent Streuvels gepast wist
toe te dienen, zo dat het nageslacht er nog lang over sprak(25)! ‘Den dag nadien’
Streuvels' tekst voor het ‘In Memoriam’ loopt ten einde, ‘zat ik weer in mijn bakkerij,
in mijn gewone stille omgeving te overdenken hoe alles geweest was’. Maar uit de
rijke stede mocht hij, weer een dag later, het afgietsel van een Italiaanse Madonna
ontvangen, plus een antieke Griekse kandelaar in brons, hem bezorgd door de rijke
man die hem in zijn prinselijk home vóor de lezing ontvangen had: François Franck.
Hoe reageert Stijn bij deze gave? Spontaan, zoals hij sprak tijdens zijn gehele
leven. Dezelfde dag pakt hij het gebonden handschrift van zijn ‘Lenteleven’ (met de
tekst van het Van Overloop toegezegde ‘Wit leven’!) in om het in het rijk gestoffeerde
huis door de grote manitou bewaard te weten. Een overwinning van belang, die nog
nagalmde in de uitroep van Streuvels, de dag dat Baekelmans, Gilliams en wij samen
waren te Brussel: ‘Antwerpen dàt is de stad’. Geen wonder dat Stijn haast een halve
eeuw later (4 oktober 1946) als opdracht in De Boms exemplaar van ‘Avelghem’,
direct onder de titel bijschrijft ‘of het gewetensonderzoek van een 70 jarige met
gemeenschappelijke herinneringen aan een glorieuzen tijd, aan Emmanuel en Nora
de Bom van ‘Stijn Streuvels’. Het was net of hij toen met een toverroede was gewekt
geworden: zekerheid over zichzelf had hij meegekregen; hij wist zich voor de eerste
keer vast omringd door een menigte, zo verscheiden van aard, door de gemeenschap.
De bevinding bracht hem de overtuiging bij, dat hij de vertolker was van wat velen
als ‘een waarheid’ aanvoelden, getroffen als zij waren door de

(23) De Bom betwijfelt in 1947 of het ‘Waterhuis’ wel bezocht werd.
(24) Voor een Scheldevaart in juli zou Streuvels bedanken.
(25) O. Six fotografeerde de groep. Zie noot 7, blz. 343.
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originaliteit en de kracht van zijn woord, zoals hij daar stond in de verlenging van
een christen-democratie van Daens, van Plancquaert, waarvan hij te Antwerpen de
volgelingen had kunnen zien opstappen in de Antwerpse meioptochten. Vond hij de
feestelijke houtsnede van W. Crane bij W. Morris' ‘Meilied’(26) gewijd aan ‘De arbeid’
(1894) soms ook niet mooi, niet heerlijk?
Wij moeten en willen hier beproeven, door associatie van teksten en precies langs
de visies van een Morris en Crane om, het klimaat aan te geven waarin én oudere,
én jonge, én jongste generaties levend in het crisjaar 1914 elkaar in Streuvels, door
zijn werk, konden ontmoeten. De schrandere, moderne, ook esthetisch gewapende
Sinjoor, A.H. Cornette, die in januari-februari 1914 als man van de nieuwe lichting,
voor een Brussels en een Antwerps publiek, de ‘Van nu en straks’-beweging toetste
aan al wat in Europa leefde, zou van het door hem geheten ‘zondagskind der
Vlaamsche letteren’, getuigen, dat hij en zijn avant-garde kornuiten ‘door iets
elementaals worden aangesproken, den geur van de beploegde aarde, het getik van
den molen... geheel (onderlijnd!) het leven van het zwijgend zwaar ademend land’.
Het is alsof Cornette, de beweeglijke stedeling, in zijn omschrijving reeds laat
aanvoelen het mysterieuze wat in de kleine gestalte van Streuvels schuil ging, haast
een eeuw lang. Cornette zei: Stijn Streuvels ‘het is een stoere naam’.
Dat de daartoe aangezochte Streuvels in 1907 weigeren zou de ‘Vereniging van
Vlaamse letterkundigen’ mee te leiden, hij die geen verenigingsman was, lag voor
de hand. Van Langendonck en Baekelmans nemen wel de handschoen op: ook logisch.
Maar, wanneer door een Antwerpenaar, Karel van den Oever, herrie ontstaat rond
zijn tweede Staatsprijs, vinden de stille, delicate, zich eenzaam voelende maar o zo
knappe Sinjoor die schuil gaat in Victor dela Montagne, zoon van de drukker-uitgever
en een als het ware tot Sinjoor geworden complexe Julius Persijn, gedreven naar
vernieuwing van levensformules, de gelauwerde onmiddellijk bereid mede te
contesteren met het inzicht het staatsreglement gewijzigd te krijgen.
En nog een ander, weer specifieke Antwerpenaar zal hem onder de jongeren
bekoren: Jozef Muls. Streuvels zal diens declamatorische, maar hooggestemde
praatstroom ondergaan, omdat de ideeën hem boeien, hem, man van het kernachtige
woord. Híj kan op Lijsternest aanvoelen wat in de zich bevrijdende stichter van
‘Vlaamsche arbeid’

(26) ‘The workers' Maypole’.
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(1905), tussen ‘Jong Antwerpen’, ‘De Schelde’ en ‘Vlaanderen’ in aan universele
betrachtingen wéer opduikt. Hij luistert en verwerkt de jongste beschouwingen,
terwijl hij zich critisch wapent tegenover de eigen wereld, want ook hij voelt zich
midden in het doller wordend bestaan eenzaam. Van daar heel dikwijls de zonderlinge
houdingen, de vlucht voor de confrontatie. Streuvels is schuw en veroordeelt streng
de schending van de ‘privacy’. Hij wil niet dat misbruik wordt gemaakt van zijn
opbruisende spontaneïteit in intiem gesprek. Misschien zijn zwakheid. Van daar
soms een bars woord, dat opzien baart, zijn grof geschut tegen André de Ridder in
1910; dandy en landman, stedeling en dichter, tegenover elkaar! Het is echter niet
uit onverschilligheid, wanneer in 1913 een bewogen Muls hem tracht mee te loodsen
naar Georgië, dat hij het voorstel afwijst. Streuvels bekent het niet, maar heeft de
door hem zó genoemde Antwerpse ‘grand seigneur’ die te voet uit de grote stad tot
hem was gekomen, de forse auteur niet willen verleiden die ‘verre tocht’ te wagen
om de artiest Streuvels voor goed over de grens te brengen, tot dicht bij de figuren
die hem, onder instigatie van die andere Antwerpenaar De Bom, direct tot Gorki
zouden voeren?
Het verzet tegen het aanvaarden van wat verkeerd was, zat in hem vroegtijds. Is
het niet achter Streuvels' slogan als gold het later Sacco en Vanzetti, dat in 1905 door
de stad werd opgemarcheerd om een overmoedige Edward Joris uit de handen van
de Turkse Sultan te halen? Ontroerend wordt het later op het menselijke plan, wanneur
Streuvels zich bekommert om een als het ware verweesde De Bomzelf, wanneer alle
echo's van het triomfantelijke verleden verstorven zijn, de groten overleden, de
vrienden en getrouwen op de vingeren te tellen; als ‘Huize ten heuvel’ een spookhuis
wordt.
Dan staat geen frisse regenboog meer tussen het dorp aan de Leie, de trotse stad
aan de Schelde en de woning op de Heuvel. De vergankelijkheid der menselijke
dingen is op dát ogenblik al meteen meetbaar geworden. Met ietwat bevende hand
bezorgt Stijn Streuvels ons zijn dringend verzoek aan Mevr. De Bom-Aulit om de
ooit daar op het Huis belande brieven voor ‘teleurgang’, voor vernietiging te behoeden.
Heeft Streuvels er toch ooit van gedroomd woord en wederwoord van déze ‘Twee
vrienden’ in reëler verband dan ook geschiedde voor ‘De leemen torens’ te publiceren;
als ‘dagwerk’-pendant van Vermeylens verhaal? En hoezeer Streuvels critisch gestemd
bleef tegenover het eenzijdig en niet-gecontroleerd uitgeven van brieven, toch voelde
hij, die de doorbraak van de moderne tijd dag voor
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dag had helpen bekrachtigen, wat een document waard is. Daarom stond zijn wezen
nors en hard, zoals wij het nooit hadden gezien, toen wij zijn vrijbrief mochten
overnemen. De luide lach die ‘Antwerpen, dàt is de stad’ vergezeld had, was heel
en al zoek bij de opduikende vernielzucht: had hij al niet tweemaal zijn literaire have
én de geschriften van anderen thuis moeten redden?
Het is alsof hij op dat ogenblik voelbaar besefte, dat de velletjes papier die hij over
zoveel jaren met zijn eigenste, spontane levenstekenen had belegd, hem zo dierbaar
waren geworden als zijn scheppingen-zelf. Vernietiging zou gelijk staan met voortijdig
sterven van hem die voor altijd geschreven had. Het werd hem uiteindelijk een vredige
voldoening te weten dat de veilige haven bereikt was geworden, zodat de regenboog
der vriendschap onuitwisbaar zou blijven voor zover in deze wereld de dingen eeuwig
kunnen zijn: zij liggen hier(27) Dames en Heren; zij blijven de betrouwbare reflexen
op droom en daad van interessante, voor ons allen dierbare, onmisbaar geworden
wezens.

(27) Toespeling op het A.M.V.C. Antwerpen. (Zie noot 3; blz. 341), waar deze tekst werd
voorgebracht als inleiding tot de Streuvels-tentoonstelling.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1971

356
Van Mevr. Dr R. Jansen-Sieben werden de hierna volgende ERRATA ontvangen
betreffende haar publikatie van ‘De Borchgravinne van Vergi’ (Uitgave van de
Academie, Reeks III, nr. 38).
p. 23

(- de vorm selc:)

145 selker

l. 146 selker

p. 24

(- gerundium
zonder -e)

150 te ghevene

l. 151 te ghevene

399 te verstane

l. 339 te verstane

745 te siene

l. 746 te siene

889

l. 897, 899

(- selen:)

p. 25
p. 26

(Typisch Vlaams... 1062
entie)

l. 1063

(laatste regel:)

225

l. 256

(Procope van h:)

119 elsene

l. 199 elsene

(entie:)

277

l. 278

(- ei = ē:)
(ge)weiten...

379, 379

l. 379, 390

p. 29, r. 8 Stoet l. Stoett
p. 34, v. 3 helen l. helene; v. 6 vervang door: Ende het ware groet onnere; v. 8
sijt u l. sijt in u
p. 35, noot 40, r. 5 gesciede l. ghesciede; noot 43-46, r. 5 dat men op bovesch
l. dat dan op hovesch
p. 36, v. 67 hi l. si
p. 37, v. 78 nooit l. noit
p. 41, v. 176 Dat is hier l. Dat ic hier
p. 42, v. 196 Gheghaen l. Ghegaen; v. 208 dunc l. dunct; noot 191 qualic l.
qualijc
p. 43, v. 223 De vrouve l. De vrouwe; noot 215, r. 2 ter ore l. ter oren
p. 45, v. 268 sede l. sere; noot 282 ses paroles l. ces paroles
p. 46, v. 297 Moer l. Maer; noot 305 l. 304; 306 l. 305; 317-318, r. 2: Stoet l.
Stoett
p. 47, tegenover v. 326: f. 158 vob l. f. 159 vob; noot 321 de h. de wil... l. de h.
wil de...
p. 49, noot 390-391 liefdeavontuur l. liefdesavontuur
p. 50, v. 404 Dit l. Dat
p. 52, na voetnoot 466: Tussen 467 en 469 l. Tussen 467 en 468; noot 468 l.
467
p. 53, v. 508 Die hem l. Dies hem; noot 486 gingen terstond weg l. (gingen)
terstond weg
p. 54, noot 521 mercte: intr. ww. l. mercte: van merken, intr. ww.; noot 522, r.
2 Gents fragm. 216 l. Gents fragm. 214-216; noot 536 Voor name l. Voor nam
p. 55, v. 551 Dan moesten l. Doen moesten; noot 564 mocht l. mochte
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p. 56, noot 606 l. 601
p. 59, noot 697 kind l. kint
p. 61, v. 742 Als l. Alse
p. 62, noot 769 sint l. sent
p. 63, v. 806 borghgravinne l. borchgravinne; noot 795 Wel te pas l. Wel te pas;
noot 815 bewijzen l. bewezen
p. 65, v. 869 mine l. minne; noot 851 ‘sonder spel: zeer zeker’ hoort thuis op
p. 64, als voetnoot 849; noot 855 hs. borggravinne l.hs. borch-
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gravinne; noot 864 merci! l. merci!)
p. 66, v. 896 gi hebt l. ghi hebdt
p. 67, v. 916 meneghen l. menegen
p. 68, noot 945 in staden l. sta... in staden; noot 956-957 Stoet l. Stoett; noot
958 toedwingen: met kracht...
p. 69, v. 984 mint l. mont; noot 967 dat meest l. dat meeste
p. 70, noot 1010-1011 l. 1010; 1012 Dat hiit hem l. Dat hijt hem
p. 71, v. 1054 Ende deet l. Ende deedt; v. 1061 met rouwen bevaen l. met rouwen
sere bevaen; v. 1063 alte male, l. alte male.; v. 1067 hi doet l. hi doe; noot 1062
te male: te gelijker tijd l. alte male: tegelijkertijd
p. 72, noot 1079 te gelijker tijd l. tegelijkertijd; noot 1087 l. 1088
p. 73, noot 1107 begeven l. begheven
p. 74, v. 3 antwoorde l. andwoorde; noot 1 doghet l. doget
p. 75, noot 36 teloorgaen l. teloorgaan
p. 76, v. 51 gi l. ghi; noot 48 getrouwecheide l. getrauwecheide; noot 53 ter
staving van de l. ter staving de
p. 77, v. 79 side l. zide; noot 75 Stoet l. Stoett; noot 79 side l. zide
p. 78, v. 92 So l. Soe; noot 87 an l. ane; noot 17 l. 107
p. 79, noot 118 Stoet l. Stoett
p. 83, noot 216 op de klank l. op de klank
p. 84, v. 224 wantrauwet l. wantrouwet;; noot 224 wantrauwet l. wantrouwet
p. 85, v. 250 iaert l. iaer
p. 86, noot 294 er over gewaagd l. ervan gewaagd
p. 87, noot 324 Stoet l. Stoett
p. 89, v. 353 wile l. wille; noot 360 Stoet l. Stoett
p. 90, noot 380 Stoet l. Stoett; noot 399 op een enkele l. op geen enkele
p. 91, noot 416 l. 417
p. 93, v. 483 vrauwen l. vrouwen; noot 472 up den dag l. up den dach
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De Middeleeuwse oorkondentaal te Oudenaarde.
Bekroond Prijsantwoord, uitgegeven door de Koninklijke Academie
voor Taal- en Letterkunde, Reeks XI, Nr. 3.
(Enkele laattijdige korrekties en aanvullingen, door de auteur
aangebracht)
M. Hoebeke
Er zijn nu ongeveer drie jaar verstreken sedert de Koninklijke Vlaamse Akademie
mijn boek over de Oudenaardse oorkondentaal in het licht gaf(1). De afstand in de tijd
heeft me de gelegenheid tot bezinning geboden, terwijl opmerkingen en wenken van
vrienden en recensenten mijn aandacht hebben gevestigd op een aantal vergissingen
en onduidelijkheden. Bovendien heb ik zelf kunnen konstateren dat er in het boek
enkele duistere plaatsen en storende fouten ongekorrigeerd zijn gebleven. Het zij me
dan ook gegund een en ander te verbeteren, en tevens bij bepaalde paragrafen enkele
m.i. belangrijke aanvullingen te geven.
Laat ik beginnen met het ergste. Op blz. 321-322, waar ik handelde over de waarde
van het teken u i.p.v. ue voor /eu/ in open lettergreep, is de tekst onsamenhangend
en corrupt, en wel in die mate, dat hij voor een goed deel onbegrijpelijk is en - erger
nog - aan Prof. C.B. Van Haeringen volkomen ten onrechte de zienswijze toeschrijft
dat ‘het teken ue (voor nnl. eu en uu vóór r: zuur e.d.) in de middeleeuwen wel niet
geheel gelijk te stellen is met onze nnl. [ø]’, en onze [ø]-uitspraak zou resulteren uit
een ‘verwonderlijk gemakkelijk contemporanisme’. Ik verwees daarbij naar Van
Haeringens opstel over Onze ‘uitspraak’ van het Middelnederlands, N.Tg.XLVI,
1953, blz. 10 vlgg., dat ik in zekere zin beschouwd had als een soort ‘waarschuwing’
tegen gemakkelijke oplossingen.
Ik heb, helaas, niet tijdig bemerkt dat in de redaktie waarin mijn handschrift naar
de drukker is gegaan, het slot van mijn § 58.B corrupt was en mijn bedoeling
gebrekkig weergaf, en heb ook veel te laat gezien, dat de passage geen plaats gekregen
had in de lijst der corrigenda.

(1) De Middeleeuwse Oorkondentaal te Oudenaarde, 13e eeuw - ± 1500 (Spelling en klankleer),
Gent, 1968, xxviii-686 blz. (Kon. Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, Leonard
Willemsfonds, nr. 3).
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Dit is een verklaring, maar geen excuus, en ik besef dat ook een verklaring niet
volstaat om een tekst van ‘smetten’ te zuiveren. Het spreekt vanzelf dat niemand
anders dan ikzelf verantwoordelijk is en noch de de Akademie noch de drukker enige
schuld treft.
De regels 27 vlgg., blz. 321 tot en met regel 7, blz. 322 moeten door de volgende
lezing worden vervangen:
De mogelijkheid dat de middeleeuwse grafieën u op een open [y]-klank
kunnen wijzen moet ook niet geheel worden afgewezen. Een uitspraak
[yT.zi.] (= euzie), [vyT.gυ.] (= vogel) kan in een deel van
Zuid-Oost-Vlaanderen, Oudenaarde inkluis, oud zijn. We zouden dan te
maken hebben met een klankkleur die zowel met het teken u als met het
teken ue kon worden weergegeven. Op het feit dat we aan de middeleeuwse
tekens niet zonder meer de nieuwnederlandse klankwaarde mogen
toekennen heeft Van Haeringen4 gewezen, die onze uitspraak van het
middelnederlands bestempelt als soms getuigend van een ‘verwonderlijk
gemakkelijk contemporanisme’. Ik zou deze zienswijze ook voor de tekens
u en ue (voor nnl. eu en uu vóór r: zuur e.d.) willen laten gelden en ue,
resp. u(u) vóór r in de middeleeuwen niet geheel gelijk stellen met onze
nnl. [ø]. Denkbaar is: een sterk gesloten lokale schakering van de eu,
afwijkend van de nnl. [ø]-kleur. Dat zou ook de spelling u(= /eu/) en ue
naast u(u) (= /uu/ vóór r) kunnen verklaren. Ook te Oudenaarde komt ue
als aanduiding van /uu/ vóór r geregeld voor1, terwijl we vrij laat, ab 1472,
vele grafieën mullen, mulen, Hurene aantreffen voor een vokaal die stelling
eu was2. Ik zou dan ook niet aarzelen, om de mening van Van Helten3 en
Jacobs4 tot de mijne te maken, nl. dat de grafie u in bepaalde gevallen ook
een [ø] moet aanduiden of een vokaal met [ø]-kleur, maar die enigszins
nuanceren tot: plaatselijk een vokaal liggend tussen [y] en [ø].
De rest van de paragraaf kan behouden blijven, met dien verstande dat sub 2 niet
bedoeld is, dat het teken u in open syllabe te Oudenaarde steeds [ø ]-waarde had,
wel dat het die waarde onder omstandigheden kon weergeven.
In een paar gevallen ben ik van een verkeerde etymologie uitgegaan. Aldus voor
gheblect: gheblecte wulle, blz. 270, r. 17, dat t.a.p. fungeert als een voorbeeld van
enkele e-spelling voor ê. Ik heb daarbij gedacht aan bleken, maar het staat buiten
kijf, dat we hier te maken hebben met het v.d. van het ww. blecken, blicken ‘glanzig
maken’: zie M.W., I, 1300.
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Naar aanleiding van de boul(h) aersche wech te Nukerke, blz. 392-393, heb ik
geschreven dat we daarbij gerust aan een Boenlare mochten denken, misschien wel
Over-of Nederboelare bij Geraardsbergen of boenlaer onder Petegem. Dat was een
vergissing: te Nukerke bestaat die weg nog en heet er de Boelaardstraat. De naam
herinnert aan een nog steeds bestaand, in de volksmond nog steeds bekend en
aangrenzend stuk land: Den Boelaart, welke naam zelf teruggaat op een
persoonsnaam. De Veil Rentier d'Audenarde (± 1275) vermeldt, fo 18ro, de weg als
‘une voie’, tegelijk met de namen van de cijnsplichtigen en de ligging van de percelen.
Een van die perselen grenst aan ‘le tere renier boullart’, wat de oorsprong van de
wegnaam duidelijk maakt. Deze persoonsnaam zelf kan natuurlijk teruggaan op een
van de plaatsnamen Boenlaer(e).
Een leesfout van mij was inderdaad zuertsagher, blz. 511: 1353 grielle zuertsaghers
dochter, voor zuertfaghers dochter. Ik heb de plaats nog eens gekontroleerd en ik
moet toegeven dat we wel degelijk f en niet s moeten lezen(1). En in plaats van
donccasen, blz. 544, zullen we wel douccasen moeten aannemen.
Op blz. 246, r. 5-6, is een fonetisch teken ongekorrigeerd gebleven. De bewuste
plaats moet als volgt worden gelezen: de vorm met [Λ] zit zelfs nog beoosten de
Schelde. Er staat verkeerdelijk [υ].
Anghereel (blz. 595) is niet Anseroeul, arr. Doornik, maar de heerlijkheid
Angerelles.
Drukfouten die de lezer gemakkelijk en spontaan zal korrigeren kunnen hier
onbesproken blijven.
Tot slot enkele aanvullingen die ook voor vakgenoten nuttig kunnen zijn.
Bij de grafie tickelen, blz. 553, i.p.v. en naast tichelen ‘tegels’, heb ik opgemerkt
dat ze waarschijnlijk een spelfout was. Ik heb nu meer voorbeelden, al stammen die
uit het begin van de 16de eeuw. Na 1500 vind ik het woord tickeldeckers in de
rekeningen van het hospitaal. Zo bv. 1502-1503, fo 24 ro en vo. Er zijn ook latere
vindplaatsen.
Merkwaardig is, ao 1504, de vorm te samel ijc lb (rekening van het hospitaal) voor
te samen. Ik zie er een geval in van dissimilatie van n tot l, wat een vermelding
verdient onder § 113, sub 7 (blz. 525) van mijn boek. Die dissimilatie kan bevorderd
zijn door het ww. (ver)samelen (naast mnl. (ver)samenen), maar zeker is dat niet.
Het M.W., VII,

(1) Vgl. F. Debrabandere, De Leiegouw, Jg. XIII, afl. 1, blz. 86.
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123, vermeldt samel als een verkeerde lezing of drukfout voor samen en verwijst
naar dit woord. T.a.p. 124, lezen we dan een excerpt uit Bed.d.M. 1144, d.i. de
uitgegeven bron bekend als: Hier begint die bedudenisse vander heiliger missen,
geschreven ca. 1460 en bekend als Zuidhollands: zie Bouwstoffen, 62, waar ook
gezegd is dat er aangehaald wordt ‘uit de tweede hand, naar Oudemans, Bijdrage tot
een Middelen Oudnederlandsch Woordenboek (Arnhem, 1870 vlgg.); een enkele
maal ook naar Oudemans in De Taalgids, dl. 2 (1860). Het bewuste excerpt luidt:
‘Den paes gheeft manlijc anderen, omdat si te samel (l. samen) wandelen in ghenaden
ende in vreden’. (M.W. VII, 124). Kan de Oudenaardse vindplaats er ons toe aanzetten
om de lezing van Oudemans niet langer te wraken?
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